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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
«ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ «ΛΑΪΚΟ» ΑΠΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΩΝ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΕΝΟΣ (1)
ΕΤΟΥΣ, (CPV 66110000-4), ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ»
Το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό» έχοντας υπόψη:
1. Του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/τ.Α΄/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,
2. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις»
(Φ.Ε.Κ. 81/τ.Α΄/4-4-2005), όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με το άρθρο 24 του Ν.
3846/2010 (Φ.Ε.Κ. 66/τ.Α΄/11-05-2010) και ισχύει,
3. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 134/τ.Α΄/18-6-2007) όπως ισχύει
σήμερα,
4. Του Ν.2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και
άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 256/τ.Α΄/2-11-2001), όπως ισχύει σήμερα,
5. Του Ν.2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/τ.Α΄/95) άρθρο 84 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των
Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις»,
6. Του Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/τ.Α΄/95) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις
συναφών θεμάτων» παράγραφοι 1 έως 11 του άρθρου 2,
7. Του Νόμου 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων
στο διαδίκτυο «πρόγραμμα διαύγεια» και άλλες διατάξεις,
8. Του Ν. 3918/11 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» άρθρ. 1314,
9. Του Ν. 4024/2011 Φ.Ε.Κ. 226/τ.Α΄/27-10-2011 άρθρο 26 περί «συγκρότησης συλλογικών
οργάνων της Διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Σελίδα 1

10. Του Ν. 2889/2001 (Φ.Ε.Κ. 37/τ.Α΄/02-03-2001) περί βελτίωσης και εκσυγχρονισμού του
Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις,
11. Του Ν. 3871/2010 (Φ.Ε.Κ. 141/τ.Α΄/17-08-2010 περί δημοσιονομικής διαχείρισης και
ευθύνης,
12. Του Ν. 2690/99 κυρώσεις του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις,
13. Του Ν. 4055/2012 (ΦΕΚ Α΄ 51/12-3-2012) «Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής»,
14. Του Ν. 4057/2012 (ΦΕΚ Α΄ 54/14-3-2012) «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου»,
15. Του N. 4146/2013 (ΦΕΚ Α' 90/18-4-2013) «Διαμόρφωση φιλικού αναπτυξιακού
περιβάλλοντος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις και άλλες διατάξεις», άρθρο 61,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα στην παρ. 10 του άρθρου 16,
16. Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/26-3-2014) «Διοικητικές απλουστεύσεις – Καταργήσεις,
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα – Τροποποίηση των
διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (τΑ΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις,
17. Του Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29τ.Α΄/19-3-2015 «Ρυθμίσεις για την λήψη άμεσων μέτρων για την
αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των
Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» άρθρο 37 (Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών
Συμβάσεων),
18. Του Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/τ.Α΄/21-02-2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού
έργου και άλλες διατάξεις» άρθρο 93,
19. Του Ν. 4430/2016 (ΦΕΚ 205/τ.Α΄/31-10-2016 «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και
ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις» άρθρο 63,
20. Το Π.Δ. 715/79 «Περί τρόπου ενεργείας υπό Ν.Π.Δ.Δ. προμηθειών, μισθώσεων και
μισθώσεων και εκμισθώσεων εν γένει»,
21. Το Π.Δ. 80/16 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Φ.Ε.Κ. 145Α //05-08-2016),
22. Το Ν. 496/1974, άρθρο 15 «Περί Δημόσιου Λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ.»,
23. Το Ν. 1902/1992 «Αξιοποίηση Διαθεσίμων»,
24.Την υπ’ αριθμ. 7η/28-3-19 Ανακοίνωση του Διοικητή του Νοσοκομείου περί έγκρισης
διενέργειας του διαγωνισμού της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ:
6ΥΝΓ4690Ω8-9ΔΡ),
25.Την υπ’ αριθμ. 9η/10-4-19 Απόφαση Δ.Σ. του Νοσοκομείου περί έγκρισης του χρονικού
διαστήματος και του κριτηρίου κατακύρωσης διενέργειας του διαγωνισμού της παρούσας
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Α.Δ.Α. ΩΥΜ9469Ω8-ΖΔ9)
26. Την υπ’ αριθμ. 16η/15-5-19 Απόφαση Δ.Σ. του Νοσοκομείου περί έγκρισης των τεχνικών
προδιαγραφών (Α.Δ.Α.: ΩΓ2Τ4690Ω8-Ο6Ψ)
ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
1. Κάθε ενδιαφερόμενο υποψήφιο οικονομικό φορέα να υποβάλει έγγραφη σφραγισμένη
προσφορά για την παροχή των υπηρεσιών του Παραρτήματος Α΄ της παρούσης, σε κλειστό
φάκελο, ο οποίος θα φέρει την ένδειξη, «Προσφορά για την υπ’ αριθμ. 38/2019 «Πρόσκληση
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση τήρησης λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης και
παροχής τραπεζικών εργασιών του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «ΛΑΪΚΟ» από πιστωτικό
κατάστημα για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών με δυνατότητα ανανέωσης ενός (1) έτους, με
CPV 66110000-4, με κριτήριο κατακύρωσης το ύψος του σταθερού προσφερόμενου
επιτοκίου», στο Τμήμα Γραμματείας (Πρωτόκολλο) του Νοσοκομείου μέχρι τη Δευτέρα 27-052019 και ώρα 15.00 μ.μ. Οι προσφορές που υποβάλλονται στην Υπηρεσία ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΑ δεν θα
λαμβάνονται υπόψη. Πληροφορίες δίδονται στο τηλέφωνο 213.2061792.
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ –– ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Α/Α
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ
1.
ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ «ΛΑΪΚΟ»
2. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα υποβάλουν προσφορά για το σύνολο των υπηρεσιών. Τμηματικές
ή εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.
Α. ΤΡΟΠΟΣ, ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1. Τρόπος σύνταξης προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται σε πρωτότυπο
από τους ενδιαφερόμενους, στην ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο.
Στοιχεία Φακέλου Προσφοράς: Στο φάκελο της προσφοράς πρέπει να αναγράφονται
ευκρινώς:
1.1. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
1.2. Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής, ήτοι «Γ.Ν.Α. ΛΑΪΚΟ»
1.3. Το αντικείμενο της πρόσκλησης.
1.4. Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών).
1.5. Τα στοιχεία του συμμετέχοντα.
Εφόσον ο φάκελος αποσταλεί στην Υπηρεσία Διενέργειας με οποιονδήποτε τρόπο, θα πρέπει να
φέρει την ένδειξη «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».
2. Ο ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ:
Τους δύο παρακάτω ανεξάρτητους και σφραγισμένους φακέλους:
2.1. Φάκελο με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που θα
περιλαμβάνει, επί ποινή
αποκλεισμού:
2.1.1. Βεβαίωση ότι είναι μέλος της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών.
2.1.2. Υπεύθυνη δήλωση ότι: α) αποδέχεται πλήρως τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και η
προσφορά του συντάχθηκε σύμφωνα με αυτούς β) το προσφερόμενο είδος ικανοποιεί τις
παρατιθέμενες στην παρούσα πρόσκληση τεχνικές απαιτήσεις, γ) ο χρόνος ισχύος της
προσφοράς είναι 120 ημέρες από την λήξη της προθεσμίας υποβολής προσφοράς και δ)
δεσμεύεται να καταθέσει, αν επιλεγεί ως προσωρινός ανάδοχος, τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά κατακύρωσης, όπως αυτά αναφέρονται στην παρούσα.
2.1.3. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται η πλήρης αποδοχή και συμμόρφωση με τις
βασικές προϋποθέσεις της πρόσκλησης όπως αυτές ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ και
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’.
2.1.4. Συμπληρωμένο, σφραγισμένο και υπογεγραμμένο τον πίνακα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α’
(στη στήλη ΑΠΟΔΟΧΗ με ΝΑΙ ή ΟΧΙ).
2.1.5. Αντίγραφο του τελευταίου Ισολογισμού τους.
2.1.6. Βεβαίωση δυνατότητας εγκατάστασης ΑΤΜ σε χώρο του Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ» με τους όρους
που αναφέρονται στην παράγραφο «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ».
2.1.7. Παραστατικό εκπροσώπησης, αν τα Τραπεζικά Ιδρύματα συμμετέχουν με αντιπρόσωπό
τους.
2.1.8. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ύψους 4.000,00 € και με ημερομηνία λήξεως ισχύος ένα
μήνα μετά την λήξη ισχύος της προσφοράς.
2.2. Φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που θα περιλαμβάνει (πρωτότυπο και
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αντίγραφο) την οικονομική προσφορά του συμμετέχοντος, σφραγισμένη και υπογεγραμμένη
σε έντυπη μορφή επί ποινή αποκλεισμού με τη συμπλήρωση του Πίνακα του Παραρτήματος
Β, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. Επισημαίνεται ότι η προσφερόμενη τιμή
της οικονομικής προσφοράς θα εκφράζεται σε ευρώ.
Οι πάσης φύσεως Υπεύθυνες Δηλώσεις καθώς και η Οικονομική Προσφορά που θα
κατατεθούν θα είναι ενυπόγραφες. Σε διαφορετική περίπτωση θεωρούνται άκυρες.
• Όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία της πρόσκλησης και όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία του
Φακέλου προσφοράς θα πρέπει να είναι συνταγμένα ή επίσημα μεταφρασμένα στην Ελληνική
γλώσσα.
• Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η τάξη και η
σειρά των όρων της πρόσκλησης. Οι απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα πρέπει να είναι σαφείς.
Προσφορά η οποία, κατά την κρίση της Επιτροπής, περιλαμβάνει γενικές και ασαφείς
απαντήσεις θα αποκλείεται από τη συνέχεια της αξιολόγησης.
• Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
• Διευκρινίσεις που δίνονται από τους υποψηφίους οποτεδήποτε μετά την λήξη χρόνου
κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
• Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εμπροθέσμως, ένσταση κατά της διαδικασίας, ή έχει
απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους
τους όρους της διακήρυξης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο,
να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους όρους της παρούσας.
Η προσφορά και όλα τα στοιχεία – έγγραφα που θα τη συνοδεύουν θα υποβληθούν σε δύο (2)
αντίτυπα. Ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο.
Δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι είναι δυνατόν να
αποσφραγιστούν και να επανασφραγιστούν, χωρίς να αφήσουν ίχνη.
3. Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης το ύψος του σταθερού
προσφερόμενου επιτοκίου.
4. Η παρούσα θα αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου.
5. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΤΟΠΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ»
Από: 20-05-2019
Τμήμα Γραμματείας / Έως: 27-05-2019
Πρωτόκολλο
(μέχρι τις 15:00 μ.μ.)

ΤΟΠΟΣ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Τμήμα
Προμηθειών

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Τρίτη: 28-05-2019
Ώρα: 10:00 π.μ.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 27/05/2019, ημέρα Δευτέρα
και ώρα 15:00 μ.μ., στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, στο ισόγειο του κεντρικού κτηρίου, στο
Τμήμα Γραμματείας / Πρωτόκολλο. Η ημερομηνία και η ώρα υποβολής των προσφορών θα
αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνο, από το πρωτόκολλο εισερχομένων της Υπηρεσίας. Οι
προσφορές μπορεί να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο και να παραλαμβάνονται με
απόδειξη, όμως, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία
μέχρι τη λήξη της καθοριζόμενης, από την παρούσα, προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
Προσφορές που θα υποβληθούν ή θα περιέλθουν στην Υπηρεσία, μετά την καθοριζόμενη, από
την παρούσα, ημερομηνία και ώρα, θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και θα επιστρέφονται χωρίς να
αποσφραγιστούν.
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
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Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 28/05/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00
π.μ., στο Γραφείο Προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «ΛΑΪΚΟ», το οποίο ευρίσκεται
στο ισόγειο του κεντρικού κτηρίου, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας – Αξιολόγησης της
Πρόσκλησης, που θα συγκροτηθεί, με Απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου, ειδικά για το
σκοπό αυτό.
6. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα Τραπεζικά Ιδρύματα που είναι μέλη της ένωσης Ελλήνων
τραπεζών.
7. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
Το Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ» που εδρεύει στην Αγ. Θωμά 17, Τ.Κ. 11527, Γουδή, Αθήνα.
8. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η διαγωνιστική διαδικασία θα διεξαχθεί σε μία φάση σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην
παρούσα Πρόσκληση, από την αρμόδια τριμελή Επιτροπή Διενέργειας – Αξιολόγησης, που θα
συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό με Διοικητική Πράξη της Αναθέτουσας Αρχής.
8. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά τα αναφερόμενα στις διατάξεις της παρούσας
διακήρυξης, καθώς και τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να
γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την σχετική ειδοποίηση που του
αποστέλλεται, υποβάλλει σε φάκελο με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ» τα
κάτωθι δικαιολογητικά:
(α) απόσπασμα του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται
από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι
δεν συντρέχει λόγος αποκλεισμού από τους αναφερόμενους στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.
4412/2016,όπως δηλώθηκε σχετικά κατά την υποβολή της προσφοράς με υπεύθυνη δήλωση.
Απόσπασμα ποινικού μητρώου, ή ελλείψει αυτού, άλλο ισοδύναμο έγγραφο, προσκομίζεται για
τα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του οικονομικού φορέα στον οποίο
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση ή των προσώπων που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
απόφασης ή ελέγχου σε αυτόν. Συγκεκριμένα, σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό
πρόσωπο, το απόσπασμα ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο υποβάλλεται για τον ή τους Διαχειριστές,
όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε ή Ε.Π.Ε, για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε.
(β) πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας,
περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του οικονομικού φορέα, όσον αφορά στην
καταβολή φόρων (φορολογική ενημερότητα) και στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του κράτους
εγκατάστασης ή την ελληνική νομοθεσία αντίστοιχα.
(γ) πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας
και για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκαταστημένοι ή εκτελούν έργα στην Ελλάδα,
πιστοποιητικό από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα ή το ΓΕΜΗ για την
περίπτωση της εκκαθάρισης, ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή υπό αναγκαστική διαχείριση και ότι
δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση. Δεν προσκομίζεται από τα φυσικά πρόσωπα πιστοποιητικό περί
μη θέσης σε εκκαθάριση.
(δ) πιστοποιητικό ότι είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επαγγελματικό Επιμελητήριο.


Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) χρόνια με δυνατότητα ανανέωσης
ενός (1) έτους.
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Στον υποψήφιο που θα κατακυρωθεί η προμήθεια, το νοσοκομείο αποστέλλει σχετική
ανακοίνωση – πρόσκληση για την υπογραφή σχετικής σύμβασης.
Η σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που
περιλαμβάνονται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και την Προσφορά του
Υποψηφίου, θα διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους
αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσης.
Ο Υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται με την υπογραφή της σύμβασης (την ίδια ημέρα
και πριν την υπογραφή), να προσκομίσει στο νοσοκομείο Εγγυητική Επιστολή Καλής
Εκτέλεσης, ύψους 10.000,00 €. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής
εκτέλεσης της προς υπογραφή σύμβασης πρέπει να είναι αορίστου χρόνου, δηλαδή θα
ισχύει μέχρι επιστροφής της στην Τράπεζα. Η απαλλαγή από την εγγύηση καλής
εκτέλεσης της προμήθειας ενεργείται με την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής στον
Ανάδοχο, μετά την ολοκλήρωση και οριστική παραλαβή της προμήθειας.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΑΡΜΑΝΙΔΗΣ

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Β. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Τα ενδιαφερόμενα τραπεζικά ιδρύματα οφείλουν να καταθέσουν την προσφορά τους για κάθε μια
από τις παρακάτω προδιαγραφές:
1. Valeur κατάθεσης μετρητών και τραπεζικών επιταγών, μεταφορά χρημάτων αυθημερόν
ανέξοδα.
2. Valeur κατάθεσης ιδιωτικών επιταγών την επόμενη εργάσιμη ανέξοδα.
3. Δωρεάν χορήγηση συστήματος e-banking.
4. Ημερήσια ηλεκτρονική ενημέρωση των τηρούμενων λογαριασμών του Νοσοκομείου
(EXTRAIT) και συγκεντρωτικά στο τέλος κάθε μήνα .
5. Για τα διατραπεζικά εμβάσματα του ΓΝΑ Λαϊκό προς τα ασφαλιστικά ταμεία ή λοιπούς
δημόσιους φορείς δεν θα εισπράττεται προμήθεια και λοιπά έξοδα, πλην των
νομοθετημένων, αλλά θα μπορεί να τίθεται valeur πέραν της επόμενης εργάσιμης ημέρας.
6. Τα εισερχόμενα εμβάσματα θα γίνονται με Valeur της ίδιας ημέρας και μηδενική προμήθεια.
7. Η πληρωμή των προμηθευτών θα γίνεται ανέξοδα, εφόσον αυτοί διατηρούν λογαριασμό στη
τράπεζα.
8. Το συνολικό ημερήσιο όριο πληρωμής προμηθευτών που διαθέτουν τραπεζικό λογαριασμό
τρίτης τράπεζας κατά προτίμηση να μην είναι μικρότερο από 2.000.000,00€.
9. Το όριο πληρωμής ανά προμηθευτή που διαθέτει λογαριασμό τρίτης τράπεζας κατά
προτίμηση να μην είναι μικρότερο των 300.000,00€ ανά συναλλαγή.
10. Προσφερόμενο ανταγωνιστικό επιτόκιο καταθέσεων το οποίο θα πρέπει να είναι υψηλότερο
του ταμιευτηρίου της τράπεζας. Το επιτόκιο θα πρέπει να είναι σταθερό για δυο (2) χρόνια με
δυνατότητα ετησίας αναπροσαρμογής μόνο σε περίπτωση διαφοροποίησης του επιτοκίου
της Κεντρικής Ευρωπαϊκής τράπεζας σε ποσοστό μεγαλύτερο από +1%.
11. Το ημερήσιο υπόλοιπο των λογαριασμών θα εκτοκίζεται ολόκληρο και ο εκτοκισμός θα
γίνεται ανά εξάμηνο.
12. Τήρηση λογαριασμών εισροών και εκροών σύμφωνα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου και την
νομοθεσία.
13. Εγκατάσταση ενός μηχανήματος ΑΤΜ εντός του Κεντρικού Κτιρίου του Νοσοκομείου.
14. Δωρεάν παροχή έξι (6) τερματικών POS με ανάλυση του ποσοστού χρέωσης ανά συναλλαγή.
15. Κάθε φύσεως Παροχές ή Δωρεές στο ΓΝΑ Λαϊκό οι οποίες θα αξιολογηθούν κατά την κρίση
της επιτροπής.»
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τα ενδιαφερόμενα τραπεζικά ιδρύματα οφείλουν να καταθέσουν την
προσφορά τους για κάθε μια από τις παρακάτω προδιαγραφές:
1. Valeur κατάθεσης μετρητών και τραπεζικών επιταγών, μεταφορά
χρημάτων αυθημερόν ανέξοδα.
2. Valeur κατάθεσης ιδιωτικών επιταγών την επόμενη εργάσιμη
ανέξοδα.
3. Δωρεάν χορήγηση συστήματος e-banking.
4. Ημερήσια ηλεκτρονική ενημέρωση των τηρούμενων λογαριασμών
του Νοσοκομείου (EXTRAIT) και συγκεντρωτικά στο τέλος κάθε
μήνα .
5. Για τα διατραπεζικά εμβάσματα του ΓΝΑ Λαϊκό προς τα
ασφαλιστικά ταμεία ή λοιπούς δημόσιους φορείς δεν θα
εισπράττεται προμήθεια και λοιπά έξοδα, πλην των
νομοθετημένων, αλλά θα μπορεί να τίθεται valeur πέραν της
επόμενης εργάσιμης ημέρας.
6. Τα εισερχόμενα εμβάσματα θα γίνονται με Valeur της ίδιας ημέρας
και μηδενική προμήθεια.
7. Η πληρωμή των προμηθευτών θα γίνεται ανέξοδα, εφόσον αυτοί
διατηρούν λογαριασμό στη τράπεζα.
8. Το συνολικό ημερήσιο όριο πληρωμής προμηθευτών που
διαθέτουν τραπεζικό λογαριασμό τρίτης τράπεζας κατά προτίμηση
να μην είναι μικρότερο από 2.000.000,00€.
9. Το όριο πληρωμής ανά προμηθευτή που διαθέτει λογαριασμό
τρίτης τράπεζας κατά προτίμηση να μην είναι μικρότερο των
300.000,00€ ανά συναλλαγή.
10. Προσφερόμενο ανταγωνιστικό επιτόκιο καταθέσεων το οποίο θα
πρέπει να είναι υψηλότερο του ταμιευτηρίου της τράπεζας. Το
επιτόκιο θα πρέπει να είναι σταθερό για δυο (2) χρόνια με
δυνατότητα ετησίας αναπροσαρμογής μόνο σε περίπτωση
διαφοροποίησης του επιτοκίου της Κεντρικής Ευρωπαϊκής
τράπεζας σε ποσοστό μεγαλύτερο από +1%.
11. Το ημερήσιο υπόλοιπο των λογαριασμών θα εκτοκίζεται ολόκληρο
και ο εκτοκισμός θα γίνεται ανά εξάμηνο.
12. Τήρηση λογαριασμών εισροών και εκροών σύμφωνα με τις ανάγκες
του Νοσοκομείου και την νομοθεσία.
13. Εγκατάσταση ενός μηχανήματος ΑΤΜ εντός του Κεντρικού Κτιρίου
του Νοσοκομείου.
14. Δωρεάν παροχή έξι (6) τερματικών POS με ανάλυση του ποσοστού
χρέωσης ανά συναλλαγή.
15. Κάθε φύσεως Παροχές ή Δωρεές στο ΓΝΑ Λαϊκό οι οποίες θα
αξιολογηθούν κατά την κρίση της επιτροπής.»
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Επωνυμία εταιρίας
Έδρα
ΑΦΜ
Όνομα προσφέροντος
Στοιχεία επικοινωνίας
Διάρκεια ισχύος προσφοράς
Υπογραφή
Σφραγίδα

120 ημέρες από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού

Οι οικονομικές προσφορές των συμμετεχόντων θα υποβληθούν με τη συμπλήρωση του παρακάτω
πίνακα:
α/α

Οικονομικός όρος

1

Σταθερό Ετήσιο Επιτόκιο Καταθέσεων
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Προσφορά

Σελίδα 9

