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ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΩΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ  ΔΠΗΛΟΓΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΓΗΑ ΣΖΝ 

ΣΖΡΖΖ ΛΟΓΑΡΗΑΜΩΝ ΚΗΝΖΖ ΣΟΤ Γ.Ν.-Κ.Τ. ΛΖΜΝΟΤ  

 

   Σν Γεληθό Ννζνθνκείν-Κέληξν Τγείαο Λήκλνπ ιακβάλνληαο ππ’ όςηλ  ηελ ππ’ αξηζκ. 12/6-7-

2017  απόθαζή ηνπ Γ ηνπ Ννζνθνκείνπ, ζέκα 8
ν
 «Πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο 

επηινγήο Σξάπεδαο γηα ηελ ηήξεζε ινγαξηαζκώλ θίλεζεο ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ-Κέληξνπ 

Τγείαο Λήκλνπ» ελέθξηλε ηελ πξόζθιεζε εθδήισζεο επηινγήο Σξάπεδαο γηα ηελ ηήξεζε 

ινγαξηαζκώλ θίλεζεο ηνπ Γ.Ν.-Κ.Τ. Λήκλνπ κε  ηηο βαζηθέο πξνϋπνζέζεηο θαη ινηπνύο 

παξερόκελνπο όξνπο, γηα ην άλνηγκα πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ Λνγαξηαζκώλ Όςεσο. 

  Η δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο νξίδεηαη ζην έλα (1) έηνο κε δηθαίσκα ηξίκελεο (3κελεο) παξάηαζεο 

θαηόπηλ θνηλήο έγγξαθεο ζπκθσλίαο ησλ ζπκβαιιόκελσλ κεξώλ, κε απόθαζε ηνπ πκβνπιίνπ 

Γηνίθεζεο. 

Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα θαηαζέηνπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν κέρξη ηεο 

31-07-2017 ημέπα Γεςτέπα και ώπα 15:00 μ.μ. ζην Γξαθείν Πξνκεζεηώλ ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

Οη πξνζθνξέο ζα αλνηρζνύλ ζηηο 1-08-2017 ημέπα Σπίτη και ώπα 13:00 μ.μ. ζην Γξαθείν 

Πξνκεζεηώλ ηνπ Ννζνθνκείνπ από ηελ αξκόδηα επηηξνπή πνπ νξίζηεθε από ην Γ ηνπ 

Ννζνθνκείνπ γηα ηνλ ζθνπό απηό. 

Καηά ην άλνηγκα ησλ πξνζθνξώλ δύλαληαη λα παξίζηαληαη νη ελδηαθεξόκελνη ή νη λόκηκνη 

εθπξόζσπνη απηώλ πνπ απαξαίηεηα ζα πξέπεη λα έρνπλ βεβαίσζε εθπξνζώπεζεο.  

 

Βασικέρ Πποϋποθέσειρ 

 

       Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ παξνύζα πξόζθιεζε έρνπλ όζα Πηζησηηθά Ιδξύκαηα: 

1.Γηαηεξνύλ ηνπιάρηζηνλ έλα (1) ππνθαηάζηεκα ζηε Λήκλν. 

2. Έρνπλ εγθαηεζηεκέλν   ηνπιάρηζηνλ έλα (1) ΑΣΜ  ζηε Μύξηλα Λήκλνπ. 

3. Καζνξηζκόο εηήζηνπ ζηαζεξνύ επηηνθίνπ (κε πηζαλή πξνζαύμεζε) γηα όιν ην πνζόλ ηνπ 

ινγαξηαζκνύ ηακεηαθήο δηαρείξηζεο αιιά θαη γηα ηνπο ινηπνύο ινγαξηαζκνύο ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

Δλδεηθηηθά νη ηόθνη ηνπ 2016 ππνινγίζηεθαλ ζε θεθάιαην 1.000.000,00 επξώ. 

4. Τπνινγηζκόο ηόθσλ απζεκεξόλ. 

5. Σν Ννζνθνκείν δε ζα επηβαξύλεηαη κε θόζηνο ηήξεζεο ησλ ινγαξηαζκώλ ηνπ, νύηε ζα ππάξρεη 

ρξέσζε / έμνδα γηα νπνηαδήπνηε θίλεζε / ζπλαιιαγή ζε απηνύο. 

6. Γηα ηα δηαηξαπεδηθά εκβάζκαηα ηνπ Ννζνθνκείνπ πξνο ηα Αζθαιηζηηθά Σακεία, ινηπνύο 

δεκόζηνπο θνξείο θαη ηδηώηεο πξνκεζεπηέο δελ ζα εηζπξάηηνληαη πξνκήζεηα θαη ινηπά έμνδα από 

ην λνζνθνκείν.  Σν ίδην ηζρύεη θαη γηα ηα δηαηξαπεδηθά εκβάζκαηα πνπ ιακβάλεη ην Ννζνθνκείν. 

7. Γπλαηόηεηα απζεκεξόλ ρξεζηκνπνίεζεο θαηαζέζεσλ κεηξεηώλ, ηξαπεδηθώλ επηηαγώλ θαη 

ηδησηηθώλ επηηαγώλ. 

8. Υνξήγεζε δσξεάλ κπινθ κεραλνγξαθεκέλσλ επηηαγώλ (ρσξίο επηπιένλ έμνδα) βάζεη ησλ 

αλαγθώλ ηνπ Ννζνθνκείνπ. 
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9. ηηο εληνιέο πξνο ηνπο πξνκεζεπηέο ηνπ λνζνθνκείνπ πξέπεη λα αλαγξάθνληαη νη αξηζκνί ησλ 

ηηκνινγίσλ. 

10. Έθηαθηα extraits θίλεζεο ησλ ινγαξηαζκώλ θαη έλα ζπγθεληξσηηθό ζην ηέινο ηνπ θάζε κήλα 

δσξεάλ. 

11. ε πεξίπησζε αιιαγήο ησλ πθηζηάκελσλ ινγαξηαζκώλ ηνπ Ννζνθνκείνπ ε αιιαγή λα 

πξαγκαηνπνηεζεί  εληόο δύν (2) εκεξώλ. 

12. Γσξεάλ ρνξήγεζε Internet Banking. 

13. Γηεπθόιπλζε ησλ εμνπζηνδνηεκέλσλ ππαιιήισλ ζηηο ζπλαιιαγέο κε ηελ Σξάπεδα. 

14. Τπάιιεινο ηεο ηξάπεδαο (κε αληηθαηαζηάηε ηνπ) ζα νξηζζεί σο ζύλδεζκνο κε ην λνζνθνκείν. 

 

Λοιποί παπεσόμενοι όποι.  

 

   Λεηηνπξγία ελόο (1) ATM εληόο ηνπ Ννζνθνκείνπ ην νπνίν θαη ζα εγθαηαζηαζεί κε ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο. 

 

 

Πξνθεηκέλνπ κηα ηξάπεδα λα ζπκκεηέρεη ζηελ δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο ησλ πξνζθνξώλ, είλαη 

απαξαίηεην λα έρεη απαληήζεη ζεηηθά («ΝΑΙ») θαη ζηηο 14 Βαζηθέο πξνϋπνζέζεηο. ε πεξίπησζε 

πνπ όιεο νη ηξάπεδεο αλεμαηξέησο έρνπλ απαληήζεη αξλεηηθά  («ΟΥΙ») ζηελ ίδηα βαζηθή 

πξνϋπόζεζε, ηόηε ζπκκεηέρνπλ θαη ζηελ δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο. 

Αξιολόγηση πποσυοπών 

Καηαξηίδεηαη πίλαθαο αμηνιόγεζεο πξνζθνξώλ κε κνξηνδόηεζε: 1) ην ύςνο ηνπ ζηαζεξνύ εηήζηνπ 

επηηνθίνπ, 2) ηελ πηζαλή πξνζθνξά ζε είδνο (Δμνπιηζκόο, θαξκαθεπηηθό ή πγεηνλνκηθό πιηθό, 

κεηξεηά), 3) ηελ εγθαηάζηαζε ΑΣΜ ζηνλ ρώξν ηνπ λνζνθνκείνπ, σο αθνινύζσο: 

1. ταθεπό ετήσιο επιτόκιο: α) Πνιιαπιαζηάδεηαη επί 100.000  

2. Πιθανή πποσυοπά: Η αμία πξνζθνξάο πνιιαπιαζηάδεηαη επί 0,025 

ε πεξίπησζε έλζηαζεο ε ηξάπεδα ε νπνία έρεη θαηαζέζεη πξνζθνξά ζα πξέπεη λα 

απνδείμεη εγγξάθσο ηελ ρξεκαηηθή αμία ηεο πξνζθνξάο απηήο.   

3. Δγκατάσταση ΑΣΜ στον σώπο τος νοσοκομείος : «ΝΑΙ»=30 κόξηα, «ΟΥΙ»=0 κόξηα 

 

Η Σξάπεδα, ε νπνία ζα ζπγθεληξώζεη ηελ πςειόηεξε κνξηνδόηεζε ζύκθσλα κε ηα αλσηέξσ, ζα 

θιεζεί λα ππνγξάςεη ζύκβαζε κε ην Γ.Ν.-Κ.Τ. Λήκλνπ δηάξθεηαο ελόο (1) έηνπο κε δηθαίσκα 

παξάηαζεο ηξηώλ (3) κελώλ, θαηόπηλ θνηλήο έγγξαθεο ζπκθσλίαο ησλ ζπκβαιιόκελσλ κεξώλ, κε 

απόθαζε ηνπ πκβνπιίνπ Γηνίθεζεο. 

 

Κατακύπωση των αποτελεσμάτων 

 

Η επηηξνπή κεηά ηελ αμηνιόγεζε ησλ θαηαηεζεηκέλσλ πξνζθνξώλ ζπληάζζεη ην πξαθηηθό κε ην 

νπνίν κπνξεί λα πξνηείλεη ζην Γηνηθεηηθό πκβνύιην : 

1) Σελ θαηαθύξσζε ηεο αλάζεζεο ησλ ππεξεζηώλ ηακεηαθήο δηαρείξηζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

2) Σελ καηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη επαλάιεςε ηεο δηαδηθαζίαο κε ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ 

όξσλ πξόζθιεζεο. 

3) Σελ καηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη ηελ πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο. 

Η θαηαθύξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο γίλεηαη από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηνπ Ννζνθνκείνπ, ην 

νπνίν κπνξεί λα απνθαζίζεη ηελ θαηαθύξσζε, καηαίσζε ή επαλάιεςε απηνύ εάλ θξίλεη ην 

απνηέιεζκα αζύκθνξν. 
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ύμβαση  

ηελ Σξάπεδα ζηελ νπνία ζα γίλεη ε αλάζεζε, απνζηέιιεηαη εγγξάθσο αλαθνίλσζε κε ηελ νπνία 

πξνζθαιείηαη λα πξνζέιζεη ζε ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα, γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο 

ζύκβαζεο. ηελ πεξίπησζε πνπ ε Σξάπεδα δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο κέζα 

ζηελ θαζνξηζκέλε πξνζεζκία, ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην κπνξεί λα απνθαζίζεη ηελ επαλάιεςε ηεο 

πξόζθιεζεο ή ηελ αλάζεζε ζηνλ επόκελν θαηά ζεηξά αμηνιόγεζεο ππνςήθην ή ηελ πξνζθπγή ζηελ 

δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο.  

 

 

 

 

                                                                               Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ 

                                                                 ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ-ΚΤ ΛΗΜΝΟΤ   
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