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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΑΠΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών,
με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής σταθερού
επιτοκίου, καθόλη την διάρκεια της σύμβασης, άνευ δεσμεύσεως ελάχιστου υπολοίπου
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ανάθεση τήρησης λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης και
παροχής τραπεζικών εργασιών από τραπεζικό κατάστημα
για το Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’)
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
βάσει τιμής σταθερού επιτοκίου
Ημερομηνία: 08/08/2018
Ημέρα: Τετάρτη
Ώρα: 12:00 μ.μ.
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τρία (3) έτη

Έχοντας υπόψη:
1.
Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:
1.1. Του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/τ.Α΄/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
1.2. Του Ν. 4497/2017 (Φ.Ε.Κ. 171/τ.Α΄/13-11-2017), άρθρο 107 «Τροποποιήσεις του Ν.4412/2016»
1.3. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 81/τ.Α΄/44-2005), όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με το άρθρο 24 του Ν. 3846/2010 (Φ.Ε.Κ. 66/τ.Α΄/11-05-2010) και ισχύει .
1.4. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 134/τ.Α΄/18-6-2007) όπως ισχύει σήμερα.
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1.5. Του Ν.2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις»
(Φ.Ε.Κ. 256/τ.Α΄/2-11-2001), όπως ισχύει σήμερα.
1.6. Του Ν.2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/τ.Α΄/95) άρθρο 84 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών του Κράτους
και άλλες διατάξεις».
1.7. Του Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/τ.Α΄/95) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»
παράγραφοι 1 έως 11 του άρθρου 2.
1.8. Του Νόμου 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων
και πράξεων των κυβερνητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «πρόγραμμα διαύγεια» και άλλες διατάξεις.
1.9. Του Ν. 3918/11 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» άρθρ. 13-14.
1.10. Του Ν. 4024/2011 Φ.Ε.Κ. 226/τ.Α΄/27-10-2011 άρθρο 26 περί «συγκρότησης συλλογικών οργάνων της Διοίκησης
και ορισμός των μελών τους με κλήρωση».
1.11. Του Ν. 2889/2001 (Φ.Ε.Κ. 37/τ.Α΄/02-03-2001) περί βελτίωσης και εκσυγχρονισμού του Εθνικού Συστήματος
Υγείας και άλλες διατάξεις.
1.12. Του Ν. 3871/2010 (Φ.Ε.Κ. 141/τ.Α΄/17-08-2010 περί δημοσιονομικής διαχείρισης και ευθύνης.
1.13. Του Ν. 2690/99 κυρώσεις του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις.
1.14. Του Ν. 4055/2012 (ΦΕΚ Α΄ 51/12-3-2012) «Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής».
1.15. Του Ν. 4057/2012 (ΦΕΚ Α΄ 54/14-3-2012) «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και
Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου».
1.16. Του N. 4146/2013 (ΦΕΚ Α' 90/18-4-2013) «Διαμόρφωση φιλικού αναπτυξιακού περιβάλλοντος για τις στρατηγικές
και ιδιωτικές επενδύσεις και άλλες διατάξεις», άρθρο 61, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα στην παρ. 10
του άρθρου 16.
1.17. Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/26-3-2014) «Διοικητικές απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα – Τροποποίηση των διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (τΑ΄ 161) και λοιπές
ρυθμίσεις.
1.18. Του Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29τ.Α΄/19-3-2015 «Ρυθμίσεις για την λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της
ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» άρθρο 37
(Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Συμβάσεων).
1.19. Του Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/τ.Α΄/21-02-2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες
διατάξεις» άρθρο 93.
1.20. Του Ν. 4430/2016 (ΦΕΚ 205/τ.Α΄/31-10-2016 «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων
της και άλλες διατάξεις» άρθρο 63.
1.21. Την αριθμ. 52η-2ο/28-06-2018 Απόφαση Δ.Σ. του Γ.Ν. Κέρκυρας «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την
ανάθεση τήρησης λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης του Νοσοκομείου και παροχής τραπεζικών εργασιών».
ΑΠΕΥΘΥΝΟΥΜΕ
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές από τραπεζικά καταστήματα, για την
ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ, για χρονικό διάστημα τριών (3)
ετών, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής
σταθερού επιτοκίου για όλη την διάρκεια της σύμβασης άνευ δεσμεύσεως ελάχιστου υπολοίπου.
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜ/ΝΙΑ
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
08/08/2018
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ
Ημέρα : Τετάρτη
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ώρα: 11:30 π.μ.

ΗΜ/ΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
08/08/2018
Ημέρα : Τετάρτη
Ώρα: 12:00 μ.μ.

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την
Υπηρεσία που διενεργεί τη διαδικασία.
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα Τραπεζικά Ιδρύματα που επί ποινής αποκλεισμού ικανοποιούν τα κάτωθι :
1. Να έχουν τουλάχιστον ένα κατάστημα στο Νομό Κέρκυρας
2. Δυνατότητα εγκατάστασης ΑΤΜ σε χώρο του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας (χωρίς ενοίκιο ως κίνητρο) σε σημείο
που θα υποδειχθεί εγγράφως από το Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας. Τα έξοδα λειτουργίας (Ηλεκτρικό Ρεύμα,
Τηλεφωνική Σύνδεση κτλ) του ΑΤΜ, εφόσον απαιτούνται, θα βαρύνουν το Τραπεζικό Κατάστημα.
3. Να έχουν απαντήσει θετικά (ΝΑΙ) σε όλες τις προϋποθέσεις του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α΄.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Στον ανάδοχο (Τραπεζικό Κατάστημα) θα ανατεθεί η τήρηση λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης και παροχής
τραπεζικών εργασιών για το Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄).
ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Η πρόσκληση διέπεται από τις διατάξεις που αναφέρονται στο προοίμιο της παρούσας.
ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της παρούσας καθώς και οι πιθανές διευκρινήσεις της θα
είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και στην ιστοσελίδα του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας
(www.gnkerkyras.gr) καθώς και στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ..
Στην περίπτωση που τυχόν διευκρινίσεις ή τροποποιήσεις προκύψουν, θα δημοσιεύονται στους ίδιους δικτυακούς
τόπους και θα αποτελεί ευθύνη του ενδιαφερόμενου να λάβει γνώση για αυτές. Οι παρεχόμενες από το Νοσοκομείο
διευκρινίσεις δεν θα τροποποιούν ουσιωδώς το περιεχόμενο της πρόσκλησης.
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για εκατόν είκοσι μέρες (120) ημέρες, προθεσμία που αρχίζει
από την επόμενη της λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο
του παραπάνω αναφερόμενου χρόνου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Εναλλακτικές Προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές
Προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος Ανάδοχος, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν
δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των
προτάσεων αυτών.
ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1. Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται σε πρωτότυπο από τους ενδιαφερόμενους, στην ελληνική γλώσσα
μέσα σε σφραγισμένο φάκελο.
2. Στο φάκελο της προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
2.1. Η λέξη « ΠΡΟΣΦΟΡΑ ».
2.2. Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής, ήτοι « ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ »
2.3. Το αντικείμενο της πρόσκλησης.
2.4. Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών).
2.5. Τα στοιχεία του συμμετέχοντα.
Εφόσον ο φάκελος αποσταλεί στην Υπηρεσία Διενέργειας με οποιονδήποτε τρόπο, θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Να
μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».
3. Ο ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ:
Τους δύο παρακάτω ανεξάρτητους και σφραγισμένους φακέλους:
Α. Φάκελο με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» που θα περιλαμβάνει, επί ποινή αποκλεισμού:
1. Βεβαίωση ότι είναι μέλος της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών.
2. Υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχεται πλήρως τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.
3. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται η πλήρης αποδοχή και συμμόρφωση με τις βασικές προϋποθέσεις της
πρόσκλησης όπως αυτές ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’.
3. Συμπληρωμένο, σφραγισμένο και υπογεγραμμένο τον πίνακα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α’ (στη στήλη ΑΠΟΔΟΧΗ με
ΝΑΙ ή ΟΧΙ).
4. Αντίγραφο του τελευταίου Ισολογισμού τους.
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5. Βεβαίωση δυνατότητας εγκατάστασης ΑΤΜ σε χώρο του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας με τους όρους που
αναφέρονται στην παράγραφο «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ».
6. Παραστατικό εκπροσώπησης, αν τα Τραπεζικά Ιδρύματα συμμετέχουν με αντιπρόσωπό τους.
Β. Φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που θα περιλαμβάνει (πρωτότυπο και αντίγραφο) την
οικονομική προσφορά του συμμετέχοντος, σφραγισμένη και υπογεγραμμένη σε έντυπη μορφή επί ποινή
αποκλεισμού με τα ζητούμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄.
Οι πάσης φύσεως Υπεύθυνες Δηλώσεις καθώς και η Οικονομική Προσφορά που θα κατατεθούν θα είναι
ενυπόγραφες. Σε διαφορετική περίπτωση θεωρούνται άκυρες.
 Όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία της πρόσκλησης και όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία του Φακέλου προσφοράς θα
πρέπει να είναι συνταγμένα ή επίσημα μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα.
 Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η τάξη και η σειρά των όρων της
πρόσκλησης. Οι απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα πρέπει να είναι σαφείς. Προσφορά η οποία, κατά την κρίση της
Επιτροπής, περιλαμβάνει γενικές και ασαφείς απαντήσεις θα αποκλείεται από τη συνέχεια της αξιολόγησης.
 Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
 Διευκρινίσεις που δίνονται από τους υποψηφίους οποτεδήποτε μετά την λήξη χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους
δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
 Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εμπροθέσμως, ένσταση κατά της διαδικασίας, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω
ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και δεν δύναται, με
την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους όρους της παρούσας.
ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΝΟΜΙΣΜΑ
Οι τιμές των προσφορών θα εκφράζονται σε Ευρώ.
ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις:
1. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού ζητείται.
2. Προσφορά που ορίζει μικρότερο από το ζητούμενο χρόνο ισχύος.
3. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση.
4. Προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από απαράβατους όρους της Διακήρυξης.
5. Για οποιονδήποτε άλλο τυχόν λόγο που απορρέει από την παρούσα.
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ
Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπή Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων της διαγωνιστικής
διαδικασίας, διατηρεί το δικαίωμα:
α. να αποφασίσει τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή της
β. να αποφασίσει τη ματαίωση της και την επανάληψή της, με τροποποίηση ή μη των όρων και των προδιαγραφών της
Πρόσκλησης,
τηρουμένων σε κάθε περίπτωση όσων ρητά προβλέπονται από το άρθρο 106 του Ν. 4412/2016.
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η αξιολόγηση θα γίνει με δεδομένη την αποδοχή των όρων της πρόσκλησης πλήρως και ανεπιφυλάκτως και η
κατακύρωση γίνεται στο Τραπεζικό Κατάστημα που έχει αποδεχθεί όλα τα προαπαιτούμενα συμμετοχής της
πρόσκλησης, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ και το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’, με μοναδικό κριτήριο το υψηλότερο σταθερό
επιτόκιο καθόλη την διάρκεια της σύμβασης άνευ δεσμεύσεως ελάχιστου υπολοίπου, κατόπιν απόφασης της
αναθέτουσας αρχής ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής. Σε περίπτωση κατάθεσης ίδιων προσφορών
από δύο ή περισσότερα Τραπεζικά Καταστήματα, κατοχυρώνεται η προσφορά με την χαμηλότερη χρέωση POS.
Στο Τραπεζικό Κατάστημα στο οποίο θα γίνει η ανάθεση, αποστέλλεται εγγράφως ανακοίνωση με την οποία
προσκαλείται να προσέλθει σε σύντομο χρονικό διάστημα για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
Σε κάθε περίπτωση τηρούνται όσα ρητά προβλέπονται από το άρθρο 105 του Ν. 4412/2016.
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ΣΥΜΒΑΣΗ
Η Σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στη παρούσα πρόσκληση
και την προσφορά του αναδόχου, θα διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς
το περιεχόμενο της παρούσας.
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Το προσφερόμενο Ετήσιο Επιτόκιο Καταθέσεων θα διατηρηθεί σταθερό, καθόλη 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 λογαριασμών. Δίδεται η δυνατότητα αύξησης
του Ετήσιου Επιτοκίου Καταθέσεων, κατόπιν έγγραφης συμφωνίας των συμβαλλόμενων μερών, αν οι οικονομικές
συνθήκες που το καθορίζουν, το επιτρέψουν.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών.
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αναρτήθηκε στο διαδίκτυο (ΔΙΑΥΓΕΙΑ), στο ΚΗΜΔΗΣ
και στην ιστοσελίδα του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας (www.gnkerkyras.gr).
ΓΕΝΙΚΑ
Για ότι δεν προβλέπεται από την παρούσα, ισχύουν οι διατάξεις του Δημοσίου, όπως ισχύουν κάθε φορά.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΚΑΚΑΒΙΤΣΑΣ ΦΟΙΒΟΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ

ΑΠΟΔΟΧΗ
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

1) Καθορισμός ετήσιου σταθερού επιτοκίου για όλο το ποσό του λογαριασμού ταμειακής
διαχείρισης, αλλά και για τους λοιπούς λογαριασμούς του Γενικού Νοσοκομείου
Κέρκυρας.
2) Υπολογισμός τόκων αυθημερόν, με εξαμηνιαίο εκτοκισμό.
3) Το Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας δεν θα επιβαρύνεται με κόστος τήρησης λογαριασμών,
ούτε για χρέωση οποιασδήποτε κίνησης / συναλλαγής. Για τα διατραπεζικά εμβάσματα
του Νοσοκομείου προς ασφαλιστικά ταμεία, λοιπούς δημόσιους φορείς και ιδιώτες
προμηθευτές δεν θα εισπράττονται προμήθεια και λοιπά έξοδα από το Τραπεζικό Ίδρυμα.
4) Το Γενικό Νοσοκομείο θα έχει την δυνατότητα αυθημερόν χρησιμοποίησης καταθέσεων
μετρητών, τραπεζικών επιταγών και επιταγών ιδιωτών.
5) Θα χορηγηθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας δωρεάν μπλόκ μηχανογραφημένων
επιταγών (χωρίς επιπλέον έξοδα).
6) Στις εντολές προς τους προμηθευτές του Νοσοκομείου θα πρέπει να αναγράφονται οι
αριθμοί των τιμολογίων.
7) Έκτακτα extraits κίνησης λογαριασμών και ένα συγκεντρωτικό στο τέλος κάθε μήνα χωρίς
χρέωση.
8) Σε περίπτωση αλλαγής των υφιστάμενων λογαριασμών του Γενικού Νοσοκομείου
Κέρκυρας, η αλλαγή θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός δύο (2) ημερών.
9) Δωρεάν χορήγηση και χρήση χωρίς χρέωση Internet Banking (e-banking) σε όλους τους
λογαριασμούς του Νοσοκομείου, προς Δημόσιους Φορείς, Ασφαλιστικά Ταμεία και
Προμηθευτές.
10) Δωρεάν χορήγηση έξι (6) τερματικών POS και δωρεάν αντικατάσταση τους σε περίπτωση
βλάβης.
11) Πρόσβαση στην υπηρεσία τηλεφωνικής εξυπηρέτησης του Τραπεζικού Καταστήματος επί
24ώρου βάσεως, 365 ημέρες το χρόνο.
12) Άμεση ενημέρωση για κάθε αλλαγή στις τραπεζικές υπηρεσίες που παρέχονται.
13) Δυνατότητα ανοίγματος λογαριασμού μισθοδοσίας και πρόσθετων αμοιβών
συνδεδεμένου με χρεωστική κάρτα στο προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας
με προνομιακό επιτόκιο καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Παροχή των παραπάνω σε
όσους εργαζομένους του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας τηρούν ήδη λογαριασμούς
μισθοδοσίας και πρόσθετων αμοιβών στο Πιστωτικό Ίδρυμα που θα κατακυρωθεί.
14) Εξυπηρέτηση κατά προτεραιότητα των εξουσιοδοτημένων, από το Νοσοκομείο,
υπαλλήλων στις συναλλαγές με την τράπεζα.
15) Ορισμός υπαλλήλου του Πιστωτικού Ιδρύματος ως σύνδεσμος με το Νοσοκομείο.
16) POS χρέωση ανά συναλλαγή όχι μεγαλύτερη του 0,6%, χωρίς χαμηλότερη εξ αυτής
χρέωση να αποτελεί κριτήριο στη διαδικασία μειοδοσίας, παρά μόνο σε περίπτωση ίδιων
προσφορών.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΟΡΟΣ

1

2

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Σταθερό Ετήσιο Επιτόκιο Καταθέσεων, καθόλη την
διάρκεια της σύμβασης, άνευ δεσμεύσεως
ελάχιστου υπολοίπου.
(Το μέγιστο δυνατό).
Να δοθεί ποσοστό με ανάπτυξη δύο δεκαδικών
ψηφίων.
Σε περίπτωση κατάθεσης ίδιων προσφορών και μόνο,
κατοχυρώνεται η προσφορά με τη χαμηλότερη POS
χρέωση. Να δοθεί ποσοστό POS χρέωσης με
ανάπτυξη δύο δεκαδικών ψηφίων.
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