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Ππλνπηηθόο  δηαγωληζκόο κε πξόζθιεζε εθδήιωζεο 
ελδηαθέξνληνο ππνβνιήο θιεηζηήο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο γηα ηελ 
αλάδεημε αλαδόρνπ γηα ηελ ηήξεζε ινγαξηαζκώλ ηακεηαθήο 
δηαρείξηζεο ηνπ Γεληθνύ Λνζνθνκείνπ Άξηαο 
 

   
Η Γηνίθεζε ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Άξηαο κε βάζε: 
1. Σελ αξηζκ. 6/08-03-2019 Θέκα 36ν πξάμε ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ ηνπ Γ.Ν. Άξηαο κε ηελ νπνία απνθαζίζηεθε ε ζύληαμε ησλ 
ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ γηα ηελ αλάδεημε Πηζησηηθνύ Οξγαληζκνύ Σξάπεδαο 
γηα ηελ ηήξεζε ινγαξηαζκώλ ηεο ηακεηαθήο δηαρείξηζεο ηνπ Γ.Ν. Άξηαο. 

2. Σελ αξηζκ. 12/23-04-2019 Θέκα έθηαθην 7ν (ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ) 
πξάμε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γ.Ν. Άξηαο κε ηελ νπνία 
απνθαζίζηεθε ε έγθξηζε ησλ  ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ γηα ηελ αλάδεημε 
Πηζησηηθνύ Οξγαληζκνύ Σξάπεδαο γηα ηελ ηήξεζε ινγαξηαζκώλ ηεο ηακεηαθήο 
δηαρείξηζεο ηνπ Γ.Ν. Άξηαο θαη ε δηελέξγεηα ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ 
αλάδεημε Πηζησηηθνύ Οξγαληζκνύ Σξάπεδαο γηα ηελ ηήξεζε ινγαξηαζκώλ ηεο 
ηακεηαθήο δηαρείξηζεο ηνπ Γ.Ν. Άξηαο. 

4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 15, ηνπ Ν.Γ. 496/1974 «Πεξί Γεκόζηνπ 
Λνγηζηηθνύ ησλ Ν.Π.Γ.Γ.» 

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13, ηνπ Νόκνπ 1902/1992, (Φ.Δ.Κ. 138/η. 
Α/17-10-1990) «Αμηνπνίεζε Γηαζεζίκσλ» 

6. Σηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 6 & 7 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Νόκνπ 
3329/2005 (Φ.Δ.Κ.81/05 ηεύρνο Α) ζρεηηθά κε ηηο αξκνδηόηεηεο ηνπ 
Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηνπ Γηνηθεηνύ ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

7. Σελ αλάγθε γηα ηελ εύξπζκε, ζύγρξνλε θαη αζθαιή ιεηηνπξγία ησλ 
Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Ννζνθνκείνπ καο,  
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ζηα πιαίζηα δηελέξγεηαο ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ αλάδεημε 
αλαδόρνπ παξνρήο ηξαπεδηθώλ ππεξεζηώλ γηα ην Ννζνθνκείν καο «ηήξεζε 
Ινγαξηαζκνύ Ρακεηαθήο Γηαρείξηζεο ή πεξηζζνηέξωλ Ινγαξηαζκώλ αλ 
ρξεηαζζεί», κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηνπο ζπκθεξόηεξνπο όξνπο, 
ζύκθωλα κε ηηο παξαθάηω ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ζαο θαιεί λα 
θαηαζέζεηε θιεηζηή πξνζθνξά (ΣΔΥΝΙΚΗ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ) ζην Γξαθείν 
Ξξνκεζεηώλ, κέρξη ηελ 30-05-2019, εκέξα Ξέκπηε  θαη ώξα 14:00 
π.κ. ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη επθξηλώο: 

α ) Η ιέμε πξνζθνξά κε θεθαιαία γξάκκαηα 
β) Ο πιήξεο ηίηινο ηνπ Ννζνθνκείνπ «ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΡΣΑ»  
γ) Ο αξηζκ.πξση. θαη ε εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ ζπλνπηηθνύ 

δηαγσληζκνύ. 
δ) Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα 
Οη πξνζθνξέο, νη νπνίεο ζα πεξηέιζνπλ ζηελ ππεξεζία καο κεηά ηελ 

πξναλαθεξόκελε εκεξνκελία θαη ώξα ζεσξνύληαη εθπξόζεζκεο θαη δε 
γίλνληαη απνδεθηέο. Δπηζηξέθνληαη δε ζηνλ απνζηνιέα ηνπο ρσξίο λα 
απνζθξαγηζηνύλ. Σν εκπξόζεζκν ηεο θαηάζεζεο ζα πηζηνπνηείηαη από ηνλ 
αξηζκό πξσηνθόιινπ. Οη ελδηαθεξόκελνη ζα κπνξνύλ λα παξαιακβάλνπλ ηελ 
Πξόζθιεζε Δλδηαθέξνληνο θαη ειεθηξνληθά από ηελ ηζηνζειίδα ηνπ 
Ννζνθνκείνπ www.gnartas.gr 

Οη πξνζθνξέο (νη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ζε θάθειν πνπ πεξηέρεη 
έλα πξσηόηππν θαη έλα  αληίγξαθν θαη ζηελ ειιεληθή γιώζζα) ζα αλνηρηνύλ 
ζην Γξαθείν Γηνηθεηή ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Άξηαο, ζηηο  31-05-2019 
εκέξα Ξαξαζθεπή θαη ώξα 10:00π.κ. 

Η πξνζθνξά ζα είλαη εληαία ηερληθή / νηθνλνκηθή κε πίλαθα όπνπ 
αθελόο ζα απνδέρνληαη ηνπο όξνπο/ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη 
αθεηέξνπ αλά πξνδηαγξαθή ζα αλαθέξνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο γηα ηελ 
ελ ιόγσ δεηνύκελε ππεξεζία.  

ηνλ θάθειν ηεο πξνζθνξάο ζα θαηαηίζεηαη κε πνηλή 
απνθιεηζκνύ θαη cd κε ην ςεθηαθό αξρείν word ηεο πξνζθνξάο.  

Ο εμσηεξηθόο θάθεινο λα αλαγξάθεη ηελ ιέμε Πξνζθνξά κε ηα 
ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνύ, δηαθνξεηηθά ε Πξνζθνξά ζα απνξξίπηεηαη.  

 Να θαηαηεζεί ππεύζπλε δήισζε γηα ηελ απνδνρή ηεο 
πξόζθιεζεο θαη ησλ όξσλ απηήο κε ζεώξεζε ηνπ γλήζηνπ ηεο 
ππνγξαθήο ηνπ Γηεπζπληή θαηαζηήκαηνο, θαη ζε πεξίπησζε πνπ ζα 
παξαζηεί εθπξόζσπνο ηεο ηξάπεδαο θαηά ην άλνηγκα ησλ πξνζθνξώλ 
λα αλαθέξνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ.  

Γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεξε εμππεξέηεζε ηόζν ηνπ 
Ννζνθνκείνπ όζν θαη ησλ πξνκεζεπηώλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ ε 
Σξάπεδα ππνρξενύηαη λα δηαζέηεη δίθηπν θαηαζηεκάηωλ 
παλειιαδηθά ηνπιάρηζηνλ ζηηο πξωηεύνπζεο ηωλ λνκώλ κε 
ΑΡΚ, κε πνηλή απνθιεηζκνύ ζηελ πεξίπηωζε πνπ δελ δηαζέηεη 
ηέηνην δίθηπν, σο εθ ηνύηνπ νθείιεη λα θαηαζέζεη ζηνηρεία από ην 
νπνίν λα πξνθύπηεη όηη δηαζέηεη ην δίθηπν απηό (Βεβαηώζεηο από ηελ 

http://www.gnartas.gr/
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Διιεληθή Έλσζε Σξαπεδώλ ή από άιιεο Δλώζεηο Σξαπεδώλ, ή αληίγξαθν 
ηνπ ηειεπηαίνπ ηζνινγηζκνύ αλ πξνθύπηεη από απηόλ).  

Αλάδνρνο αλαδεηθλύεηαη, θαηόπηλ αμηνιόγεζεο από ηξηκειή 
επηηξνπή, ε ηξάπεδα πνπ ζα πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ζα πξνζθέξεη 
ηε ζπκθεξόηεξε πξνζθνξά γηα ηηο αηηνύκελεο ππεξεζίεο. 

 

ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ  
 
 

Ο αλάδνρνο παξνρήο Σξαπεδηθώλ ππεξεζηώλ ζα πξέπεη λα πιεξνί - 

ζπκθσλεί κε ηηο αθόινπζεο πξνϋπνζέζεηο : 

1. Η ζύκβαζε κεηαμύ ηεο ηξάπεδαο θαη ηνπ λνζνθνκείνπ ζα είλαη γηα έλα 

(1) έηνο, κε δπλαηόηεηα παξάηαζεο γηα άιιν έλα (1) έηνο κνλνκεξώο κε 

απόθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ. Σν λνζνθνκείν έρεη ηελ 

ππνρξέσζε λα ελεκεξώζεη ηελ ηξάπεδα ηνπιάρηζηνλ έλα (1) κήλα πξηλ 

ηελ ιήμε ηεο ζύκβαζεο. 

2. Οη πξνζθνξέο ησλ Σξαπεδώλ λα αλαθέξνπλ ην πςειόηεξν δπλαηό 

επηηόθην θαηαζέζεσλ ζηαζεξό γηα δηάζηεκα ελόο (1) έηνπο «λα κελ 

είλαη ζπλδεδεκέλν κε euribor» θαη ην νπνίν ζα είλαη ην ίδην γηα 

ηπρόλ παξάηαζε ελόο (1) αθόκε έηνπο. 

3.  Ο ππνινγηζκόο ησλ ηόθσλ λα πξαγκαηνπνηείηαη βάζε εκεξήζησλ 

βαιεξηθώλ ππνινίπσλ θαη ν εθηνθηζκόο λα είλαη εμακεληαίνο. 

4. Σν Ννζνθνκείν ζα ηεξεί Λνγαξηαζκό Σακεηαθήο Γηαρείξηζεο ή θαη όζνπο 

άιινπο ινγαξηαζκνύο όςεσο επηζπκεί θαη ρξεηάδεηαη γηα ηελ θάιπςε 

ησλ αλαγθώλ ηνπ, ρσξίο θακία ρξέσζε κε έμνδα θίλεζεο θαη 

δηαηήξεζεο απηώλ. 

5.  Γσξεάλ ρνξήγεζεο κπινθ «θαξλέ» επηηαγώλ (απεξηόξηζην αξηζκό) ή 

κεηά από ζπλελλόεζε ρνξήγεζε πεδίνπ αξίζκεζεο επηηαγώλ δηθήο καο 

πξνεθηύπσζεο ζε όζνπο ινγαξηαζκνύο ρξεηαζηεί ην Ννζνθνκείν θαη 

αθύξσζε επηηαγώλ ρσξίο θακία ρξέσζε. 

6. Γσξεάλ ρνξήγεζε extrait ζην Ννζνθνκείν θαζεκεξηλά θαη κεληαία, ζε 

όζνπο ινγαξηαζκνύο δεηεζεί από ην Ννζνθνκείν θαζώο θαη εθηάθησο, 

αλ ρξεηαζηεί (ρξέσζε, πίζησζε, ππόινηπν εκέξαο, αξηζκόο εμνθιεκέλεο 

επηηαγήο, ζηνηρεία θαηαζέηε θιπ). 

7. Γπλαηόηεηα πξόζβαζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ ζηνπο ινγαξηαζκώλ κε ρξήζε 

Ηιεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο «e-banking». 
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8. Πιεξσκή ησλ ππνρξεώζεσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ ζηα αζθαιηζηηθά θαη 

δεκόζηα ηακεία ρσξίο έμνδα (όπσο Γ.Ο.Τ. θαη εηζθνξέο Ι.Κ.Α.). 

9.   Η θαηάζεζε κεηξεηώλ, Σξαπεδηθώλ επηηαγώλ θαη Ιδησηηθώλ επηηαγώλ 

λα  γίλνληαη κε Valeur ηεο ίδηα εκέξαο θαη ρσξίο πξνκήζεηα. 

10. Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θαηαζέηε ή ησλ εηζεξρνκέλσλ 

εκβαζκάησλ γηα πνζά πνπ πηζηώλνληαη ζηνπο ινγαξηαζκνύο ηνπ 

Ννζνθνκείνπ «νλνκαηεπώλπκν, ζηνηρεία εληνιήο θιπ». 

11. Μεηαθνξά πνζώλ κεηαμύ ησλ ινγαξηαζκώλ ηνπ Ννζνθνκείνπ κε Valeur 

απζεκεξόλ θαη αλέμνδα. 

12.   Σα εηζεξρόκελα εκβάζκαηα λα γίλνληαη κε Valeur ηεο ίδηαο εκέξαο                    

θαη ρσξίο πξνκήζεηα. 

13. Σα εμεξρόκελα εκβάζκαηα πξνο ηνπο πξνκεζεπηέο λα 

νινθιεξώλνληαη ηελ εκέξα απνζηνιήο ηνπο αλ είλαη ε ηειεπηαία εκέξα 

ηνπ κήλα ή ην ζπληνκόηεξν δπλαηό γηα ηηο ππόινηπεο εκέξεο ελδηάκεζα, 

όηαλ ν όγθνο ηνπο είλαη κεγάινο. 

14.   Σα εμεξρόκελα εκβάζκαηα λα έρνπλ : 

 Μεδεληθή ρξέσζε ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

 Μεδεληθή πξνκήζεηα γηα ηνπο πξνκεζεπηέο πνπ ηεξνύλ 

ινγαξηαζκό ζηελ ίδηα Σξάπεδα κε απηή ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

 Σε κηθξόηεξε δπλαηή πξνκήζεηα γηα ηνπο ππόινηπνπο 

πξνκεζεπηέο κε θαζνξηζκέλν ειάρηζην θαη κέγηζην πνζό. 

 Αλαιπηηθή ηηκνιόγεζε αλά πξνκεζεπηή. 

15. Άκεζε αληαπόθξηζε ζε θάζε αίηεκα ησλ ππεξεζηώλ ηνπ 

Ννζνθνκείνπ πνπ αζρνινύληαη κε Σξαπεδηθέο εξγαζίεο (Οηθνλνκηθό 

Σκήκα - Σακείν). 

16.  Άκεζε ελεκέξσζε γηα θάζε αιιαγή πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζηηο 

Σξαπεδηθέο Τπεξεζίεο πνπ παξέρνληαη. 

17. Άκεζε ελεκέξσζε ζε πεξηπηώζεηο δεζκεύζεσλ ή θαη θαηαζρέζεσλ 

ζε ινγαξηαζκνύο ηνπ Ννζνθνκείνπ από ηξίηνπο. 

18.   Η αλάδνρνο Σξάπεδα λα εγθαηαζηήζεη αλέμνδα θαη άκεζα, ζε ρώξν πνπ 

ζα ηεο ππνδείμεη ην Ννζνθνκείν, Απηόκαηε Σακεηαθή Μεραλή (Α.Σ.Μ.) 

γηα αλάιεςε κεηξεηώλ θαζώο θαη γηα θαηάζεζε κεηξεηώλ. 

19.  Η αλάδνρνο Σξάπεδα λα εγθαηαζηήζεη ζην Ννζνθνκείν δύν (2) ζπζθεπέο           
POS , ρσξίο θαηαβνιή ηηκήκαηνο  θαη ρσξίο παξαθξάηεζε πξνκήζεηαο. 
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20.  Ζ αλάδνρνο Ρξάπεδα πξέπεη λα δηαηεξεί δίθηπν θαηαζηεκάηωλ 

κε ΑΡΚ παλειιαδηθά ηνπιάρηζηνλ ζηηο πξωηεύνπζεο ηωλ 

λνκώλ κε πνηλή απνθιεηζκνύ, γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεξε 

εμππεξέηεζε ηόζν ηνπ Ννζνθνκείνπ όζν θαη ησλ πξνκεζεπηώλ θαη 

ησλ εξγαδνκέλσλ. 

 

ΞΗΛΑΘΑΠ 

κε αύμνληα αξηζκό ηωλ Ρερληθώλ Ξξνδηαγξαθώλ ηεο Ξξόζθιεζεο 
πνπ νθείιεη λα  ΠΚΞΙΖΟΩΠΔΗ Ζ ΞΟΝΠΦΔΟΝΠΑ ΡΟΑΞΔΕΑ. 

Αύμσλ 
Αξηζκόο 
Σερληθώλ 
Πξνδ-θώλ 

Πξνζθνξά ηεο 
Σξάπεδαο γηα θάζε 

Σερληθή Πξνδηαγξαθή 
ηνπ ΠΙΝΑΚΑ θαηά 
αύμνληα αξηζκό. 

Σπρόλ δηεπθξηλήζεηο ζε θάζε 
Σερληθή Πξνδηαγξαθή 

1     

2     

3     

4     

5     

6 

 
  

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20 

    Δπσλπκία Σξάπεδαο   

  Ηκεξνκελία    

  Τπνγξαθή - ζθξαγίδα   

  

Ολνκαηεπώλπκν - 
Ιδηόηεηα 
ππνγξάθνληνο   
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ΠΚΒΑΠΖ (ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ – ΔΛΑΟΜΖ):ηελ Σξάπεδα ζηελ νπνία ζα γίλεη ε 
αλάζεζε, απνζηέιιεηαη εγγξάθσο αλαθνίλσζε κε ηελ νπνία πξνζθαιείηαη λα 
πξνζέιζεη ζε δέθα (10) εκέξεο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο. 
ηελ πεξίπησζε πνπ ε Σξάπεδα δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζύκβαζεο κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηάρζεθε ην Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ 
κπνξεί λα απνθαζίζεη ηελ επαλάιεςε ηεο δηαδηθαζίαο, ηελ αλάζεζε ζηνλ 
επόκελν θαηά ζεηξά αμηνιόγεζεο ή ηελ πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία ηεο 
δηαπξαγκάηεπζεο.  
          Γηα όηη δελ πξνβιέπεηαη από ηελ παξνύζα Πξόζθιεζε Δλδηαθέξνληνο 
ηζρύνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ηνπ Ν. 2286/95 όπσο ηζρύνπλ θάζε 
θνξά. 

 
                                                                          

                              Ν ΓΗΝΗΘΖΡΖΠ ΡΝ Γ. Λ. ΑΟΡΑΠ  
       
                                 Κπαιάζθαο Βαζίιεηνο                                                       

                                                                                                   
 
 

ΞΗΛΑΘΑΠ ΑΞΝΓΔΘΡΩΛ: 
1. ΔΘΛΗΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ (θεληξηθό) 
Πιαηεία Κηιθίο, Άξηα, 47100,   
Ρει: 2681031046 
2. EUROBANK ERGASIAS (θεληξηθό) 
θνπθά 74 & Βιαρνύηζε, Άξηα, 47100,  
Σειέθσλν: 2681076111  
3. ALPHA BANK (θεληξηθό) 
Ξελνπνύινπ 3, Άξηα, 47100, 
Ρει: 2681031000 
4. ΡΟΑΞΔΕΑ ΞΔΗΟΑΗΩΠ (θεληξηθό) 
Βεληδέινπ Διεπζεξίνπ & Βαζηιέσο Πύξξνπ, Άξηα, 47100,   
ΡΖΙ: 2681021600 

ΑΔΑ: ΨΚΛΧ4690ΒΒ-ΨΕΜ
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