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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

Επωνυμία ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ – 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΥΡΓΟΥ

Ταχυδρομική διεύθυνση Ε.Ο. ΠΥΡΓΟΥ – ΠΑΤΡΩΝ / ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΣΥΝΤΡΙΑΔΑ ΠΥΡΓΟΥ

Πόλη ΠΥΡΓΟΣ
Χώρα ΕΛΛΑΔΑ
NUTS  EL633
Ταχυδρομικός Κωδικός 27131
Τηλέφωνο 2621361206
Φαξ 2621361193
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο promithiesgnpyr@gmail.com
Αρμόδιος για πληροφορίες ΚΑΒΒΟΥΡΑ ΙΩΑΝΝΑ
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.nosokomeiopyrgoy.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής 
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι  η Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας  και ανήκει στο 
Υπουργείο Υγείας.
  
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η παροχή Υπηρεσιών Υγείας.
Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο  είναι το ελληνικό. 

Στοιχεία Επικοινωνίας 
α)  Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση   πρόσβαση :

 στην επίσημη ιστοσελίδα  της Ν.Μ.ΠΥΡΓΟΥ (www.nosokomeiopyrgoy.gr),    
 στο πρόγραμμα Διαύγεια (https://diavgeia.gov.gr) 
 στο  ΚΗΜΔΗΣ (http://www.eprocurement.gov.gr)         

β)  Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται στη Γραμματεία της  Ν.Μ. Πύργου   -  Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας : 
Ε.Ο. Πύργου – Πατρών / Περιοχή Συντριάδα – 27131 – Πύργος.
γ)  Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην προαναφερθείσα διεύθυνση και στη  Διεύθυνση της 
Αναθέτουσας Αρχής (Ν.Μ. Πύργου,  Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας) : Ε.Ο. Πύργου – Πατρών / Περιοχή 
Συντριάδα – 27131 – Πύργος.
Τηλέφωνο : 2621361206 Φαξ : 2621361193
E-mail : promithiesgnpyr@gmail.com 
Πληροφορίες : Κάββουρα Ιωάννα
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1.2 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 

 Αντικείμενο της σύμβασης είναι η «ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΝΤΟΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΟΨΕΩΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ  ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ» 
του ΓΝ Ηλείας (αφορά τις Ν.Μ Πύργου, Ν.Μ Αμαλιάδας, και Ν.Μ Κρεστένων).    
Η παρεχόμενη υπηρεσία κατατάσσεται περιγράφεται στο Παράρτημα Α  και κατατάσσεται στον ακόλουθο 
κωδικό  του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων CPV: 66110000-4.  
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε τρία (3) έτη με δικαίωμα παράτασης δύο (2) ετών με τους ίδιους 
συμβατικούς όρους κατόπιν  απόφασης Δ.Σ

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ζητούμενων όπως αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β1 
“Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές ‘’ το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης 

Η μη εκπλήρωση ενός από τα κριτήρια του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β1 κατά τη διάρκεια της σύμβασης αποτελεί 
λόγο λύσης της σύμβασης .

1.3 Θεσμικό πλαίσιο 

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση 
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,

 το Ν. 2362/1995 Δημόσιο Λογιστικό –Έλεγχος δαπανών και λοιπές διατάξεις 

 του π.δ 80/2016 (Α’145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”, όπως ισχύει,

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα 
Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”το Ν.496/1974 άρθρο 15 «Περί Δημόσιου Λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ

 ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»

 Το Ν. 1902/1992 «Αξιοποίηση Διαθεσίμων»

 Το Ν. 496/1974 , άρθρο 15 «Περί Δημόσιου Λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ.»

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων

 Η από 20/04/2015 ΠΝΠ «Κατεπείγουσα ρύθμιση για τη μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων των 
φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος (ΦΕΚ Α41 όπως κυρώθηκε με 
Ν.4323/2015 ΦΕΚ Α43»

 της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»,
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 την  υπ’αριθ7η /11-02-2021 (θέμα 4ο)  Απόφαση Δ.Σ. του Γ.Ν. Ηλείας με την  οποία  εγκρίθηκε η 
διενέργεια του εν λόγω διαγωνισμού (ΑΔΑ:ΨΦΝΥ46907Ε-ΩΗΟ), 

 την υπ’ αριθμ21η /18-05-2021(θέμα 6ο) απόφαση του Δ.Σ του Γ.Ν. Ηλείας με την  οποία  εγκρίθηκε 
το Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Τεχνικών Προδιαγραφών και  το σχέδιο Διακήρυξης και ορίστηκε η 
Επιτροπή Αξιολόγησης  του διαγωνισμού ( ΑΔΑ :  ΨΟΗΓ46907Ε-ΖΣΙ).
                                                                                                                                                          
των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του 
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού 
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά 
παραπάνω.

1.4 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 7η /6/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 
14:30μμ.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί στο χώρο του Γραφείου Προμηθειών της Ν. Μ. Πύργου του Γ.Ν. Ηλείας  την

 8η /6/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00π.μ. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται με ιδιαίτερη προσοχή να τηρήσουν απαρέγκλιτα τους όρους της παρούσας 
κατά τη διαγωνιστική διαδικασία αλλά και κατά την εφαρμογή της σύμβασης. Τυχόν μη ανταπόκριση ή 
συμμόρφωση με τους όρους της παρούσας διακήρυξης θα επιφέρει την ποινή της έκπτωσης.

1.5 Δημοσιότητα

Α. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο   

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) σύμφωνα με τα άρθρα 38 και 66 του Ν. 4412/2016 και την ΥΑ 57654, όπως ισχύουν.

Η  παρούσα Διακήρυξη όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 
3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) 

Η Διακήρυξη  θα καταχωρηθεί  στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας, στη
διεύθυνση (URL) :  www.nosokomeiopyrgoy.gr, 
H Πρόσκληση θα κοινοποιηθεί & στα Υποκαταστήματα Πύργου: 
• ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
• EUROBANK 
• ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
• ALPHA BANK

1.6 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης 

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:

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 
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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 τους,

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθόλη 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 ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν ΗΛΕΙΑΣ

Δρ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ MD.PHD
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γενικές Πληροφορίες

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:

 Η παρούσα Διακήρυξη  

 Οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως 
σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά

 τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης (τεχνικές προδιαγραφές, 
υποδείγματα προσφορών, εγγυητικών επιστολών, σχέδιο σύμβασης)

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση: 

 στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)

  στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) (www.eprocurement.gov.gr).

  στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) : www.nosokomeiopyrgoy.gr 

Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης από το τμήμα Προμηθειών (τηλ: 2621361206) 
email: promithiesgnpyr@gmail.com.

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων
 Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για 
την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα 
έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για 
την παραλαβή των προσφορών, 

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών.

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών

2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

 Στις περιπτώσεις που υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα 
προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94) είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον 
συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή 
έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται 
υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
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2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2 Δικαίωμα συμμετοχής 
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν τα Τραπεζικά Ιδρύματα 
που είναι μέλη της  Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών.

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης  

2.3 Κριτήριο ανάθεσης 
Στην κατακύρωση του διαγωνισμού θα ληφθούν υπ’ όψιν τα κάτωθι κριτήρια με τον αναφερόμενο 
συντελεστή βαρύτητας.

α/α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

ΑΞΙΑ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1 ΄Υψος ετήσιου 
σταθερού επιτοκίου 
που προσφέρεται για 
το λογ/σμό 
Ταμειακής 
Διαχείρισης καθώς 
και τυχόν άλλους 
λογ/σμους του 
Νοσοκομείου.

40%

100-120

2 Όροι χορήγησης 
POS(προμήθεια 
συναλλαγών)

20%
100-120

3 ΑΤΜ με δυνατότητα 
κατάθεσης χρημάτων 
και πληρωμής 
λογαριασμών.

5%

100-120

4 Ύψος επιτοκίου 
στους εργαζόμενους 
που θα επιλέξουν την 
εν λόγω τράπεζα για 
τη, μισθοδοσία τους. 

5%

100-120

5 Έκδοση πιστωτικών 
καρτών στο 
προσωπικό με 
μηδενική ετήσια 
συνδρομή και 
ευνοϊκό επιτόκιο.

5%

100-120

6 Έκπτωση στα έξοδα 
εξέτασης δανείων 
για το προσωπικό και 

5%
100-120
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ευνοϊκά επιτόκια 
στεγαστικών, 
καταναλωτικών κλπ 
δανείων.

7 Ετήσια χορηγία  είτε  
χρηματική, είτε 
εξοπλισμού 
αντίστοιχης αξίας, 
κατόπιν 
συνεννοήσεως με το 
Νοσοκομείο.

15%

100-120

8 Λειτουργούντα 
υποκαταστήματα 
τραπέζης στο Ν 
Ηλείας .

3%

100-120

9 Λειτουργούντα 
υποκαταστήματα 
τραπέζης ανά την 
επικράτεια

2%

100-120

                                                                                 

                                                                                        ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ……………………………

Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που 
ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 120 βαθμούς 
όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου. 

Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς. 

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή 
βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της προσφοράς θα προκύπτει από το 
άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων

Συνεργάτιδα Τράπεζα θα αναδειχθεί αυτή που θα συγκεντρώσει την μεγαλύτερη βαθμολογία.

Σε περίπτωση ισοδύναμων προσφορών θα πραγματοποιηθεί κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων 
που υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμοδίου γνωμοδοτικού 
συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων.

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις  που ορίζονται στο  Παράρτημα Α’ & Β1 της Διακήρυξης , 
για το σύνολο της ζητούμενης υπηρεσίας αυτών.

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές .

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 

2.4.2.1. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο και να παραδίδονται στην 
Γραμματεία του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας,  Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου (Ε.Ο. Πύργου – Πατρών/  
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Περιοχή Συντριάδα  Πύργος , ΤΚ 27131,  Τμήμα Πρωτοκόλλου έως  την καταληκτική ημερομηνία και ώρα 
που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, ήτοι την 7η /6/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30μμ. Προσφορά που 
κατατίθεται μετά την ορισθείσα ημερομηνία ήτοι την 

7η /6/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30μμ. επιστρέφεται στον προσφέροντα ως εκπρόθεσμη.

Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. Στον φάκελο κάθε 
προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

 Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
 Τα στοιχεία του συμμετέχοντος (τίτλος εταιρείας - ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, FAX, mail)

          
ΠΡΟΣ

Γ.Ν ΗΛΕΙΑΣ-Ν.Μ ΠΥΡΓΟΥ ΣΥΝΤΡΙΑΔΑ Τ.Κ 27131 –ΠΥΡΓΟΣ

ΥΠΟΨΙΝ  ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ  ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  με αριθ. ……..

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΗΡΗΣΗΣ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΝΤΟΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΟΨΕΩΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ  

ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ» του ΓΝ Ηλείας ,

Καταληκτική προθεσμία υποβολής προσφορών 7η /6/2021 και ώρα 14:30

Με την ένδειξη: «Nα μην ανοιχθεί από την  ταχυδρομική υπηρεσία ή την Γραμματεία»

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς βεβαιώνεται από τον αριθμό πρωτοκόλλου. Μετά την 
παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα: 

 Μέσα στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται σε χωριστό φάκελο όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής.

Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, τοποθετούνται σε χωριστό φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την 
ένδειξη «Τεχνική προσφορά». Η μορφή ξεχωριστών φακέλων για τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την 
τεχνική προσφορά γίνεται για διευκόλυνση της επιτροπής και δεν συνιστά λόγο απόρριψης της προσφοράς

 Αντίθετα Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται, σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης 
μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική προσφορά», επί ποινή απορρίψεως

Οι ως άνω φάκελοι θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

1. Ο υποψήφιος υποχρεούται να προσκομίσει όλα τα ζητούμενα στοιχεία, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση 
οδηγίες. Παραπομπές σε έγγραφα επιτρέπονται εφόσον αυτά προσαρτώνται στην προσφορά και εφόσον 
δίνεται ο συγκεκριμένος αριθμός παραγράφου και σελίδας. 
2. Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η τάξη και η σειρά των 
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όρων της διακήρυξης. Οι απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα της διακήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. 
3. Προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να 
αποσφραγισθούν ή να αξιολογηθούν αντιστοίχως.
Από τον προσφέροντα επισημαίνονται τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό 
χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας 
χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική 
δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την 
εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες 
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για 
την αξιολόγησή της.

2.4.2.4.Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την οικονομική τους προσφορά σύμφωνα με το   Υπόδειγμα της 
οικονομικής προσφοράς   που επισυνάπτεται στην παρούσα στο Παράρτημα Γ’.

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 

2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 
περιλαμβάνουν: 

α)Βεβαίωση ότι είναι μέλος της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών.

β) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75) όπου να δηλώνεται ότι:

 Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης
 Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, των οποίων οι 

προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.
 Η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο της υπηρεσίας.
 Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
 Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της 

Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση - ματαίωση του διαγωνισμού.
 Συμμετέχει σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού.
 Χρόνος ισχύος της προσφοράς 120 ημέρες
 Διατηρεί υποκατάστημα στην πόλη του Πύργου .

γ) Παραστατικό εκπροσώπησης, εάν η συμμετοχή γίνεται δια αντιπροσώπων. 

δ)  Έγγραφα που αποδεικνύουν την σχέση του υπογράφοντα την προσφορά με το τραπεζικό ίδρυμα καθώς 
και την εξουσιοδότηση του τραπεζικού ιδρύματος προς το πρόσωπό του να υπογράψει τη σχετική  
προσφορά και να εκπροσωπήσει την τράπεζα στο διαγωνισμό. 
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το 
ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το 
αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες 
σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβαση

* Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που κατά τα στάδια διενέργειας του διαγωνισμού πρόκειται να 
παρασταθεί εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός της Τράπεζας , ο εκάστοτε εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος 
οφείλει κατά το στάδιο του διαγωνισμού που θα παρευρεθεί να καταθέσει ιδιοχείρως στην επιτροπή 
παραστατικό εκπροσώπησης.
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Περιεχόμενα Φακέλου « Τεχνική Προσφορά » 
 Ενυπόγραφη τεχνική ανάλυση της προφοράς βάσει των ζητούμενων στο παράρτημα Β(1) της 

παρούσας διακήρυξης, χωρίς τιμές
 Φύλλο συμμόρφωσης σύμφωνα με το υπόδειγμα Β(2) της παρούσας διακήρυξης.

2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν 
τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος 
Β1’ της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές 
πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η 
καταλληλόλητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς 
αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα.

Απαραίτητη για όλους τους συμμετέχοντες είναι η συμπλήρωση του φύλλου συμμόρφωσης όπως 
περιγράφεται στο Παράρτημα Β(2)΄,δηλώνοντας την συμμόρφωση ή μη με τις ζητούμενες προδιαγραφές 
του Παραρτήματος Β(1)΄. Για τεκμηρίωση των αναφερομένων να υπάρχουν σαφείς και συγκεκριμένες 
παραπομπές στην τεχνική προσφορά.

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 
προσφορών

Ο Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς θα πρέπει να περιέχει την οικονομική προσφορά, υπογεγραμμένη και 
σφραγισμένη. Η προσφορά θα πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα της 
διακήρυξης. Το ποσόν θα αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς σε Ευρώ και σε περίπτωση 
ασυμφωνίας θα ισχύει η ολόγραφη προσφορά
Η τιμή της προσφοράς, θα δίδεται σε Ευρώ.

Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον ανάδοχο. 

Αποκλείεται οποιαδήποτε αναπροσαρμογή των τιμών της προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του 
αναδόχου πέραν του αντίτιμου των υπηρεσιών που θα παρέχει, βάσει των τιμών της προσφοράς του, μέχρι 
την οριστική παροχή των υπηρεσιών και την αποπληρωμή

Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών  

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα εκατό 
είκοσι (120) ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Θα πρέπει να το δηλώνουν στην 
Προσφορά τους.
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα 
αρχή, πριν από τη λήξη της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την 
παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως 
άνω αρχική διάρκεια.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 
προσφορά εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της 
προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις 
προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.
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Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η 
αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί 
το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη 
διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι.

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην παρούσα

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση 
ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την 
αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παρούσα διακήρυξη,

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή  και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. 

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,   

 η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, 

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης 
διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης.



13

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού στην καθορισμένη από την παρούσα ημέρα και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού 
αποσφραγίζει τους κυρίως φακέλους και στη συνέχεια, τους φακέλους των δικαιολογητικών συμμετοχής , 
με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς, που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές.

 Από τον προσφέροντα σημαίνονται τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό 
χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16 .

 Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή 
εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή 
διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.

         Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες 
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για 
την αξιολόγησή της.

  Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν 
τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή 
οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

Αξιολόγηση προσφορών
Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των 
αρμόδιων οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.

Ειδικότερα :

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα 
αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα 
μέλη του οργάνου. 

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών 
προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση 
γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας για την απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν 
τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή όσων τεχνικών προσφορών 
αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω και συντάσσει πρακτικό.

 γ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των 
προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη και 
σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται 
αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του 
προσωρινού αναδόχου.

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα 
αποτελέσματα όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και 
«Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες, μαζί με 
αντίγραφο των αντιστοίχων πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών των 
ως άνω σταδίων.

 Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση.
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Ένσταση επιτρέπεται κατά πράξη της Αναθέτουσας Αρχής εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της 
προσβαλλόμενης απόφασης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 
127 του Ν.4412/2016. 
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία αποφασίζει σύμφωνα με τα οριζόμενα 
και στο άρθρ.221, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της ένστασης, η οποία μπορεί 
να γίνει με ηλεκτρονικά μέσα (άρθρο 376 παρ11). 
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου, ποσού 
ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της προϋπολογιζόμενης αξίας του υπό προμήθεια είδους/Υπηρεσίας , 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (άρθρο 127 παρ.2 του Ν.4412/2016). 
Το ύψος του ανωτέρω παραβόλου, μπορεί να αναπροσαρμόζεται μετά από έκδοση κοινής απόφασης των 
Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρ.3 στο άρθρο 127 του Ν.4412/2016

3.2 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της 
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, στον προσωρινό ανάδοχο και τον προσκαλεί να 
προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση 
της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. 

Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. 

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 
προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα 
που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

3.3 Ματαίωση Διαδικασίας

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία 
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της 
αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού.

 Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, 
μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει 
ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το 
σφάλμα ή η παράλειψη. 

4.ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

4.1 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει, οι όροι της παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

4.2 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό 
δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού 
δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που 
επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός 
των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.
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4.3 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη 
σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 

β) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

5.ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5.1 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις 

 Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος 
από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του 
υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με 
την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της 
σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.
Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των 
ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν 
μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση 
παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από 
την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης. 

5.2 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων  

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των 
άρθρων 5.1 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), καθώς και κατ΄ εφαρμογή των συμβατικών 
όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη 
σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της 
πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις 
επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από 
γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 οργάνου, 
εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. 
Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν 
κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή 
από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα 
προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.

5.3 Δικαστική επίλυση διαφορών

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο 
πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο 
της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 
6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο 
προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, 
διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

6.1 Παρακολούθηση της σύμβασης

6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την 
καθ’ύλην αρμόδια υπηρεσία η οποία ορίζεται με απόφαση της Α.Α., η οποία και θα εισηγείται  στο αρμόδιο 
αποφαινόμενο όργανο ήτοι στο Δ.Σ. του Νοσοκομείου, για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην 
προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του 
αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για 
ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό 
τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016. 

6.1.2. Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως 
επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση δύνανται να ορίζονται και 
άλλοι υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας ή των εξυπηρετούμενων από την σύμβαση φορέων, στους 
οποίους ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση 
ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής.

Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης, 
καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του 
επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς τον 
ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης.

6.2 Διάρκεια σύμβασης

6.2.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε τρία (3)έτη με δικαίωμα παράτασης δύο (2) ετών με τους ίδιους 
συμβατικούς όρους κατόπιν απόφασης ΔΣ.

6.3 Καταγγελία της σύμβασης- Υποκατάσταση αναδόχου 

6.3.1 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα για 
αδικήματα, η αναθέτουσα αρχή δύναται να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν 
αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων. 

6.3.2 Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, η 
αναθέτουσα αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν 
αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ. 

6.3.3 Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή δύναται να 
προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης της συγκεκριμένης 
σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την παροχή των υπηρεσιών του εκπτώτου αναδόχου, 
με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρητή 
ρήτρα υποκατάστασης). 

7. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Το προσφερόμενο Ετήσιο Επιτόκιο Καταθέσεων θα διατηρηθεί σταθερό, καθ’ όλη την διάρκεια της 
σύμβασης, άνευ δεσμεύσεως του Νοσοκομείου για τήρηση ελάχιστου υπολοίπου των διαθέσιμων 
λογαριασμών, δεδομένης της μεταβλητότητας του ύψους των αποθεματικών, ανάλογα με την κίνηση των 
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λογαριασμών. Δίδεται η δυνατότητα αύξησης του Ετήσιου Επιτοκίου Καταθέσεων, κατόπιν έγγραφης 
συμφωνίας των συμβαλλόμενων μερών, αν οι οικονομικές συνθήκες που το καθορίζουν το επιτρέψουν. Για 
ότι δεν προβλέπετε στην παρούσα διακήρυξη ισχύουν οι του δημοσίου διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά.

8. ΛΟΙΠΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 Η τακτική Μισθοδοσία, καταβάλλεται μέσω του Διατραπεζικού Συστήματος ΔΙΑΣ από την Ενιαία Αρχή 
Πληρωμών κάθε μήνα, σε δυο 15ημερα στις 13 και 27 κάθε μήνα για την τακτική μισθοδοσία και σε άλλες 
ημερομηνίες που ορίζονται από την ΕΑΠ για την πληρωμή μισθοδοσίας επικουρικών γιατρών, επικουρικού 
προσωπικού, ΙΔΟΧ, εφημεριών, αργιών κλπ, ανάλογα με τις εγκρίσεις των χρηματικών Ενταλμάτων του, σε 
Λογαριασμό που τηρεί ο κάθε εργαζόμενος, σε Τράπεζα της επιλογής του. Οι εργαζόμενοι επιλέγουν την 
τράπεζα βάσει προσωπικών κριτηρίων και δεν δεσμεύονται από την επιλογή του Νοσοκομείου. 

      Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν ΗΛΕΙΑΣ

 Δρ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ MD.PHD
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Αντικείμενο της παρούσας είναι η «ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 
ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΝΤΟΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΟΨΕΩΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ  ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ» του ΓΝ Ηλείας ,για χρονικό διάστημα τριών  (3) ετών με δυνατότητα 
παράτασης δύο  ( 2 ) ετών με τους ίδιους συμβατικούς όρους.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β(1) – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α/Α ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ/ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1 Η σύμβαση μεταξύ της τράπεζας και του Νοσοκομείου θα ισχύει για διάστημα τριών (3) ετών, με 
δικαίωμα παράτασης δύο(2) ετών με τους ίδιους συμβατικούς όρους  εκτός αν καταγγελθεί λόγω 
μη τήρησης των συμβατικών όρων. 

2 Όλες οι εργασίες του Νοσοκομείου (εμβάσματα προμηθειών , απόδοση κρατήσεων στα Ταμεία, 
πληρωμές  κ.λ.π.) θα ενεργούνται είτε ηλεκτρονικά είτε μέσω του πλησιέστερου Καταστήματος 
συνεργασίας. 

3 Εξυπηρέτηση κατά προτεραιότητα των εξουσιοδοτημένων, από το Νοσοκομείο, υπαλλήλων στις 
συναλλαγές με την τράπεζα καθώς και ορισμός υπαλλήλου του Πιστωτικού Ιδρύματος ως 
συνδέσμου με το Νοσοκομείο.

4 Το Νοσοκομείο θα τηρεί Λογαριασμό Ταμειακής Διαχείρισης ή και όσους άλλους λογαριασμούς 
όψεως επιθυμεί και χρειάζεται για την κάλυψη των αναγκών του εντόκως, χωρίς καμία χρέωση με 
έξοδα κίνησης και διατήρησης αυτών.

5 Καθορισμός ετήσιου σταθερού επιτοκίου για όλο το ποσό του λογαριασμού ταμειακής 
διαχείρισης, αλλά και για τους λοιπούς λογαριασμούς του Νοσοκομείου. Το προσφερόμενο 
Ετήσιο Επιτόκιο καταθέσεων θα διατηρηθεί σταθερό καθ΄όλη τη διάρκεια της σύμβασης και της 
παράτασης αυτής  άνευ δεσμεύσεως του Νοσοκομείου για τήρηση ελάχιστου υπολοίπου των 
διαθέσιμων λογαριασμών δεδομένης της μεταβλητότητας του ύψους των αποθεματικών ανάλογα 
με την κίνηση των λογαριασμών. Δίδεται η δυνατότητα αύξησης του επιτοκίου καταθέσεων 
κατόπιν έγγραφης συμφωνίας των συμβαλλομένων μερών εάν οι οικονομικές συνθήκες που το 
καθορίζουν το επιτρέψουν.

6 To Νοσοκομείο θα έχει τη δυνατότητα ανοίγματος νέου Ειδικού Λογαριασμού(πχ ενοίκια-αγορές 
–πωλήσεις-κληροδοτήματα) χωρίς καμιά χρέωση με έξοδα κίνησης και τήρησης λογαριασμού. Το 
επιτόκιο θα ισχύει και για τον ειδικό λογαριασμό.
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7 Επιτόκιο για ολόκληρο το ποσό της κατάθεσης από το πρώτο Ευρωλεπτό. Ο υπολογισμός των 
τόκων να πραγματοποιείται βάσει ημερησίων βαλεριακών υπολοίπων και ο εκτοκισμός να είναι 
εξαμηνιαίος.

8 Δωρεάν χορήγηση extrait στο Νοσοκομείο καθημερινώς και μηνιαίως σε όσους λογαριασμούς 
ζητηθεί καθώς και εκτάκτως , αν χρειαστεί (χρέωση, πίστωση , υπόλοιπο ημέρας , αριθμός 
εξοφλημένης επιταγής, στοιχεία καταθέτη κτ.λ.). 

9 Δυνατότητα πρόσβασης του Νοσοκομείου στους λογαριασμούς με χρήση Ηλεκτρονικής 
τραπεζικής  με δύο επίπεδα ασφάλειας  και χορήγηση σχετικής συσκευής (εάν απαιτείται), χωρίς 
επιπλέον έξοδα προμήθειας ή διαχείρισης. 

10 Πληρωμή των υποχρεώσεων του Νοσοκομείου στα ασφαλιστικά και δημόσια ταμεία, ΔΕΚΟ  χωρίς 
επιπλέον έξοδα και χωρίς χρηματικό περιορισμό. 

11 Πληρωμή βεβαιωμένων οφειλών προς Δ.Ο.Υ χωρίς έξοδα για  το νοσοκομείο.

12 Εισερχόμενα εμβάσματα με δικαιούχο το Νοσοκομείο να γίνονται χωρίς έξοδα με valeur όχι
μεγαλύτερης  από (1) ημέρα. 

13 Η μεταφορά ποσών μεταξύ των λογαριασμών του Νοσοκομείου και της Τράπεζας Ελλάδος θα 
γίνεται με valeur αυθημερόν και ανέξοδα..

14 Εξερχόμενα εμβάσματα προς οποιαδήποτε Τράπεζα εσωτερικού με δικαιούχο τρίτα πρόσωπα 
(προμηθευτές) ή ΔΕΚΟ χωρίς έξοδα για το Νοσοκομείο στο κατάστημα και μέσω internet-banking.

15 Δωρεάν Χορήγηση καρνέ επιταγών και αντιγράφων λογαριασμών

16 Έκδοση τραπεζικής επιταγής, όποτε χρειαστεί χωρίς επιπλέον έξοδα.

17 Οι καταθέσεις  μετρητών, τραπεζικών επιταγών, και ιδιωτικών επιταγών να γίνονται ανέξοδα  με 
valeur, όχι μεγαλύτερης  από (1) ημέρα.

18 Μεταφορά χρημάτων από λογαριασμό σε λογαριασμό του Νοσοκομείου και Δυνατότητα 
ημερήσιας μεταφοράς χρημάτων σε τρίτους στην  Τράπεζα έως το ποσό των 500.000€ συνολικά 
και 100.000€ ανά προμηθευτή ανέξοδα. 
Δυνατότητα ημερήσιας μεταφοράς χρημάτων σε τρίτους σε άλλη Τράπεζα έως το ποσό των 
500.000€ συνολικά.

19 Πρόσβαση κατά προτεραιότητα στην υπηρεσία τηλεφωνικής εξυπηρέτησης 24 ώρες την ημέρα, 
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365 ημέρες το χρόνο.

20 Άμεση ενημέρωση σε περιπτώσεις δεσμεύσεων ή και κατασχέσεων σε λογαριασμούς του 
Νοσοκομείου από τρίτους. 

21 Άμεση ενημέρωση για κάθε αλλαγή που πραγματοποιείται στις Τραπεζικές Υπηρεσίες που 
παρέχονται.

22 Ο Ανάδοχος δεσμεύεται για την δωρεάν εγκατάσταση και λειτουργία ΑΤΜ στον χώρο του 
νοσοκομείου εντός ενός (1) μηνός  από την ημερομηνία υπογραφής σύμβασης σε θέση που θα 
υποδείξει η Τεχνική Υπηρεσία, εντός των εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου. Το Νοσοκομείο δε 
φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για τυχόν βλάβες κλοπή ή οποιαδήποτε καταστροφή του ΑΤΜ. Η 
τράπεζα δεσμεύεται για την συντήρηση και την άμεση αποκατάσταση βλαβών.  Το εν λόγω ΑΤΜ 
να  έχει δυνατότητα κατάθεσης χρημάτων και πληρωμής λογαριασμών.

23 Δωρεάν χορήγηση τριών (3) τερματικών POS αποδοχής όλων των καρτών σε ανταγωνιστικό 
ποσοστό προμήθειας και δωρεάν συντήρηση, αντικατάσταση σε περίπτωση βλάβης και δωρεάν 
χορήγηση αναλώσιμων(χαρτί).

24 Πληρωμή μισθοδοσίας προσωπικού με πίστωση των λογ/σμων των υπαλλήλων (ανεξαρτήτου 
Τράπεζας) αυθημερόν χωρίς ελάχιστο ποσό κατάθεσης και χωρίς έξοδα συναλλαγών. Η πληρωμή 
μισθοδοσίας  καταβάλλεται είτε μέσω του Διατραπεζικού Συστήματος ΔΙΑΣ από την Ενιαία Αρχή 
Πληρωμών, είτε κατόπιν εντολής του Νοσοκομείου.

25 Δυνατότητα ανοίγματος λογαριασμού μισθοδοσίας και πρόσθετων αμοιβών στο προσωπικό του 
Νοσοκομείου με προνομιακό επιτόκιο καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και  έκδοση  
χρεωστικής κάρτας χωρίς καμιά επιβάρυνση και έξοδα ανανέωσης.

26 Δυνατότητα χορήγησης  πιστωτικής κάρτας στο προσωπικό με δωρεάν συνδρομή για όλο το 
διάστημα που θα διαρκεί η σύμβαση και με ανταγωνιστικό επιτόκιο πίστωσης. 

27 Να δοθεί  έκπτωση επιτοκίου σε δάνεια προσωπικού και έκπτωση στα έξοδα εξέτασης αιτημάτων 
δανείων στεγαστικών, καταναλωτικών κλπ .

28 Να δοθεί μειωμένη προμήθεια ηλεκτρονικών συναλλαγών στο προσωπικό.

29 Να δοθεί η παροχή όλων των παραπάνω σε όσους εργαζομένους του Νοσοκομείου τηρούν ήδη 
λογαριασμούς μισθοδοσίας και πρόσθετων αμοιβών, στο Πιστωτικό Ίδρυμα που θα κατακυρωθεί.
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30 Οι εργαζόμενοι επιλέγουν την τράπεζα βάσει προσωπικών κριτηρίων και δεν δεσμεύονται από 
την επιλογή του Νοσοκομείου.

31 Η Τράπεζα να διαθέτει κατάστημα στον Πύργο και  επαρκές δίκτυο καταστημάτων και ΑΤΜ  στο 
Ν. Ηλείας. Επίσης να διαθέτει ένα (1) τουλάχιστον κατάστημα ανά νομό σε όλη την επικράτεια.

32 Σύνδεση της Τράπεζας με το Σύστημα ΔΙΑΣ.

33 Δέσμευση ότι σχετικά με τα στοιχεία του Νοσοκομείου και των εργαζομένων θα τηρείται η 
Νομοθεσία η σχετική με την προστασία προσωπικών δεδομένων.

34 Να δοθεί ετήσια χορηγία, είτε χρηματική, είτε εξοπλισμού αντίστοιχης αξίας, κατόπιν 
συνεννοήσεως με το Νοσοκομείο.

Όλα τα παραπάνω αποτελούν δεσμευτικά κριτήρια επιλογής τράπεζας.
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     ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β(2) – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣ
Η

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1 Η σύμβαση μεταξύ της τράπεζας και του 
Νοσοκομείου θα ισχύει για διάστημα τριών (3) 
ετών, με δικαίωμα παράτασης δύο(2) ετών με τους 
ίδιους συμβατικούς όρους  εκτός αν καταγγελθεί 
λόγω μη τήρησης των συμβατικών όρων. 

ΝΑΙ

2 Όλες οι εργασίες του Νοσοκομείου (εμβάσματα 
προμηθειών , απόδοση κρατήσεων στα Ταμεία, 
πληρωμές  κ.λ.π.) θα ενεργούνται είτε ηλεκτρονικά 
είτε μέσω του πλησιέστερου Καταστήματος 
συνεργασίας. 

ΝΑΙ

3 Εξυπηρέτηση κατά προτεραιότητα των 
εξουσιοδοτημένων, από το Νοσοκομείο, υπαλλήλων 
στις συναλλαγές με την τράπεζα καθώς και ορισμός 
υπαλλήλου του Πιστωτικού Ιδρύματος ως 
συνδέσμου με το Νοσοκομείο.

ΝΑΙ

4 Το Νοσοκομείο θα τηρεί Λογαριασμό Ταμειακής 
Διαχείρισης ή και όσους άλλους λογαριασμούς 
όψεως επιθυμεί και χρειάζεται για την κάλυψη των 
αναγκών του εντόκως, χωρίς καμία χρέωση με 
έξοδα κίνησης και διατήρησης αυτών.

ΝΑΙ

5 Καθορισμός ετήσιου σταθερού επιτοκίου για όλο το 
ποσό του λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης, αλλά 
και για τους λοιπούς λογαριασμούς του 
Νοσοκομείου. Το προσφερόμενο Ετήσιο Επιτόκιο 
καταθέσεων θα διατηρηθεί σταθερό καθ΄όλη τη 
διάρκεια της σύμβασης και της παράτασης αυτής  
άνευ δεσμεύσεως του Νοσοκομείου για τήρηση 
ελάχιστου υπολοίπου των διαθέσιμων λογαριασμών 
δεδομένης της μεταβλητότητας του ύψους των 
αποθεματικών ανάλογα με την κίνηση των 
λογαριασμών. Δίδεται η δυνατότητα αύξησης του 
επιτοκίου καταθέσεων κατόπιν έγγραφης 
συμφωνίας των συμβαλλομένων μερών εάν οι 
οικονομικές συνθήκες που το καθορίζουν το 

ΝΑΙ
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επιτρέψουν.

6 To Νοσοκομείο θα έχει τη δυνατότητα ανοίγματος 
νέου Ειδικού Λογαριασμού(πχ ενοίκια-αγορές –
πωλήσεις-κληροδοτήματα) χωρίς καμιά χρέωση με 
έξοδα κίνησης και τήρησης λογαριασμού. Το 
επιτόκιο θα ισχύει και για τον ειδικό λογαριασμό.

ΝΑΙ

7 Επιτόκιο για ολόκληρο το ποσό της κατάθεσης από 
το πρώτο Ευρωλεπτό. Ο υπολογισμός των τόκων να 
πραγματοποιείται βάσει ημερησίων βαλεριακών 
υπολοίπων και ο εκτοκισμός να είναι εξαμηνιαίος.

ΝΑΙ

8 Δωρεάν χορήγηση extrait στο Νοσοκομείο 
καθημερινώς και μηνιαίως σε όσους λογαριασμούς 
ζητηθεί καθώς και εκτάκτως , αν χρειαστεί (χρέωση, 
πίστωση , υπόλοιπο ημέρας , αριθμός εξοφλημένης 
επιταγής, στοιχεία καταθέτη κτ.λ.). 

ΝΑΙ

9 Δυνατότητα πρόσβασης του Νοσοκομείου στους 
λογαριασμούς με χρήση Ηλεκτρονικής τραπεζικής  
με δύο επίπεδα ασφάλειας  και χορήγηση σχετικής 
συσκευής (εάν απαιτείται), χωρίς επιπλέον έξοδα 
προμήθειας ή διαχείρισης. 

ΝΑΙ

10 Πληρωμή των υποχρεώσεων του Νοσοκομείου στα 
ασφαλιστικά και δημόσια ταμεία, ΔΕΚΟ  χωρίς 
επιπλέον έξοδα και χωρίς χρηματικό περιορισμό. 

ΝΑΙ

11 Πληρωμή βεβαιωμένων οφειλών προς Δ.Ο.Υ χωρίς 
έξοδα για  το νοσοκομείο.

ΝΑΙ

12 Εισερχόμενα εμβάσματα με δικαιούχο το 
Νοσοκομείο να γίνονται χωρίς έξοδα με valeur όχι 
μεγαλύτερης  από (1) ημέρα. 

ΝΑΙ

13 Η μεταφορά ποσών μεταξύ των λογαριασμών του 
Νοσοκομείου και της Τράπεζας Ελλάδος θα γίνεται 
με valeur αυθημερόν και ανέξοδα..

ΝΑΙ

14 Εξερχόμενα εμβάσματα προς οποιαδήποτε Τράπεζα 
εσωτερικού με δικαιούχο τρίτα πρόσωπα 

ΝΑΙ
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(προμηθευτές) ή ΔΕΚΟ χωρίς έξοδα για το 
Νοσοκομείο στο κατάστημα και μέσω internet-
banking.

15 Δωρεάν Χορήγηση καρνέ επιταγών και αντιγράφων 
λογαριασμών

ΝΑΙ

16 Έκδοση τραπεζικής επιταγής, όποτε χρειαστεί χωρίς 
επιπλέον έξοδα.

ΝΑΙ

17 Οι καταθέσεις  μετρητών, τραπεζικών επιταγών, και 
ιδιωτικών επιταγών να γίνονται ανέξοδα  με valeur, 
όχι μεγαλύτερης  από (1) ημέρα.

ΝΑΙ

18 Μεταφορά χρημάτων από λογαριασμό σε 
λογαριασμό του Νοσοκομείου και Δυνατότητα 
ημερήσιας μεταφοράς χρημάτων σε τρίτους στην  
Τράπεζα έως το ποσό των 500.000€ συνολικά και 
100.000€ ανά προμηθευτή ανέξοδα. 
Δυνατότητα ημερήσιας μεταφοράς χρημάτων σε 
τρίτους σε άλλη Τράπεζα έως το ποσό των 500.000€ 
συνολικά.

ΝΑΙ

19 Πρόσβαση κατά προτεραιότητα στην υπηρεσία 
τηλεφωνικής εξυπηρέτησης 24 ώρες την ημέρα, 365 
ημέρες το χρόνο.

ΝΑΙ

20 Άμεση ενημέρωση σε περιπτώσεις δεσμεύσεων ή 
και κατασχέσεων σε λογαριασμούς του 
Νοσοκομείου από τρίτους. 

ΝΑΙ

21 Άμεση ενημέρωση για κάθε αλλαγή που 
πραγματοποιείται στις Τραπεζικές Υπηρεσίες που 
παρέχονται.

ΝΑΙ

22 Ο Ανάδοχος δεσμεύεται για την δωρεάν 
εγκατάσταση και λειτουργία ΑΤΜ στον χώρο του 
νοσοκομείου εντός ενός (1) μηνός  από την 
ημερομηνία υπογραφής σύμβασης σε θέση που θα 
υποδείξει η Τεχνική Υπηρεσία, εντός των 
εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου. Το Νοσοκομείο 
δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για τυχόν βλάβες 

ΝΑΙ
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κλοπή ή οποιαδήποτε καταστροφή του ΑΤΜ. Η 
τράπεζα δεσμεύεται για την συντήρηση και την 
άμεση αποκατάσταση βλαβών.  Το εν λόγω ΑΤΜ να  
έχει δυνατότητα κατάθεσης χρημάτων και 
πληρωμής λογαριασμών.

23 Δωρεάν χορήγηση τριών (3) τερματικών POS 
αποδοχής όλων των καρτών σε ανταγωνιστικό 
ποσοστό προμήθειας και δωρεάν συντήρηση, 
αντικατάσταση σε περίπτωση βλάβης και δωρεάν 
χορήγηση αναλώσιμων(χαρτί).

ΝΑΙ

24 Πληρωμή μισθοδοσίας προσωπικού με πίστωση των 
λογ/σμων των υπαλλήλων (ανεξαρτήτου Τράπεζας) 
αυθημερόν χωρίς ελάχιστο ποσό κατάθεσης και 
χωρίς έξοδα συναλλαγών. Η πληρωμή μισθοδοσίας  
καταβάλλεται είτε μέσω του Διατραπεζικού 
Συστήματος ΔΙΑΣ από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών, 
είτε κατόπιν εντολής του Νοσοκομείου.

ΝΑΙ

25 Δυνατότητα ανοίγματος λογαριασμού μισθοδοσίας 
και πρόσθετων αμοιβών στο προσωπικό του 
Νοσοκομείου με προνομιακό επιτόκιο καθ’ όλη τη 
διάρκεια της σύμβασης και  έκδοση  χρεωστικής 
κάρτας χωρίς καμιά επιβάρυνση και έξοδα 
ανανέωσης.

ΝΑΙ

26 Δυνατότητα χορήγησης  πιστωτικής κάρτας στο 
προσωπικό με δωρεάν συνδρομή για όλο το 
διάστημα που θα διαρκεί η σύμβαση και με 
ανταγωνιστικό επιτόκιο πίστωσης. 

ΝΑΙ

27 Να δοθεί  έκπτωση επιτοκίου σε δάνεια 
προσωπικού και έκπτωση στα έξοδα εξέτασης 
αιτημάτων δανείων στεγαστικών, καταναλωτικών 
κλπ .

ΝΑΙ

28 Να δοθεί μειωμένη προμήθεια ηλεκτρονικών 
συναλλαγών στο προσωπικό.

ΝΑΙ

29 Να δοθεί η παροχή όλων των παραπάνω σε όσους 
εργαζομένους του Νοσοκομείου τηρούν ήδη 
λογαριασμούς μισθοδοσίας και πρόσθετων 
αμοιβών, στο Πιστωτικό Ίδρυμα που θα 

ΝΑΙ
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 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Θα πρέπει να δηλώνεται ρητά η συμμόρφωση ή απόκλιση από τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές και 
ειδικούς όρους, τηρώντας την ίδια σειρά και αρίθμηση του Παραρτήματος Β. Τονίζεται ότι είναι 
υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία του ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ και η παροχή όλων των 
πληροφοριών που ζητούνται. 

Στη Στήλη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ» περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις 
ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις. Προσφορές που δεν καλύπτουν 
πλήρως τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ- ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή 
ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά και αναλυτική περιγραφή.
Σε περίπτωση που δεν έχει συμπληρωθεί η στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ-ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ», για έστω και έναν από τους 
όρους στον πίνακα συμμόρφωσης, τότε θεωρείται ότι δεν υπάρχει απάντηση στον σχετικό όρο. 

Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε Παράρτημα της Τεχνικής Προσφοράς 
το οποίο θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια, ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των ειδών, 
του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης και 
υποστήριξης κλπ., ή έγγραφες βεβαιώσεις που κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου  τεκμηριώνουν 
τα στοιχεία των Πινάκων Συμμόρφωσης. Προσφορές οι οποίες θα απαντούν μονολεκτικά (π.χ. ΝΑΙ ή 
ΣΥΜΦΩΝΟΥΜΕ κ.λ.π.), με  απλή κατάφαση ή επεξήγηση δηλαδή, χωρίς τεκμηρίωση και παραπομπές δεν 
αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρμόδια Επιτροπή έχει το δικαίωμα ελέγχου και 

κατακυρωθεί.

30 Οι εργαζόμενοι επιλέγουν την τράπεζα βάσει 
προσωπικών κριτηρίων και δεν δεσμεύονται από 
την επιλογή του Νοσοκομείου.

ΝΑΙ

31 Η Τράπεζα να διαθέτει κατάστημα στον Πύργο και  
επαρκές δίκτυο καταστημάτων και ΑΤΜ  στο Ν. 
Ηλείας. Επίσης να διαθέτει ένα (1) τουλάχιστον 
κατάστημα ανά νομό σε όλη την επικράτεια.

ΝΑΙ

32 Σύνδεση της Τράπεζας με το Σύστημα ΔΙΑΣ. ΝΑΙ

33 Δέσμευση ότι σχετικά με τα στοιχεία του 
Νοσοκομείου και των εργαζομένων θα τηρείται η 
Νομοθεσία η σχετική με την προστασία 
προσωπικών δεδομένων.

ΝΑΙ

34 Να δοθεί ετήσια χορηγία, είτε χρηματική, είτε 
εξοπλισμού αντίστοιχης αξίας, κατόπιν 
συνεννοήσεως με το Νοσοκομείο.

ΝΑΙ
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επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης ή της απόρριψής της ως απαράδεκτης με την αιτιολογία της 
μη πλήρωσης των όρων της διακήρυξης όπως αυτοί περιγράφονται παραπάνω.
                                          

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓΝ ΗΛΕΙΑΣ

Δρ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ MD.PHD
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ  - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ         

α/α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

1 ΄Υψος ετήσιου 
σταθερού επιτοκίου 
που προσφέρεται για 
το λογ/σμό Ταμειακής 
Διαχείρισης καθώς και 
τυχόν άλλους 
λογ/σμους του 
Νοσοκομείου.

2 Όροι χορήγησης 
POS(προμήθεια 
συναλλαγών)

3 ΑΤΜ με δυνατότητα 
κατάθεσης χρημάτων 
και πληρωμής 
λογαριασμών.

4 Ύψος επιτοκίου στους 
εργαζόμενους που θα 
επιλέξουν την εν λόγω 
τράπεζα για τη, 
μισθοδοσία τους. 

5 Έκδοση πιστωτικών 
καρτών στο προσωπικό 
με μηδενική ετήσια 
συνδρομή και ευνοϊκό 
επιτόκιο.

6 Έκπτωση στα έξοδα 
εξέτασης δανείων για 
το προσωπικό και 
ευνοϊκά επιτόκια 
στεγαστικών, 
καταναλωτικών κλπ 
δανείων.

7 Ετήσια χορηγία  είτε  
χρηματική, είτε 
εξοπλισμού 
αντίστοιχης αξίας, 
κατόπιν συνεννοήσεως 
με το Νοσοκομείο.

8 Λειτουργούντα 
υποκαταστήματα 
τραπέζης στο Ν Ηλείας 
.

9 Λειτουργούντα 
υποκαταστήματα 
τραπέζης ανά την 
επικράτεια
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ – Υπόδειγμα Αίτησης Συμμετοχής στο Διαγωνισμό

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Προς το Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας

 οδός: ……… – 

Τ.Κ. ……………. 

ΥΠΟΨΙΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 Για το Διαγωνισμό με Αριθ. Διακ……….. για την: « …………….»

 Με την ένδειξη « Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία » 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση) ……………………………………………….………… με 
έδρα ……………………………..(πόλη) του νομού ………………………….………………, 
οδός……….……………………………………..………αριθ.……..….. Τ.Κ.…………… Τηλέφωνα 
επικοινωνίας:…………………………….….…………………………………………. 
Φαξ:…………………………….……………………………Email: …..…………………………………………..

 αποδεχόμενος όλους τους όρους του Διαγωνισμού με τίτλο «………………….», σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 
………. Διακήρυξη του Γενικού Νοσοκομείου ……… , παρακαλώ όπως κάνετε αποδεκτή την αίτησή μου για 
συμμετοχή στον Διαγωνισμό. 

/-/ -ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :  7/6/2021& ώρα: 14:30 π.μ.  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 8/6/2021 & ώρα: 11:00 π.μ. 

Ημερομηνία : ………-…….-2020 

(Υπογραφή – Σφραγίδα)

 * Σε περίπτωση που κατά τα στάδια διενέργειας του διαγωνισμού πρόκειται να παρασταθεί 
εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του, η ανωτέρω αίτηση θα πρέπει να αναφέρει και τα στοιχεία αυτού. 
Επισημαίνεται ότι στην τελευταία περίπτωση, ο εκάστοτε εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος οφείλει κατά το 
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στάδιο του διαγωνισμού που θα παρευρεθεί να καταθέσει ιδιοχείρως στην επιτροπή παραστατικό 
εκπροσώπηση


