
   

 

ΡΟΣΚΛΘΣΘ 82/20 ΕΚΔΘΛΩΣΘΣ ΕΝΔΙΑΦΕΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΑΝΑΘΕΣΘ ΤΘΘΣΘΣ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΥ 

ΤΑΜΕΙΑΚΘΣ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΚΑΙ ΡΑΟΧΘΣ ΤΑΡΕΗΙΚΩΝ ΕΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.I. «Γ.XATZHKΩΣΤΑ» ΑΡΟ 

ΡΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ για χρονικό διάςτημα τριϊν (3) ετϊν με δικαίωμα παράταςησ για διάςτημα (2) 

δφο ετϊν με τουσ ίδιουσ ςυμβατικοφσ όρουσ και κριτήριο κατακφρωςησ το φψοσ του ςταθεροφ 

επιτοκίου, καθόλη την διάρκεια τησ ςφμβαςησ, άνευ δεςμεφςεωσ ελάχιςτου υπολοίπου 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ ΓΕΝΙΚΟ. ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ “Γ.ΧΑΣΗΘΚΩΣΑ” 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΥΡΘΕΣΙΑΣ Ανάκεςθ τιρθςθσ λογαριαςμοφ ταμειακισ διαχείριςθσ και παροχισ 

τραπεηικϊν εργαςιϊν του ΓΝΙ – Γ. Χατηθκϊςτα, από πιςτωτικό ίδρυμα. 

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV  CPV 66110000-4 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ 

ΚΙΤΘΙΟ ΚΑΤΑΚΥΩΣΘΣ Θ ΠΛΕΟΝ ΤΜΦΕΡΟΤΑ ΠΡΟΦΟΡΑ ΜΕ ΚΡΙΣΘΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΘ ΣΟ 

ΤΨΘΛΟΣΕΡΟ ΣΑΘΕΡΟ ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΠΙΣΟΚΙΟ ΚΑΣΑΘΕΕΩΝ ΚΑΘΟΛΘ 

ΣΘΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΘ ΤΜΒΑΘ ΚΑΙ ΣΘ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΘ ΠΑΡΑΣΑΘ-

ΑΝΑΝΕΩΘ ΣΘ, άνευ δεςμεφςεωσ ελάχιςτου υπολοίπου. 

ΤΟΡΟΣ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ Γ.Ν.Ι. «Γ. ΧΑΣΗΘΚΩΣΑ» Λ. ΜΑΚΡΤΓΙΑΝΝΘ 50  

Σ.Κ 45500    ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΘΘΕΙΩΝ 

ΧΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ Τετάρτη 16/12/2020 Ώρα: 10:00 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ  ΝΑΙ (ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Β) 

ΧΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΡΟΣΦΟΩΝ  Οι Προςφορζσ ιςχφουν για εκατόν είκοςι (240) ημερολογιακζσ ημζρεσ, 

προκεςμία που αρχίηει από τθν επόμενθ τθσ λιξθσ τθσ προκεςμίασ  υποβολισ 

των προςφορϊν. 

ΔΙΑΚΕΙΑ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ – 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΡΟΑΙΕΣΘΣ 

Σρία (3) ζτθ 

 Με δικαίωμα παράταςθσ για διάςτθμα (2) δφο ετϊν με τουσ ίδιουσ 

ςυμβατικοφσ όρουσ.  

Δικαίωμα προαίρεςησ: Σο Νοςοκομείο διατθρεί το δικαίωμα με μονομερι 

διλωςι του (απόφαςθ Δ) που αςκείται πριν από τθ λιξθ τθσ ςφμβαςθσ, να 

ανανεϊςει για δφο (2) επιπλζον ζτθ με ζναρξθ τθσ ανανζωςθσ τθν επομζνθ 

τθσ λιξεωσ τθσ  ςφμβαςθσ, με τουσ ίδιουσ όρουσ τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ. 

ΔΘΜΟΣΙΕΥΣΘ τθν ιςτοςελίδα του Νοςοκομείου www.gni-hatzikosta.gr, ςτο διαδικτυακό τόπο 

του ΚΘΜΔΘ και τθσ ΔΙΑΤΓΕΙΑ 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

 

 

 

 

 

                        Ιωάννινα, 02/12/2020 

                      Αρικ. Πρωτ.: 18254 

             

Σμήμα        :      ΟΙΚΟΝΟ ΜΙΚΟ -Γραφε ίο  Προμ ηθ ειώ ν     
 

 

Σαχ. Δ/νςθ : Λεωφόροσ Μακρυγιάννθ 

Σ.Κ. : 45445 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

Πλθροφορίεσ : Χ.Γεωργοφλα  

Σθλζφωνο : 2651366624 

Fax : 2651029470 

Email : christina.georgoula@gni-hatzikosta.gr  

URL: : www.gni-hatzikosta.gr  

http://www.gni-hatzikosta.gr/
mailto:christina.georgoula@gni-hatzikosta.gr
http://www.gni-hatzikosta.gr/
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Ζχοντασ υπόψη:  

Τισ διατάξεισ όπωσ αυτζσ ιςχφουν: 

1. Σου Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/τ.Αϋ/08-08-2016) «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και 

Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

2. Σου Ν. 4497/2017 (Φ.Ε.Κ. 171/τ.Αϋ/13-11-2017), άρκρο 107 «Σροποποιιςεισ του Ν.4412/2016» 

3. Σου Ν. 3329/2005 «Εκνικό φςτθμα Τγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και λοιπζσ διατάξεισ» (Φ.Ε.Κ. 

81/τ.Αϋ/4-4-2005), όπωσ τροποποιικθκε μεταγενζςτερα με το άρκρο 24 του Ν. 3846/2010 (Φ.Ε.Κ. 66/τ.Αϋ/11-

05-2010) και ιςχφει . 

 4. Σου Ν. 3580/2007 «Προμικειεσ Φορζων εποπτευόμενων από το Τπουργείο Τγείασ και Κοινωνικισ 

Αλλθλεγγφθσ και άλλεσ διατάξεισ» (Φ.Ε.Κ. 134/τ.Αϋ/18-6-2007) όπωσ ιςχφει ςιμερα. 

 5. Σου Ν.2955/2001 «Προμικειεσ Νοςοκομείων και λοιπϊν μονάδων υγείασ των Πε..Τ. και άλλεσ 

διατάξεισ» (Φ.Ε.Κ. 256/τ.Αϋ/2-11-2001), όπωσ ιςχφει ςιμερα.  

6. Σου Ν.2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/τ.Αϋ/95) άρκρο 84 «Περί Δθμοςίου Λογιςτικοφ, ελζγχου των Δαπανϊν του 

Κράτουσ και άλλεσ διατάξεισ».  

7. Σου Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/τ.Αϋ/95) «Προμικειεσ του Δθμοςίου Σομζα και Ρυκμίςεισ ςυναφϊν κεμάτων» 

παράγραφοι 1 ζωσ 11 του άρκρου 2. 

 8. Σου Νόμου 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/13-07-2010) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι 

ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο «πρόγραμμα 

διαφγεια» και άλλεσ διατάξεισ.  

9. Σου Ν.3918/11 «Διαρκρωτικζσ αλλαγζσ ςτο ςφςτθμα υγείασ και άλλεσ διατάξεισ» άρκρ. 13-14.  

10. Σου Ν. 4024/2011 Φ.Ε.Κ. 226/τ.Αϋ/27-10-2011 άρκρο 26 περί «ςυγκρότθςθσ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ 

Διοίκθςθσ και οριςμόσ των μελϊν τουσ με κλιρωςθ».  

11. Σου Ν. 2889/2001 (Φ.Ε.Κ. 37/τ.Αϋ/02-03-2001) περί βελτίωςθσ και εκςυγχρονιςμοφ του Εκνικοφ 

υςτιματοσ Τγείασ και άλλεσ διατάξεισ.  

12. Σου Ν. 3871/2010 (Φ.Ε.Κ. 141/τ.Αϋ/17-08-2010 περί δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και ευκφνθσ. 

13. Σου Ν. 2690/99 κυρϊςεισ του κϊδικα διοικθτικισ διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ.  

14. Σου Ν. 4055/2012 (ΦΕΚ Αϋ 51/12-3-2012) «Δίκαιθ δίκθ και εφλογθ διάρκεια αυτισ». 

15. Σου Ν. 4057/2012 (ΦΕΚ Αϋ 54/14-3-2012) «Πεικαρχικό Δίκαιο Δθμοςίων Πολιτικϊν Διοικθτικϊν 

Τπαλλιλων και Τπαλλιλων Νομικϊν Προςϊπων Δθμοςίου Δικαίου».  

16. Σου Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/26-3-2014) «Διοικθτικζσ απλουςτεφςεισ – Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ 

Νομικϊν Προςϊπων και Τπθρεςιϊν του Δθμόςιου Σομζα – Σροποποίθςθ των διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (τΑϋ 

161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ.  

17. Σου Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29τ.Αϋ/19-3-2015 «Ρυκμίςεισ για τθν λιψθ άμεςων μζτρων για τθν 

αντιμετϊπιςθ τθσ ανκρωπιςτικισ κρίςθσ, τθν οργάνωςθ τθσ Κυβζρνθςθσ και των Κυβερνθτικϊν οργάνων και 

λοιπζσ διατάξεισ» άρκρο 37 (Εκνικό φςτθμα Θλεκτρονικϊν υμβάςεων).  

18. Σου Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/τ.Αϋ/21-02-2016 «Μζτρα για τθν επιτάχυνςθ του κυβερνθτικοφ ζργου και 

άλλεσ διατάξεισ» άρκρο 93.  

19. Σου Ν. 4430/2016 (ΦΕΚ 205/τ.Αϋ/31-10-2016 «Κοινωνικι και Αλλθλζγγυα Οικονομία και ανάπτυξθ των 

φορζων τθσ και άλλεσ διατάξεισ» άρκρο 63.  

20. Σου Ν. 1902/1992 «Αξιοποίθςθ Διακεςίμων»  
21. Σου Ν. 496/1974 , άρκρο 15 «Περί Δθμόςιου Λογιςτικοφ των Ν.Π.Δ.Δ.»  
22. Σου Π.Δ. 80/16 «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ» (Φ.Ε.Κ. 145Α //05-08- 2016)  
23. Σθν αρικμ. 8/14.04.2020 Απόφαςθ Δ.. του Νοςοκομείου (ΑΔΑ: ΩΑΑ546906Ω-58ΦΩ). 

24. Σθν αρικμ 26/11-11-2020 Απόφαςθ Δ.. του Νοςοκομείου (ΑΔΑ: 94ΝΒ46906Ω-Χ70). 
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ΑΡΕΥΘΥΝΟΥΜΕ 

 

Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ, με γραπτζσ ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ από πιςτωτικά ιδρφματα, 

για τθν ΑΝΑΘΕΣΘ ΤΘΘΣΘΣ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΥ ΤΑΜΕΙΑΚΘΣ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Ι. «Γ.ΧΑΤΗΘΚΩΣΤΑ» ΚΑΙ ΡΑΟΧΘΣ 

ΤΑΡΕΗΙΚΩΝ ΕΓΑΣΙΩΝ, για χρονικό διάςτθμα τριϊν (3) ετϊν, με δικαίωμα προαίρεςθσ για διάςτθμα (2) δφο 

ετϊν με τουσ ίδιουσ ςυμβατικοφσ όρουσ, και κριτήριο κατακφρωςησ το φψοσ του ςταθεροφ επιτοκίου για όλη 

την διάρκεια τησ ςφμβαςησ, άνευ δεςμεφςεωσ ελάχιςτου υπολοίπου. 

 

ΤΟΡΟΣ – ΧΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 
ΚΑΣΑΛΘΚΣΙΚΘ ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ ΤΠΟΒΟΛΘ 
ΠΡΟΦΟΡΩΝ- ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΣΟΠΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

Γραφείο Προμθκειϊν Θμερομηνία: 16/12/2020 Γραφείο Προμθκειϊν 

ΓΝΙ Γ.ΧΑΣΗΘΚΩΣΑ Θμζρα: Τετάρτη- Ώρα: 10:00 ΓΝΙ Γ.ΧΑΣΗΘΚΩΣΑ 

 

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί τθν Σετάρτθ 16/12/2020 και ϊρα 10:00 π.μ ςτο Γραφείο Προμθκειϊν του 

Νοςοκομείου, ενϊπιον τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ που ζχει ςυςτακεί κατόπιν κλθρϊςεωσ, ςφμφωνα με το άρκρο 

26 του Ν. 4024/2011. 

Προςφορζσ που κατατίκενται μετά τθν παραπάνω θμερομθνία και ϊρα, είναι εκπρόκεςμεσ και δεν 

γίνονται αποδεκτζσ. Επιςθμαίνεται ότι, κακϊσ οι φάκελοι που παραλαμβάνονται παραμζνουν κλειςτοί, δεν 

υπάρχει δυνατότθτα απόδοςθσ αρικμοφ πρωτοκόλλου. Όποιοσ ςυμμετζχων επικυμεί τθν επιβεβαίωςθ τθσ 

παραλαβισ τθσ προςφοράσ του, μπορεί, με δικι του πρωτοβουλία, να επικοινωνεί μζςω τθλεφϊνου ι email, με 

το γραφείο Προμθκειϊν. 

Για  πλθροφορίεσ αναφορικά με τθν παροφςα πρόςκλθςθ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευκφνονται 

ςτο Γραφείο Προμθκειϊν του Νοςοκομείου όλεσ  τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ ςτο τθλζφωνο: 2651366624. 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι οι 

ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν για τθν 

κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ
1
: 

α) Όταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα 

ζγκαιρα δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο τζςςερισ (4) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για τθν 

παραλαβι των προςφορϊν. 

β) Όταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. 

Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν που ηθτικθκαν ι των 

αλλαγϊν. 

Όταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία 

κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν. 

 

 

Ο Διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί ςφμφωνα με τουσ όρουσ που περιζχονται ςτθν παροφςα Πρόςκλθςθ ωσ και τα 

παραρτιματά τθσ, τα οποία αποτελοφν ενιαίο και αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ.  

1. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α΄ «ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ» 

2. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β΄ «ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ» 

3. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ΄ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» 

 

Για ό,τι δεν προβλζπεται από τθν παροφςα Πρόςκλθςθ εφαρμόηονται οι περί προμθκειϊν διατάξεισ του 

Δθμοςίου, όπωσ ιςχφουν κάκε φορά. 

 Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεύονται ότι: 

                                                           
1 Πρβλ. άρθρο 67, παρ.3 του ν. 4412/2016 &. άρκρο 121, παρ.5 του ν. 4412/2016. 
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 α) τηρούν και θα εξακολουθήςουν να τηρούν κατά την εκτέλεςη τησ ςύμβαςησ, εφόςον επιλεγούν,  

τισ υποχρεώςεισ τουσ που απορρέουν από τισ διατάξεισ τησ περιβαλλοντικήσ, κοινωνικοαςφαλιςτικήσ και 

εργατικήσ νομοθεςίασ, που έχουν θεςπιςτεί με το δίκαιο τησ Ένωςησ, το εθνικό δίκαιο, ςυλλογικέσ 

ςυμβάςεισ ή διεθνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίεσ 

απαριθμούνται ςτο Παράρτημα Χ του Προςαρτήματοσ Α του ν. 4412/2016. Η τήρηςη των εν λόγω 

υποχρεώςεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεςη των δημοςίων 

ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δημόςιεσ αρχέσ και υπηρεςίεσ που ενεργούν εντόσ των ορίων τησ ευθύνησ και 

τησ αρμοδιότητάσ τουσ2  

 β) δεν θα ενεργήςουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηςτικά καθ΄όλη τη διάρκεια τησ διαδικαςίασ 

ανάθεςησ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτέλεςησ τησ ςύμβαςησ, εφόςον επιλεγούν 

 γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιςτευτικότητα των πληροφοριών 

που έχουν χαρακτηριςθεί ωσ τέτοιεσ. 

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ 

 

 

 

         ΠΤΡΙΔΩΝ ΔΕΡΔΕΜΕΖΗ 
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2 Άρκρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016  



ΑΔΑ: Ω2ΦΒ46906Ω-ΗΩΑ



   

ΡΑΑΤΘΜΑ Αϋ «ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ» 

ΑΘΟ 1ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  

τον ανάδοχο (Πιςτωτικό Κδρυμα) κα ανατεκεί θ τιρθςθ λογαριαςμοφ ταμειακισ διαχείριςθσ και παροχισ 
τραπεηικϊν εργαςιϊν για το Γ.Ν.Ι. «Γ.Χατηθκϊςτα» για χρονικό διάςτθμα τριϊν (3) ετϊν με δικαίωμα 
προαίρεςθσ για διάςτθμα (2) δφο ετϊν με τουσ ίδιουσ ςυμβατικοφσ όρουσ, άνευ δεςμεφςεωσ ελάχιςτου 
υπολοίπου. 
 

ΑΘΟ 2ο : ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ  

Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν τα Πιςτωτικά Ιδρφματα που επί ποινή αποκλειςμοφ ικανοποιοφν τα κάτωκι :  

1.   Να είναι μζλθ τθσ Ζνωςθσ Σραπεηϊν. 

2. Να ανταποκρίνεται θ προςφορά τουσ ςε όλεσ τισ προχποκζςεισ τθσ πρόςκλθςθσ. 

3. Θ τράπεηα να διατθρεί τουλάχιςτον ζνα υποκατάςτθμα ςτα Ιωάννινα.  

ΑΘΟ 3ο: ΧΟΝΟΣ-ΤΟΡΟΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ 
Όςοι επικυμοφν να λάβουν μζροσ ςτο Διαγωνιςμό πρζπει να κατακζςουν ζγγραφθ ςφραγιςμζνθ 

προςφορά ταχυδρομικϊσ ςτθ Δ/νςθ: Γενικό Νοςοκομείο Ιωαννίνων «Γ. ΧΑΣΗΘΚΩΣΑ» Λεωφ. Μακρυγιάννθ 50, ΣΚ 

45000, Ιωάννινα, ςτo αρμόδιo Γραφείο Προμθκειϊν, μζχρι τθν Τετάρτη 16/12/2020  και ϊρα 10 :00 π.μ.  
Θ προςφορά υποβάλλεται ςυνταγμζνθ ι μεταφραςμζνθ επιςιμωσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα 

(ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια μποροφν να υποβάλλονται και ςτθν αγγλικι γλϊςςα χωρίσ να 

ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι), ςε δφο αντίτυπα, ζνα πρωτότυπο και ζνα αντίγραφο, και μζςα 

ςε καλά ςφραγιςμζνο φάκελο (κυρίωσ φάκελοσ), ςτον οποίο κα αναγράφονται ευκρινϊσ τα εξισ: 

 

τοιχεία Αποςτολζα (υποψήφιου Αναδόχου/Χορηγητή):   
Ονοματεπϊνυμο φυςικοφ προςϊπου ι Επωνυμία νομικοφ προςϊπου, Σαχυδρομικι διεφκυνςθ, Σθλζφωνο, 
Αρικμόσ τθλεομοιοτυπίασ και διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου. 
 

Διεφθυνςη υποβολήσ και ςτοιχεία του Διαγωνιςμοφ : 
ΠΡΟ:  Γενικό Νοςοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατηθκϊςτα» 

ΦΑΚΕΛΟ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ τθν αρικμ. 82/20 ΡΟΣΚΛΘΣΘ ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 

για τθν ΑΝΑΘΕΣΘ ΤΘΘΣΘΣ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΥ ΤΑΜΕΙΑΚΘΣ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΚΑΙ ΡΑΟΧΘΣ ΤΑΡΕΗΙΚΩΝ ΕΓΑΣΙΩΝ 

ΤΟΥ Γ.Ν.Ι. «Γ.ΧΑΤΗΘΚΩΣΤΑ» 

ΚΑΣΑΛΘΚΣΙΚΘ ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ ΤΠΟΒΟΛΘ ΠΡΟΦΟΡΑ: Τετάρτη 16/12/2020  και ϊρα 10 :00 π.μ. 

ΡΟΣΟΧΘ: Να ΜΘΝ αποςφραγιςθεί από την Ταχυδρομική Υπηρεςία & το Ρρωτόκολλο. 

Οι προςφορζσ δεν πρζπει να ζχουν ξζςματα, ςβηςίματα, προςθήκεσ, διορθϊςεισ. Εάν υπάρχει ςτθν προςφορά 

οποιαδιποτε προςκικθ ι διόρκωςθ, αυτι πρζπει να είναι κακαρογραμμζνθ και μονογραμμζνθ από τον 

προςφζροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβισ και αποςφράγιςθσ των προςφορϊν, κατά τον ζλεγχο, μονογράφει 

και ςφραγίηει τθν τυχόν διόρκωςθ ι προςκικθ. Θ προςφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν ςε αυτιν διορκϊςεισ που 

τθν κακιςτοφν αςαφι, κατά τθν κρίςθ του οργάνου αξιολόγθςθσ των προςφορϊν. 

 

Μζςα ςτον φάκελο τθσ ΠΡΟΦΟΡΑ (κυρίωσ φάκελοσ), τοποκετοφνται όλα τα ςχετικά με τθν προςφορά 

ςτοιχεία  κατά προτίμθςθ και προσ διευκόλυνςθ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ ςε ξεχωριςτοφσ ςφραγιςμζνουσ φακζλουσ 

ςε δφο αντίτυπα, ζνα πρωτότυπο και ζνα αντίγραφο, με  τισ ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου και ωσ εξισ: 

 

1.ΦΑΚΕΛΟ Α με τθν ζνδειξθ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

2.ΦΑΚΕΛΟ Β με τθν ζνδειξθ ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ 

3. ΦΑΚΕΛΟ Γ με τθν ζνδειξθ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ 
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ΑΘΟ 4ο :ΧΟΝΟΣ – ΤΟΡΟΣ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Θ διαγωνιςτικι διαδικαςία κα διενεργθκεί ςτο Γρ. Προμθκειϊν τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ τθν Τετάρτη 

16/12/2020  και ϊρα 10 :00 π.μ. 

ΑΘΟ 5ο :ΧΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΡΟΣΦΟΩΝ 

Οι προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ προςφζροντεσ για διακόςιεσ ςαράντα (240) θμερολογιακζσ θμζρεσ 

από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Προςφορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο του 

παραπάνω αναφερόμενου χρόνου απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.  

ΑΘΟ 6ο :ΡΑΟΧΘ ΔΙΕΥΚΙΝΙΣΕΩΝ 

ε περίπτωςθ που ηθτθκοφν από τουσ ενδιαφερόμενουσ ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ, ςχετικζσ με όρουσ τθσ 

πρόςκλθςθσ, το αργότερο εντόσ τεςςάρων (4) θμερϊν από τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ πρόςκλθςθσ ςτο 

ΚΘΜΔΘ, αυτζσ κα παρζχονται εγγράφωσ από τθν Ανακζτουςα Αρχι, το αργότερο ζωσ ζξι (6) θμζρεσ από τθν 

θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ πρόςκλθςθσ ςτο ΚΘΜΔΘ. ε κάκε άλλθ περίπτωςθ που ηθτοφνται από τουσ 

ενδιαφερόμενουσ οι ωσ άνω ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ, αυτζσ δίνονται το αργότερο εντόσ πζντε (5) 

θμερϊν πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν, χωρίσ ο προςφζρων να ζχει δικαίωμα 

ζνςταςθσ. 

ΑΘΟ 7ο: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ-ΡΟΣΦΥΓΕΣ 
Ενςτάςεισ- προςφυγζσ υποβάλλονται για τουσ λόγουσ και με τθν διαδικαςία που προβλζπεται από τα άρκρα 

127,205 του Ν.4412/2016. 

ΑΘΟ 8ο: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΡΟΣΦΟΕΣ- ΑΝΤΙΡΟΣΦΟΕΣ 
Εναλλακτικζσ προςφορζσ δεν κα γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. Εάν τυχόν υποβλθκοφν 

τζτοιεσ  δεν κα λαμβάνονται υπόψθ. Ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ, ο οποίοσ κα υποβάλει τζτοιασ φφςθσ προτάςεισ, 

δεν δικαιοφται ςε καμία περίπτωςθ να διαμαρτυρθκεί ι να επικαλεςτεί λόγουσ προςφυγισ κατά τθσ  

απόρριψθσ των προτάςεων αυτϊν.   

Δεν γίνονται δεκτζσ αντιπροςφορζσ. ε περίπτωςθ υποβολισ τουσ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

ΑΘΟ 9ο: ΤΟΡΟΣ ΣΥΝΤΑΞΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ – ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΩΝ 
Οι προςφορζσ υποβάλλονται ι αποςτζλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ ςφμφωνα με τα προαναφερόμενα τθσ 

παροφςασ πρόςκλθςθσ, ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο (κυρίωσ Φάκελο), ςε δφο αντίγραφα, 

ζνα πρωτότυπο και ζνα αντίγραφο. 

 

Α. τον φάκελο  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ τοποκετοφνται ΕΡΙ ΡΟΙΝΘ ΑΡΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, ςε ξεχωριςτό 

φάκελο (πρωτότυπο και αντίγραφο) τα ακόλουκα δικαιολογθτικά: 

1. Βεβαίωςθ Ζνωςθσ Ελλθνικϊν Σραπεηϊν. 
2. Βεβαίωςθ διαςφνδεςθσ με το Διατραπεηικό ςφςτθμα ΔΙΑ. 
3. Ενυπόγραφθ Τπεφκυνθ Διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του Ν.1599/1986 (Αϋ75), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, 

υπογεγραμμζνθ ςφμφωνα με το άρκρο 73 του Ν. 4412/2016, ςτθν οποία να δθλϊνεται ότι: 
- αποδζχονται πλιρωσ και ανεπιφφλακτα όλουσ τουσ όρουσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  
-θ προςφορά ςυντάχκθκε ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ κι ζχουν λάβει πλιρθ και 

ανεπιφφλακτθ γνϊςθ αυτϊν.  
-παραιτείται από κάκε δικαίωμα αποηθμίωςθσ του ςχετικά με οποιαδιποτε απόφαςθ του Νοςοκομείου για 

αναβολι ι ακφρωςθ ι ματαίωςθ του διαγωνιςμοφ. 
4. Παραςτατικό εκπροςϊπθςθσ, αν τα Σραπεηικά Ιδρφματα ςυμμετζχουν με αντιπρόςωπό τουσ. 
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Β. τον φάκελο  ΤΕΧΝΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ τοποκετοφνται ΕΡΙ ΡΟΙΝΘ ΑΡΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, ςε ξεχωριςτό φάκελο 

(πρωτότυπο και αντίγραφο) τα ακόλουκα δικαιολογθτικά: 

1. υμπλθρωμζνο, ςφραγιςμζνο και υπογεγραμμζνο από τον νόμιμο εκπρόςωπο του πιςτωτικοφ ιδρφματοσ, τον 

πίνακα του Ραραρτήματοσ Βϋ (ςτθν ςτιλθ ΑΠΟΔΟΧΘ με ΝΑΙ ι ΟΧΙ). 

Γ. τον φάκελο  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ  ΡΟΣΦΟΑ τοποκετοφνται ΕΡΙ ΡΟΙΝΘ ΑΡΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, ςε ξεχωριςτό φάκελο 

(πρωτότυπο και αντίγραφο) θ οικονομικι προςφορά, υπογεγραμμζνθ και ςφραγιςμζνθ. Θ προςφορά κα πρζπει 

να ςυνταχκεί ςφμφωνα με το Ραράρτημα Γϋ. Σο ποςόν κα αναγράφεται ολογράφωσ και αρικμθτικϊσ ςε Ευρϊ 

και ςε περίπτωςθ αςυμφωνίασ κα ιςχφει θ ολόγραφθ προςφορά. 

ΑΘΟ 10ο: ΑΡΟΣΦΑΓΙΣΘ ΦΑΚΕΛΟΥ ΡΟΣΦΟΑΣ 
τθ φάςθ αυτι του διαγωνιςμοφ θ Επιτροπι αρικμεί, μονογράφει και αποςφραγίηει τουσ κυρίωσ φακζλουσ των 

προςφορϊν και ελζγχει αν υπάρχουν, ςε κάκε κυρίωσ φάκελο, δφο υποφάκελοι με τισ ενδείξεισ 

«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΘ»,  «ΣΕΧΝΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ» και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ». Ζπειτα μονογράφει 

και ελζγχει όλα τα δικαιολογθτικά που υποβάλλονται κατά το ςτάδιο αυτό ανά φφλλο και καταγράφει ςτο 

πρακτικό τθσ τα ςτοιχεία που περιζχονται ς’ αυτοφσ. Οι φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν δεν 

αποςφραγίηονται, αλλά μονογράφονται και ςφραγίηονται από το παραπάνω όργανο, προκειμζνου να 

αποςφραγιςκοφν αργότερα. Θ Επιτροπι ελζγχει τθν πλθρότθτα των φακζλων και τθν υποβολι ι όχι όλων των 

δικαιολογθτικϊν. Θ Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ ειςθγείται τον αποκλειςμό από τισ επόμενεσ φάςεισ 

αξιολόγθςθσ των διαγωνιηομζνων, που ζχουν υποβάλει ελλιπι ςτοιχεία ι των οποίων τα υποβλθκζντα ςτοιχεία 

δεν ικανοποιοφν τουσ ςχετικοφσ όρουσ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ.  

Για να ολοκλθρϊςει το ζργο τθσ, θ Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ μπορεί να ηθτιςει διευκρινιςτικζσ ερωτιςεισ, 

είτε προφορικά, είτε γραπτϊσ. Διευκρινίςεισ που δίδονται αυτοβοφλωσ από τουσ ςυμμετζχοντεσ οποτεδιποτε 

μετά τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των Προςφορϊν χωρίσ να ηθτθκοφν δεν λαμβάνονται υπόψθ. 

ΑΘΟ 11ο: ΑΡΟΣΦΑΓΙΣΘ ΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 
ε αυτό το ςτάδιο, θ Επιτροπι του διαγωνιςμοφ αποςφραγίηει τουσ φακζλουσ των οικονομικϊν προςφορϊν, 

μονογράφει και ελζγχει όλα τα οικονομικά ςτοιχεία που υποβάλλονται κατά το ςτάδιο αυτό ανά φφλλο μόνο 

των εταιρειϊν που κατζκεςαν όλα τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ και το ακίνθτο κρίκθκε κατάλλθλο από τθν 

επιτροπι. Οι Φάκελοι των Οικονομικϊν Προςφορϊν προςφερόντων που απορρίφκθκαν κατά τθν αξιολόγθςθ 

των δικαιολογθτικϊν – τεχνικϊν προςφορϊν, δεν αποςφραγίηονται αλλά επιςτρζφονται ςτουσ ςυμμετζχοντεσ. 

ΑΘΟ 12ο: ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΡΟΣΦΟΩΝ  
Θ Επιτροπι Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ του Διαγωνιςμοφ. Σο Νοςοκομείο δικαιοφται ςτθ βάςθ του ζννομου 

ςυμφζροντόσ του κατά τθν ελεφκερθ κρίςθ του και αηθμίωσ γι' αυτό, να απορρίπτει ι να αποδζχεται μερικϊσ ι 

ολικϊσ, τισ προςφορζσ. Σο Νοςοκομείο επίςθσ δικαιοφται να ακυρϊνει μζροσ ι ολόκλθρο το διαγωνιςμό, ι να 

τον αναβάλλει, είτε τζλοσ να υπαναχωρεί απ' αυτόν.  

Θ Επιτροπι του διαγωνιςμοφ με ειςιγθςι τθσ μπορεί να προτείνει ματαίωςθ των αποτελεςμάτων του 

διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, το Νοςοκομείο διατθρεί το δικαίωμα κατά τθν αποκλειςτικι κρίςθ του και αηθμίωσ για 

αυτό να ματαιϊςει ι να επαναλάβει το διαγωνιςμό ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ, με τροποποίθςθ ι 

όχι των προδιαγραφϊν και ιδίωσ:  

α) για παράτυπθ διεξαγωγι, εφόςον από τθν παρατυπία επθρεάηεται το αποτζλεςμα τθσ διαδικαςίασ,  

β) εάν το αποτζλεςμα κρίνεται αιτιολογθμζνα μθ ικανοποιθτικό,  

γ) εάν υπιρξε μεταβολι των αναγκϊν. 
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ΑΘΟ 13ο: ΚΑΤΑΚΥΩΣΘ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Θ αξιολόγθςθ κα γίνει με δεδομζνθ τθν αποδοχι των όρων τθσ πρόςκλθςθσ πλιρωσ και ανεπιφυλάκτωσ και θ 

κατακφρωςθ γίνεται ςτο Σραπεηικό Κατάςτθμα που ζχει αποδεχκεί όλα τα προαπαιτοφμενα ςυμμετοχισ τθσ 

πρόςκλθςθσ, ςφμφωνα με το ΡΑΑΤΘΜΑ Β’ και το ΡΑΑΤΘΜΑ Γ’, με μοναδικό κριτιριο το υψηλότερο 

ςταθερό επιτόκιο καθόλη την διάρκεια τησ ςφμβαςησ άνευ δεςμεφςεωσ ελάχιςτου υπολοίπου, κατόπιν 

απόφαςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ φςτερα από γνωμοδότθςθ τθσ αρμόδιασ επιτροπισ.  

Οι Φάκελοι των Οικονομικϊν Προςφορϊν προςφερόντων που απορρίφκθκαν κατά τθν αξιολόγθςθ των 

δικαιολογθτικϊν – τεχνικϊν προςφορϊν, δεν αποςφραγίηονται αλλά επιςτρζφονται ςτουσ ςυμμετζχοντεσ. 

ε περίπτωςθ κατάκεςθσ ίδιων προςφορϊν, όςον αφορά το φψοσ του ςτακεροφ επιτοκίου, από δφο ι 

περιςςότερα Σραπεηικά Καταςτιματα, κατοχυρϊνεται θ προςφορά με τισ χαμθλότερεσ χρεϊςεισ POS για τισ 

κάρτεσ VISA-MASTERCARD, εάν θ χρζωςθ ςε αυτζσ είναι ίδια, κατακυρϊνεται θ προςφορά με τισ χαμθλότερεσ 

χρεϊςεισ POS για λοιπζσ κάρτεσ. ε περίπτωςθ που οι προςφορζσ κα ζχουν το ίδιο φψοσ επιτοκίου και το ίδιο 

φψοσ προμικειασ POS, κριτιριο πλειοδοςίασ κα αποτελεί το φψοσ τθσ χορθγίασ.  

το Σραπεηικό Κατάςτθμα ςτο οποίο κα γίνει θ ανάκεςθ, αποςτζλλεται εγγράφωσ ανακοίνωςθ με τθν οποία 

προςκαλείται να προςζλκει ςε ςφντομο χρονικό διάςτθμα για τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. 

ΑΘΟ 14ο: ΚΑΤΑΤΙΣΘ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

1. Με ζγγραφο επί αποδείξει γνωςτοποιείται ςτον ςυμμετζχοντα με τθν ςυμφερότερθ για το Νοςοκομείο 

προςφορά θ κατακφρωςθ υπζρ αυτοφ του αποτελζςματοσ του διαγωνιςμοφ και 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.  

2. Εάν αυτόσ ςτον οποίο ζγινε θ κατακφρωςθ του διαγωνιςμοφ δεν προςζλκει εντόσ τθσ προκεςμίασ των είκοςι 

(20) θμερϊν για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, το Δ.. του Νοςοκομείου κθρφςςει ζκπτωτο τον ανακθρυχκζντα 

ανάδοχο και καλείται προσ υπογραφι ο δεφτεροσ ςτθ ςειρά.  

3. Θ φμβαςθ κα καταρτιςτεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα με βάςθ τουσ όρουσ που περιλαμβάνονται ςτθ παροφςα 

πρόςκλθςθ και τθν προςφορά του αναδόχου, κα διζπεται από το Ελλθνικό δίκαιο και δεν μπορεί να περιζχει 

όρουσ αντίκετουσ προσ το περιεχόμενο τθσ παροφςασ.  

4. Θ διάρκεια τισ ςφμβαςθσ κα είναι τρία (3) ζτθ με δικαίωμα παράταςθσ δφο (2) ζτθ. Παράταςθ μπορεί να 

δοκεί μετά από ςυμφωνία και των δφο μερϊν.  

5. Ο ανάδοχοσ μαηί με τθν ςφμβαςθ κα υπογράψει και ςφμβαςθ προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων του ΓΝΙ Γ. 

Χατηθκϊςτα. 

ΑΘΟ 15ο: ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ 
Σο προςφερόμενο Ετιςιο Επιτόκιο Κατακζςεων κα διατθρθκεί ςτακερό, κακ’ όλθ τθν διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, 

άνευ δεςμεφςεωσ του Νοςοκομείου για τιρθςθ ελάχιςτου υπολοίπου των διακζςιμων λογαριαςμϊν, 

δεδομζνθσ τθσ μεταβλθτότθτασ του φψουσ των αποκεματικϊν, ανάλογα με τθν κίνθςθ των λογαριαςμϊν.  

Δίδεται θ δυνατότθτα αφξθςθσ του Ετιςιου Επιτοκίου Κατακζςεων, κατόπιν ζγγραφθσ ςυμφωνίασ των 

ςυμβαλλόμενων μερϊν, αν οι οικονομικζσ ςυνκικεσ που το κακορίηουν το επιτρζψουν.  

Για ότι δεν προβλζπετε ςτθν παροφςα διακιρυξθ ιςχφουν οι του δθμοςίου διατάξεισ, όπωσ ιςχφουν κάκε φορά. 

Θ ετιςια επιχοριγθςθ κατϋ ελάχιςτον φψουσ €10.000,00 κα καταβάλλεται το πρϊτο ζτοσ εντόσ τριάντα (30) 

θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και αντίςτοιχα εντόσ 30 θμερϊν με τθ ςυμπλιρωςθ 12 μθνϊν για τα 

επόμενα ζτθ. 
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ΑΘΟ 16ο: ΕΜΡΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΘΤΑ- ΗΘΤΘΜΑΤΑ ΚΥΙΟΤΘΤΑΣ-ΡΝΕΥΜΑΤΙΚΘΣ ΙΔΙΟΚΤΘΣΙΑΣ 

1. Σο Νοςοκομείο διατθρεί το δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ ςτθν περίπτωςθ κατάργθςθσ ι ριηικισ 

διαφοροποίθςθσ των ςυνκθκϊν επί των οποίων ςτθρίηεται θ υπογραφι τθσ. 

2. Καμία αποηθμίωςθ ι άλλθ χρθματικι καταβολι, δεν δικαιοφται ο ανάδοχοσ ςτισ περιπτϊςεισ αδράνειασ, 

παφςθσ κλπ. τθσ ςφμβαςθσ, ιδίωσ δε γιατί δεν παρουςιάςτθκε ανάγκθ χρθςιμοποίθςθσ των ςυμβατικϊν 

υπθρεςιϊν. 

3. Σο Νοςοκομείο δικαιοφται να καταγγείλει αμζςωσ και αηθμίωσ εν όλω ι εν μζρει κατά τθν κρίςθ του τθν 
ςφμβαςθ, είτε να υπαναχωριςει αυτισ εν όλω ι εν μζρει κατά τθν κρίςθ του, επιφυλαςςόμενο κάκε άλλου 
νομίμου δικαιϊματοσ του, ςτθν περίπτωςθ που (ενδεικτικά):  
- Ο ανάδοχοσ δεν εκτελζςει τα ςυμφωνθκζντα  
-Ο ανάδοχοσ δεν τθριςει οποιοδιποτε όρο τθσ ςφμβαςθσ 
-Σο Νοςοκομείο κεωριςει ότι οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ, δεν είναι ςφμφωνεσ με τισ υψθλζσ απαιτιςεισ που 
υπαγορεφονται από τον χαρακτιρα του Νοςοκομείου. 
-Αν ο Ανάδοχοσ αποδεδειγμζνα εκχωρεί τθ ςφμβαςθ ι ανακζτει εργαςίεσ υπεργολαβικά. 
 
4. ε περίπτωςθ καταγγελίασ ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ και το Νοςοκομείο διατθρεί το δικαίωμα 

καταλογιςμοφ ςε βάροσ του αναδόχου τθσ διαφοράσ τιμισ και άλλων πρόςκετων δαπανϊν και κάκε άλλθσ 

αποκετικισ ηθμίασ που τυχόν προκφψει από τθν ανάκεςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ υπθρεςίασ, με βάςθ τθν απόφαςθ 

του Δ ςε άλλον ανάδοχο.  

5. Ο ανάδοχοσ δεν ζχει καμία απολφτωσ ςχζςθ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ με το Νοςοκομείο. 

6. ο ανάδοχοσ δεν δικαιοφται για κανζνα λόγο να διακόψει τθν παροχι των υπθρεςιϊν το, εκτόσ από 

περιπτϊςεισ ανωτζρασ βίασ, οι οποίεσ παρατίκενται περιοριςτικά: Πυρκαγιά, Πλθμμφρα, ειςμόσ, Πόλεμοσ. 

7. Σο Νοςοκομείο δεν ευκφνεται για τυχόν ζξοδα, απϊλειεσ, ηθμίεσ και δαπάνεσ του αναδόχου που 

προκλικθκαν τθν άςκθςθ ζνδικων μζςων κατά τθσ πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ. 

8. Θ ςφμβαςθ κα εκτελεςκεί αποκλειςτικά από τον ανάδοχο, απαγορευμζνθσ τθσ εκχωριςεϊσ τθσ ςε 

οποιοδιποτε άλλο φυςικό ι νομικό πρόςωπο. 

9. Θ ςφμβαςθ που κα ςυναφκεί κα διζπεται από το Ελλθνικό Δίκαιο. ε περίπτωςθ διαφορϊν, που 

ενδεχομζνωσ προκφψουν ςχετικά με τθν ερμθνεία ι τθν εκτζλεςθ ι τθν εφαρμογι τθσ ςφμβαςθσ ι εξ αφορμισ 

τθσ, το Νοςοκομείο και ο ανάδοχοσ καταβάλλουν κάκε προςπάκεια για τθν φιλικι επίλυςι τουσ, ςφμφωνα με 

τουσ κανόνεσ τθσ καλισ πίςτθσ και των χρθςτϊν ςυναλλακτικϊν θκϊν πάντα υπό το πρίςμα τθσ προςταςίασ του 

Δθμοςίου ςυμφζροντοσ. 

10. ε περίπτωςθ αδυναμίασ εξεφρεςθσ κοινά αποδεκτισ λφςθσ αποκλειςτικά αρμόδια είναι τα Ελλθνικά 

Δικαςτιρια των Ιωαννίνων. 

11. Οποιαδιποτε μεταβολι ςτθν ιςχφουςα νομοκεςία που διζπει τθν παροφςα πρόςκλθςθ, αφενόσ είναι 

δεςμευτικι για τον ανάδοχο, οποίοσ και οφείλει να τθν εφαρμόςει άμεςα, αφετζρου δεν δφναται ςε καμία 

περίπτωςθ θ μεταβολι αυτι να προκαλζςει οποιαδιποτε πρόςκετθ οικονομικι επιβάρυνςθ για ο Νοςοκομείο. 

ΕΜΡΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΘΤΑ 

1. Χωρίσ τθν προθγοφμενθ γραπτι ςυναίνεςθ του Νοςοκομείου, ο ανάδοχοσ δεν αποκαλφπτει εμπιςτευτικζσ 

πλθροφορίεσ που του δόκθκαν ι που ο ίδιοσ ανακάλυψε κατά τθν παροχι υπθρεςίασ, οφτε κοινοποιεί ςτοιχεία, 

ζγγραφα και πλθροφορίεσ των οποίων λαμβάνει γνϊςθ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο. ε περίπτωςθ ακζτθςθσ 

από τον ανάδοχο τθσ ωσ άνω υποχρζωςισ του, το Νοςοκομείο δικαιοφται να απαιτιςει τθν αποκατάςταςθ 

τυχόν ηθμίασ του και τθν παφςθ κοινοποίθςθσ των εμπιςτευτικϊν πλθροφοριϊν και τθν παράλειψθ τθσ ςτο 

μζλλον.    



ΑΔΑ: Ω2ΦΒ46906Ω-ΗΩΑ



   

2. Ο ανάδοχοσ δεν δφναται να προβαίνει ςε δθμόςιεσ δθλϊςεισ χωρίσ τθν προθγοφμενθ ςυναίνεςθ του 

Νοςοκομείου, οφτε να ςυμμετζχει ςε δραςτθριότθτεσ αςυμβίβαςτεσ με τισ υποχρεϊςεισ του, απζναντι ςτο 

Νοςοκομείο και δεν δεςμεφει το Νοςοκομείο, με κανζνα τρόπο, χωρίσ τθν προθγοφμενθ γραπτι του ςυναίνεςθ. 

3. Οι προαναφερόμενοι όροι περί εμπιςτευτικότθτασ δεςμεφουν τον ανάδοχο και μετά τθν ολοκλιρωςθ του 

ζργου εισ το διθνεκζσ. 

ΗΘΤΘΜΑΤΑ ΚΥΙΟΤΘΤΑΣ ΚΑΙ ΡΝΕΥΜΑΤΙΚΘΣ ΙΔΙΟΚΤΘΣΙΑΣ 

1. Όλεσ οι εκκζςεισ και τα ςυναφι ςτοιχεία, ςτατιςτικά ςτοιχεία, υπολογιςμοί και κάκε άλλο ςχετικό ζγγραφο ι 

υλικό που αποκτάται, ςυγκεντρϊνεται ι καταρτίηεται από τον ανάδοχο κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου του, είναι 

εμπιςτευτικά και ανικουν ςτθν απόλυτθ ιδιοκτθςία του Νοςοκομείου. 

2. Ο ανάδοχοσ, μόλισ ολοκλθρϊςει τθν εκτζλεςθ τθσ υπθρεςίασ, παραδίδει όλα τα ζγγραφα και τα ςτοιχεία ςτο 

Νοςοκομείο. Ο ανάδοχοσ μπορεί να κρατά αντίγραφα αυτϊν των εγγράφων και ςτοιχείων, αλλά δεν 

επιτρζπεται να τα χρθςιμοποιιςει, χωρίσ τθν προθγοφμενθ γραπτι ςυναίνεςθ του Νοςοκομείου. 
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ΡΑΑΤΘΜΑ Βϋ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ» 

α/α ΡΟΫΡΟΘΕΣΕΙΣ 
ΑΡΑΝΤΘΣΘ 

ΝΑΙ/ΠΧΙ 

1 
Όλεσ οι εργαςίεσ του Νοςοκομείου (εμβάςματα προμθκειϊν , απόδοςθ κρατιςεων ςτα 
Σαμεία κ.λ.π.) κα ενεργοφνται είτε θλεκτρονικά είτε μζςω του πλθςιζςτερου Καταςτιματοσ 
ςυνεργαςίασ.   

2 Δωρεάν Χοριγθςθ καρνζ επιταγϊν (χωρίσ επιπλζον ζξοδα) και αντιγράφων λογαριαςμϊν.   

3 

Θ ςφμβαςθ μεταξφ τθσ τράπεηασ και του Νοςοκομείου κα ιςχφει για διάςτθμα τριϊν (3) ετϊν, 
εκτόσ αν καταγγελκεί λόγω μθ τιρθςθσ των ςυμβατικϊν όρων. Μετά τθ λιξθ τθσ τριετίασ κα 
προβλζπεται δικαίωμα παράταςθσ για διάςτθμα (2) δφο ετϊν με τουσ ίδιουσ ςυμβατικοφσ 
όρουσ.   

4 
Οι προςφορζσ των Σραπεηϊν να αναφζρουν το υψθλότερο δυνατό επιτόκιο κατακζςεων 
ςτακερό για διάςτθμα τριϊν (3) ετϊν και το οποίο κα είναι το ίδιο για τυχόν παράταςθ δφο 
ετϊν (2) ακόμθ.   

5 
Ο υπολογιςμόσ των τόκων να πραγματοποιείται με βάςθ θμεριςιων βαλερικϊν υπολοίπων 
και ο εκτοκιςμόσ να είναι εξαμθνιαίοσ   

6 

Σο Νοςοκομείο κα τθρεί Λογαριαςμό Σαμειακισ Διαχείριςθσ ι και όςουσ άλλουσ 
λογαριαςμοφσ όψεωσ, επικυμεί και χρειάηεται για τθν κάλυψθ των αναγκϊν του, εντόκωσ 
(όλοι οι λογαριαςμοί κα είναι εντόκωσ) και χωρίσ καμία χρζωςθ με ζξοδα κίνθςθσ και 
διατιρθςθσ αυτϊν   

7 
Δωρεάν χοριγθςθ extrait ςτο Νοςοκομείο κακθμερινά και μθνιαία ςε όςουσ λογαριαςμοφσ 
ηθτθκεί κακϊσ και εκτάκτωσ , αν χρειαςτεί (χρζωςθ, πίςτωςθ , υπόλοιπο θμζρασ , αρικμόσ 
εξοφλθμζνθσ επιταγισ, ςτοιχεία κατακζτθ κτ.λ.).   

8 
Δυνατότθτα πρόςβαςθσ του Νοςοκομείου ςτουσ λογαριαςμοφσ με χριςθ Θλεκτρονικισ 
τραπεηικισ «e-banking» με ανζξοδθ προμικεια των ςυςκευϊν token.   

9 
Πλθρωμι των υποχρεϊςεων του Νοςοκομείου ςτα αςφαλιςτικά και δθμόςια ταμεία,ΔΕΚΟ, 
χωρίσ επιπλζον ζξοδα.   

10 Ειςερχόμενα εμβάςματα με δικαιοφχο το Νοςοκομείο χωρίσ επιπλζον ζξοδα.   

11 Ζκδοςθ τραπεηικισ επιταγισ , όποτε χρειαςτεί χωρίσ επιπλζον ζξοδα.   

12 Κατακζςεισ επιταγϊν οποιαςδιποτε τράπεηασ χωρίσ επιπλζον ζξοδα.   

13 
Οι κατακζςεισ του νοςοκομείου να μθν ζχουν περιςςότερο από μία θμζρα valeur, κακϊσ και 
τα εμβάςματα από αςφαλιςτικά ταμεία π.χ.ΕΟΠΤΤ ι άλλουσ δθμόςιουσ φορείσ.   

14 
Εξερχόμενα εμβάςματα προσ οποιαδιποτε Σράπεηα με δικαιοφχο τρίτα πρόςωπα 
(προμθκευτζσ) χωρίσ επιπλζον ζξοδα για το Νοςοκομείο.   

15 
Πρόςβαςθ ςτθν υπθρεςία τθλεφωνικισ εξυπθρζτθςθσ 24 ϊρεσ τθν θμζρα, 365 θμζρεσ το 
χρόνο.   

16 
Εξυπθρζτθςθ ςε ξεχωριςτό ταμείο κατά προτεραιότθτα των αρμοδίων υπαλλιλων του 
Νοςοκομείου(Σαμίασ-Π.Ο.Τ-Διευκυντισ) κακϊσ και οριςμό υπαλλιλου του Πιςτωτικοφ 
Ιδρφματοσ ωσ ςυνδζςμου με το Νοςοκομείο.   

17 
Άμεςθ ενθμζρωςθ ςε περιπτϊςεισ δεςμεφςεων ι και καταςχζςεων ςε λογαριαςμοφσ του 
Νοςοκομείου από τρίτουσ.   

18 
Άμεςθ ενθμζρωςθ για κάκε αλλαγι που πραγματοποιείται ςτισ Σραπεηικζσ Τπθρεςίεσ που 
παρζχονται.   

19 Για πλθρωμι βεβαιωμζνων οφειλϊν προσ Δ.Ο.Τ δε κα υφίςτανται ζξοδα από το νοςοκομείο.   
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20 Θ ζκδοςθ χρεωςτικϊν και πιςτωτικϊν καρτϊν για το προςωπικό του Νοςοκομείου για 
λογαριαςμοφσ μιςκοδοςίασ που τθροφν ςτθ τράπεηα κα είναι δωρεάν.   

21 
Μεταφορά χρθμάτων από λογαριαςμό ςε λογαριαςμό του Νοςοκομείου χωρίσ χρθματικό 
περιοριςμό.   

22 
Δωρεάν χοριγθςθ δφο (2) τερματικϊν POS και δωρεάν αντικατάςταςθ τουσ ςε περίπτωςθ 
βλάβθσ.   

23 

POS χρζωςθ ανά ςυναλλαγι όχι μεγαλφτερθ του 0,6% για τισ κάρτεσ VISA και MASTERCARD 
και όχι μεγαλφτερθ του 1,5% για άλλεσ κάρτεσ, χωρίσ θ χαμθλότερθ εξ αυτϊν χρζωςθ να 
αποτελεί κριτιριο ςτθ διαδικαςία πλειοδοςίασ, παρά μόνο ςε περίπτωςθ ίδιων προςφορϊν. 
ε περίπτωςθ που οι προςφορζσ κα ζχουν το ίδιο φψοσ επιτοκίου και το ίδιο φψοσ 
προμικειασ POS, κριτιριο πλειοδοςίασ κα αποτελεί το φψοσ τθσ χορθγίασ.   

24 

Ετιςια επιχοριγθςθ προσ το Νοςοκομείο κατ’ ελάχιςτο 10.000€ ετθςίωσ. Θ επιχοριγθςθ κα 
αφορά είτε τθν προμικεια ιατροτεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ είτε κα καλφπτει άλλεσ ανάγκεσ 
του Νοςοκομείου που κάκε φορά κα προςδιορίηονται από το Διοικθτικό υμβοφλιο του 
Νοςοκομείου(υπθρεςίεσ, ζργα). Θ πρϊτθ δόςθ κα δοκεί αμζςωσ μετά τθν υπογραφι τθσ 
ςφμβαςθσ (εντόσ 30 θμερϊν) και οι επόμενεσ ετιςιεσ, ςτο μινα ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ.   
 

ΛΟΙΡΑ ΡΛΘΟΦΟΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

1. Ο αρικμόσ των μιςκοδοτοφμενων υπαλλιλων του Νοςοκομείου ςιμερα ανζρχεται ςτουσ 981, με 

μζςο όρο μικτϊν αποδοχϊν 1.956,00 ευρϊ και ζχουν το δικαίωμα να επιλζγουν όποια τράπεηα 

επικυμοφν. Οι μιςκοί των υπαλλιλων καταβάλλονται μζςω του Διατραπεηικοφ υςτιματοσ «ΔΙΑ» 

ςτισ  10, 13 και 27 κάκε μινα, ςε Λογαριαςμό που τθρεί ο κάκε εργαηόμενοσ ςε Σράπεηα τθσ επιλογισ 

του. Οι εργαηόμενοι επιλζγουν τθν τράπεηα βάςει προςωπικϊν κριτθρίων και δεν δεςμεφονται από 

τθν επιλογι του Νοςοκομείου.  

2. Θ ανάδοχοσ δφναται να εγκαταςτιςει με δικά του ζξοδα ΑΣΜ ςτον χϊρο του Νοςοκομείου. H 

τοποκζτθςθ κα πραγματοποιθκεί ςε χϊρο που κα υποδείξει θ Σεχνικι υπθρεςία του Νοςοκομείου. Θ 

κζςθ αυτι κα διακζτει όλεσ τισ απαραίτθτεσ παροχζσ και κα είναι εντόσ των εγκαταςτάςεων του 

Νοςοκομείου. Σο Νοςοκομείο δεν φζρει οποιαδιποτε ευκφνθ για τυχόν βανδαλιςμοφσ, κλοπι ι 

οποιαδιποτε καταςτροφι του ΑΣΜ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΑΔΑ: Ω2ΦΒ46906Ω-ΗΩΑ



   

ΡΑΑΤΘΜΑ Γϋ «ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑ» 

Α/Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ 
ΡΟΣΦΟΑ 

(αριθμητικϊσ) 
ΡΟΣΦΟΑ 

(ολογράφωσ) 

1 

τακερό Ετιςιο Επιτόκιο Κατακζςεων, κακ’ όλθ τθν 
διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, άνευ δεςμεφςεωσ ελάχιςτου 
υπολοίπου. (Σο μζγιςτο δυνατό). Να δοκεί ποςοςτό 

με ανάπτυξθ δφο δεκαδικϊν ψθφίων. 
  

 

2 

Ποςοςτό POS χρζωςθσ για: 
α) κάρτεσ VISA και MASTERCARD 

β) λοιπζσ κάρτεσ, 
με ανάπτυξθ δφο δεκαδικϊν ψθφίων. 

  

 

3 

Ετιςια επιχοριγθςθ κατϋελάχιςτον φψουσ €10.000,00 
ι ιςόποςθ δωρεά ςε Ιατροτεχνολογικό εξοπλιςμό 

μετά από υπόδειξθ και τεχνικζσ προδιαγραφζσ από το 
Γ.Ν.Ι «Γ.ΧΑΣΗΘΚΩΣΑ», κατά τθν τριετι διάρκεια τθσ 

ςφμβαςθσ και ςε περίπτωςθ παράταςθσ για διάςτθμα 
δφο (2) ετϊν.   

 

 



ΑΔΑ: Ω2ΦΒ46906Ω-ΗΩΑ


		2020-12-02T12:35:08+0200
	Athens




