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1.
2.
3.

ALPHA BANK
ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ
ΚΑΘΕ ΑΛΛΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΚΟΙΝ:
1. Γραμ. Νοςοκ. Φ/Α/1/
ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
ΘΕΜΑ: ΑΠΑΝΣΗΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ – ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΤΚΡΙΝΗΕΩΝ
ΧΕΣ.:

α.
β.
γ.

Σο αρικμ. πρωτ. του Νοςοκομείου 18354/03.12.2020 ζγγραφο μζςω θλεκτρονικοφ
ταχυδρομείου τθσ ALPHA BANK
Σο αρικμ. πρωτ. του Νοςοκομείου 18482/04.12.2020 ζγγραφο μζςω θλεκτρονικοφ
ταχυδρομείου τθσ ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ.
Η αρικμ. 82/2020 Πρόςκλθςθ

Προσ απάντθςθ υποβλθκζντων ερωτθμάτων ςασ διευκρινίηουμε τα εξισ:
α. Αναφορικά με το (α) ςχετικό τησ τράπεζασ ALPHA BANK
1.

Η επεξεργαςία δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα των πελατϊν αμφότερων ςυμβαλλομζνων, ςτον βακμό
που κακίςταται αναγκαία για τθν εξυπθρζτθςθ τθσ ςυμφωνοφμενθσ από τθν (γ) ςχετικι διαγωνιςτικι
διαδικαςία, προκφπτουςασ ςυνεργαςίασ, κα περιορίηεται μόνο ςτα απολφτωσ απαραίτθτα δεδομζνα και κα
διενεργείται ςφμφωνα με όςα κα ορίηονται ςτα πλαίςια του Γενικοφ Κανονιςμοφ για τθν Προςταςία των
Δεδομζνων (ΓΚΠΔ). Κάκε μορφισ επεξεργαςία κα εξυπθρετεί αυςτθρά το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ μεταξφ
των ςυμβαλλομζνων μερϊν και κα εκτελείται ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ ςυμφωνίεσ αυτισ, τισ
διατάξεισ του Κανονιςμοφ υπϋαρικμ. 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου για τθν
προςταςία των φυςικϊν προςϊπων αναφορικά με τθν επεξεργαςία προςωπικϊν δεδομζνων και με τθν
μεταφορά αυτϊν των δεδομζνων και τθ λοιπι ιςχφουςα νομοκεςία, τισ τυχόν διατάξεισ τθσ Αρμόδιασ
Ανεξάρτθτθσ Διοικθτικισ Αρχισ. Σόςο ο υπεφκυνοσ όςο και ο εκτελϊν τθν επεξεργαςία των δεδομζνων
προςωπικοφ χαρακτιρα είναι υποχρεωμζνοι να ςυμμορφϊνονται με τισ διατάξεισ του ΓΚΠΔ, με τθν ςχετικι
εκνικι νομοκεςία και εν γζνει με το εκάςτοτε ιςχφον νομοκετικό και κανονιςτικό πλαίςιο περί επεξεργαςίασ
και προςταςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα. Σο άρκρο 14, παράγραφοσ 5 τθσ ανωτζρω
πρόςκλθςθσ περί όρων προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων παραμζνει, οι όροι αυτοί κα περιγράφουν τα
κατάλλθλα τεχνικά και οργανωτικά μζτρα για τθν τιρθςθ τθσ εμπιςτευτικότθτασ των πλθροφοριϊν που
λαμβάνει ο ανάδοχοσ από το Νοςοκομείο ςτα πλαίςια τθσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τόςο κατά τθν
διαβίβαςι τουσ προσ τον ανάδοχο όςο και κατά τθν διάρκεια τθσ διατιρθςι τουσ ςτο χϊρο του αναδόχου
κακϊσ και τθν δζςμευςθ του αναδόχου να ανακεωρεί προσ το βζλτιςτο τα μζτρα αυτά λαμβάνοντασ υπόψθ
τισ τεχνολογικζσ εξελίξεισ.

2.

Σο μζςο υπόλοιπο κατακζςεων του Γενικοφ Νοςοκομείου Ιωαννίνων « Γ.ΧΑΣΖΗΚΩΣΑ», ανζρχεται ςε
€1.106χιλ. για το διάςτθμα από 01/01/2020 ζωσ και 04/12/2020.

3.

φμφωνα με το άρκρο 13 τθσ (γ) ςχετικισ πρόςκλθςθσ θ κατακφρωςθ γίνεται ςτο Σραπεηικό Κατάςτθμα που
ζχει αποδεχκεί όλα τα προαπαιτοφμενα ςυμμετοχισ τθσ πρόςκλθςθσ, ςφμφωνα με το ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β’ και
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ΄, του οποίου προχπόκεςθ αποτελεί θ ετιςια επιχοριγθςθ κατϋελάχιςτον φψουσ 10.000€. Η
διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ κα είναι τρία (3) ζτθ με δικαίωμα προαίρεςθσ-παράταςθσ για δφο (2) επιπλζον ζτθ
με τουσ ίδιουσ ςυμβατικοφσ όρουσ.
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4.

το άρκρο 14, παρ. 1 αναφζρεται πωσ ο ανάδοχοσ καλείται εντόσ είκοςι (20) θμερϊν να προςζλκει για τθν
υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. ε διαφορετικι περίπτωςθ κα εκπζςει υπζρ του Νοςοκομείου θ
εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ που κατατζκθκε. Ο όροσ «Σε διαφορετική περίπτωςη θα εκπζςει υπζρ του
Νοςοκομείου η εγγυητική επιςτολή ςυμμετοχήσ που κατατζθηκε» εκ παραδρομισ παρζμεινε ςτθν
πρόςκλθςθ. Για τθν ςυμμετοχι ςτθν (γ) ςχετικι πρόςκλθςθ δεν απαιτείται εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ.

5.

ε περίπτωςθ κωλφματοσ υποβολισ των απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν ι αδυναμίασ ζκδοςθσ αυτϊν, λόγω
αναςτολισ λειτουργίασ των αντίςτοιχων αρμόδιων υπθρεςιϊν ι μερικισ αναςτολισ λειτουργίασ αυτϊν, ςτο
πλαίςιο των μζτρων αντιμετϊπιςθσ τθσ διαςποράσ του κορωνοϊοφ COVID-19 ι για άλλο ςοβαρό λόγο,
δφναται οι προςφζροντεσ να υποβάλουν δικαιολογθτικά τα οποία δεν εκδίδονται από τθν τράπεηα με
θλεκτρονικι μορφι ςυνυποβάλλοντασ υπεφκυνθ διλωςθ υπογεγραμμζνθ από τον νόμιμο εκπρόςωπο του
πιςτωτικοφ ιδρφματοσ ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ.

β. Αναφορικά με το (β) ςχετικό τησ ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ
1. Σο μζςο υπόλοιπο κατακζςεων του Γενικοφ Νοςοκομείου Ιωαννίνων « Γ.ΧΑΣΖΗΚΩΣΑ», ανζρχεται ςε
€1.106χιλ για το διάςτθμα από 01/01/2020 ζωσ και 04/12/2020.

Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ

ΠΤΡΙΔΩΝ ΔΕΡΔΕΜΕΖΗ
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