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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 Αηηωιναθαξλαλίαο-Λνζειεπηηθή Κνλάδα Αγξηλίνπ 
 

   
Σν Γεληθφ Ννζνθνκείν ΑITΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ-ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ ΑΓΡΙΝΙΟΤ έρνληαο ππφςε: 

 
1. Ρηο δηαηάμεηο, όπωο απηέο ηζρύνπλ : 
1.1. Σνπ Ν. 2955/2001 «Πξνκήζεηεο Ννζνθνκείσλ θαη ινηπψλ κνλάδσλ πγείαο ησλ Πε..Τ. θαη  άιιεο 
δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α’ 256 /2-11-2001), φπσο ηζρχεη ζήκεξα  
1.2  Σνπ Ν. 3329/2005 «Δζληθφ χζηεκα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο   δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α’ 
81 /4-4-2005), φπσο ηζρχεη ζήκεξα. 
1.3.  Σνπ Ν. 3580/2007 «Πξνκήζεηεο Φνξέσλ επνπηεπφκελσλ απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο 
Αιιειεγγχεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α’ 134 /18-6-2007), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη ζήκεξα. 
1.4.  Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3861/2010 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη 
πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Πξφγξακκα Γηαχγεηα» 
θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Κ. 112 Α ́/2010), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 
1.5. Σνπ Ν. 3886/2010 «Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ηε ζχλαςε Γεκφζησλ ζπκβάζεσλ − Δλαξκφληζε ηεο 
ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία 89/665/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 21εο Ινπλίνπ 1989 (L395) θαη ηελ 
Οδεγία 92/13/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 25εο Φεβξνπαξίνπ 1992 (L 76), φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ Οδεγία 
2007/66/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 11εο Γεθεκβξίνπ 2007 (L 335)» (ΦΔΚ Α΄ 
173/30.9.2010). 
1.6.  Σηο  δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4013/ 2011: «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη 
Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ - Αληηθαηάζηαζε ηνπ έθηνπ θεθαιαίνπ ηνπ N. 
3588/2007 (πησρεπηηθφο θψδηθαο) - Πξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία εμπγίαλζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο » (Φ.Δ.Κ.204 
Α ́/2011), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.  
1.7.   Σνπ Ν. 4025/11 (ΦΔΚ. 228/Α/2011) «Αλαζπγθξφηεζε θνξέσλ Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, Κέληξα 
Απνθαηάζηαζεο, Αλαδηάξζξσζε Δ..Τ θαη άιιεο δηαηάμεηο» 
1.8.  Σνπ Ν. 4072/2012 «Βειηίσζε επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο. ….. θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α΄ 
86/11.4.2012).  
1.9. Σνπ Ν. 4152/2013 (Φ.Δ.Κ. 107/ Α΄/9-05-2013) Δπείγνληα κέηξα εθαξκνγήο ησλ λφκσλ 4046/2012, 
4093/2012 θαη 4127/2013. 
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1.11 Σνπ Ν.4272/2014(ΦΔΚ 145/Α/11-7-2014 Άξζξν 47 Παξαηεξεηήξην ηηκψλ (πεξί λνκηκνπνίεζεο δαπαλψλ)  
Σνπ Ν. 4412/2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 
2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)», θαζψο θαη ηηο ινηπέο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. 
1.12  Σνπ Ν. 4412/2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 
2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)», θαζψο θαη ηηο ινηπέο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. 
1.13 Σνπ Ν.4497/2017 «Άζθεζε ππαίζξησλ εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, εθζπγρξνληζκφο ηεο επηκειεηεξηαθήο 
λνκνζεζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 
1.14  Σνπ Ν. 4605/2019 «Σξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ λ.4412/2016- Πξνζζήθε λέσλ άξζξσλ». 
 
2.   Ρηο απνθάζεηο: 
2.1 Η αξηζκ. ππ΄ αξ 19εο/29-05-2020 πξάμε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ λνζνθνκείνπ κε ηελ νπνία 
εγθξίζεθε ε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ απφ ην Ννζνθνκείν. 
2.2 Η ππ΄αξ. 10923/2-07-2020 απφθαζε ζπγθξφηεζεο επηηξνπήο ζχληαμεο πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ επηινγή 
δηαρεηξίζηξηαο Σξάπεδαο. 
2.3 Η αξηζκ. ππ΄ αξ 32εο/28-08-2020 πξάμε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ λνζνθνκείνπ κε ηελ νπνία 
εγθξίζεθαλ νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο  γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ. 

  

 ηα πιαίζηα δηελέξγεηαο ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ παξνρήο ηξαπεδηθψλ 

ππεξεζηψλ γηα ην Ννζνθνκείν καο «ηήξεζε Λνγαξηαζκνχ Σακεηαθήο Γηαρείξηζεο ή πεξηζζνηέξσλ Λνγαξηαζκψλ 

αλ ρξεηαζζεί», κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηνπο ζπκθεξφηεξνπο φξνπο, ζχκθσλα κε ηηο παξαθάησ ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο, ζαο θαιεί λα θαηαζέζεηε θιεηζηή πξνζθνξά (ΣΔΥΝΙΚΗ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ) ζην Γξαθείν 

Πξνκεζεηψλ (νη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ζε θάθειν πνπ πεξηέρεη έλα πξσηφηππν θαη έλα  αληίγξαθν θαη ζηελ 

ειιεληθή γιψζζα), κέρξη ηελ 22-09-2020, εκέξα Ρξίηε  θαη ώξα 14:00 π.κ. ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη 

επθξηλψο: 

α ) Η ιέμε πξνζθνξά κε θεθαιαία γξάκκαηα 
β) Ο πιήξεο ηίηινο ηνπ Ννζνθνκείνπ «ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΙΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ-       
ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ ΑΓΡΙΝΙΟΤ»  
γ) Ο αξηζκ.πξση. θαη ε εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ. 
δ) Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα 
Οη πξνζθνξέο, νη νπνίεο ζα πεξηέιζνπλ ζηελ ππεξεζία καο κεηά ηελ πξναλαθεξφκελε εκεξνκελία θαη 

ψξα ζεσξνχληαη εθπξφζεζκεο θαη δε γίλνληαη απνδεθηέο. Δπηζηξέθνληαη δε ζηνλ απνζηνιέα ηνπο ρσξίο λα 
απνζθξαγηζηνχλ. Σν εκπξφζεζκν ηεο θαηάζεζεο ζα πηζηνπνηείηαη απφ ηνλ αξηζκφ πξσηνθφιινπ. Οη 
ελδηαθεξφκελνη ζα κπνξνχλ λα παξαιακβάλνπλ ηελ Πξφζθιεζε Δλδηαθέξνληνο θαη ειεθηξνληθά απφ ηελ 
ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ https://hospital-agrinio.gr 

 
Οη πξνζθνξέο ζα αλνηρηνχλ ζην Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Αγξηλίνπ, ζηηο  24-9-

2020 εκέξα Ξέκπηε θαη ώξα 10:00π.κ. 

Η πξνζθνξά ζα είλαη εληαία κε πίλαθα φπνπ αθελφο ζα απνδέρνληαη ηνπο φξνπο/ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο θαη αθεηέξνπ αλά πξνδηαγξαθή ζα αλαθέξνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο γηα ηελ ελ ιφγσ 
δεηνχκελε ππεξεζία.  

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

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

 Να θαηαηεζεί ππεχζπλε δήισζε γηα ηελ απνδνρή ηεο πξφζθιεζεο θαη ησλ φξσλ απηήο κε 
ζεψξεζε ηνπ γλήζηνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπ Γηεπζπληή θαηαζηήκαηνο, θαη ζε πεξίπησζε πνπ ζα 
παξαζηεί εθπξφζσπνο ηεο ηξάπεδαο θαηά ην άλνηγκα ησλ πξνζθνξψλ λα αλαθέξνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ.  

https://hospital-agrinio.gr/
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Γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε εμππεξέηεζε ηφζν ηνπ Ν νζνθνκείνπ φζν θαη ησλ πξνκεζεπηψλ 
θαη ησλ εξγαδνκέλσλ ε Σξάπεδα ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη δίθηπν θαηαζηεκάηωλ παλειιαδηθά 
ηνπιάρηζηνλ ζηηο πξωηεύνπζεο ηωλ λνκώλ κε ΑΡΚ, κε πνηλή απνθιεηζκνύ ζηελ πεξίπηωζε 
πνπ δελ δηαζέηεη ηέηνην δίθηπν, σο εθ ηνχηνπ νθείιεη λα θαηαζέζεη ζηνηρεία απφ ην νπνίν λα 
πξνθχπηεη φηη δηαζέηεη ην δίθηπν απηφ (Βεβαηψζεηο απφ ηελ Διιεληθή Έλσζε Σξαπεδψλ ή απφ άιιεο 
Δλψζεηο Σξαπεδψλ, ή αληίγξαθν ηνπ ηειεπηαίνπ ηζνινγηζκνχ αλ πξνθχπηεη απφ απηφλ).  

Αλάδνρνο αλαδεηθλχεηαη, θαηφπηλ αμηνιφγεζεο απφ ηξηκειή επηηξνπή, ε ηξάπεδα πνπ ζα πιεξνί ηηο 
πξνδηαγξαθέο θαη ζα πξνζθέξεη ηε ζπκθεξφηεξε πξνζθνξά γηα ηηο πεξηπηψζεηο ησλ νκάδσλ Α. Β. θαη Γ. φπσο 
αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζηνλ πίλαθα Β. Θα θαηαθπξσζεί ε πξνζθνξά κε ηε κεγαιχηεξε βαζκνινγία. 
 

Δπηπιένλ ζαο γλσξίδνπκε φηη:  

1. ηε Ννζειεπηηθή Μνλάδα Αγξηλίνπ ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Αηη/λίαο, πξνζθέξνπλ ηηο έκκηζζεο 
ππεξεζίεο ηνπο 675 εξγαδφκελνη. 

2. Ο Πξνυπνινγηζκφο ζπλνιηθά ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Αηη/λίαο  είλαη ηεο ηάμεσο ησλ 12.000.000,00 € 
θαη ε κέζε εηζξνή θαη εθξνή θεθαιαίσλ πνπ εμαξηάηαη απφ ηηο κεληαίεο ππνρξεψζεηο ηφζν ζε πιεξσκέο 
φζν θαη ζε κηζζνδνζία ππαιιήισλ, είλαη ηεο ηάμεσο ησλ 1.500.000,00€ αλά κήλα, ήηνη ηα κέζα 
δηαζέζηκα θπκαίλνληαη ζην πνζφ ηεο ηάμεσο ηνπ 1.500.000,00€. 

 

ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ  
 
 

Ο αλάδνρνο παξνρήο Σξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ ζα πξέπεη λα πιεξνί - ζπκθσλεί κε ηηο αθφινπζεο 

πξνυπνζέζεηο : 

 

1. Η ζχκβαζε κεηαμχ ηεο ηξάπεδαο θαη ηνπ λνζνθνκείνπ ζα είλαη γηα δχν (1) έηε, κε δπλαηφηεηα 

παξάηαζεο γηα άιιν έλα (1) έηνο κνλνκεξψο κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ. Σν λνζνθνκείν 

έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ελεκεξψζεη ηελ ηξάπεδα ηνπιάρηζηνλ έλα (1) κήλα πξηλ ηελ ιήμε ηεο 

ζχκβαζεο. 

2. Οη πξνζθνξέο ησλ Σξαπεδψλ λα αλαθέξνπλ ην πςειφηεξν δπλαηφ επηηφθην θαηαζέζεσλ ζηαζεξφ γηα 

δηάζηεκα ελφο (1) έηνπο «λα κελ είλαη ζπλδεδεκέλν κε euribor» θαη ην νπνίν ζα είλαη ην ίδην γηα 

ηπρφλ παξάηαζε ελφο (1) αθφκε έηνπο. 

3. Ο ππνινγηζκφο ησλ ηφθσλ λα πξαγκαηνπνηείηαη βάζε εκεξήζησλ βαιεξηθψλ ππνινίπσλ θαη ν 

εθηνθηζκφο λα είλαη εμακεληαίνο. 

4. Σν Ννζνθνκείν ζα ηεξεί Λνγαξηαζκφ Σακεηαθήο Γηαρείξηζεο ή θαη φζνπο άιινπο ινγαξηαζκνχο φςεσο 

επηζπκεί θαη ρξεηάδεηαη γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ, ρσξίο θακία ρξέσζε κε έμνδα θίλεζεο θαη 

δηαηήξεζεο απηψλ. 

5. Γσξεάλ ρνξήγεζεο κπινθ «θαξλέ» επηηαγψλ (απεξηφξηζην αξηζκφ) ή κεηά απφ ζπλελλφεζε ρνξήγεζε 

πεδίνπ αξίζκεζεο επηηαγψλ δηθήο καο πξνεθηχπσζεο ζε φζνπο ινγαξηαζκνχο ρξεηαζηεί ην Ννζνθνκείν 

θαη αθχξσζε επηηαγψλ ρσξίο θακία ρξέσζε. 

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

απφ ην Ννζνθνκείν θαζψο θαη εθηάθησο, αλ ρξεηαζηεί (ρξέσζε, πίζησζε, ππφινηπν εκέξαο, αξηζκφο 

εμνθιεκέλεο επηηαγήο, ζηνηρεία θαηαζέηε θιπ). 
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7. Πξφζβαζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ ζηνπο ινγαξηαζκνχο κε ρξήζε Ηιεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο «e-banking». 

Γπλαηφηεηα έθδνζεο εληνιήο πιεξσκήο (έκβαζκα) πξνο άιιε ηξάπεδα εζσηεξηθνχ, κέζσ e-banking, 

αλέμνδα εθ κέξνπο ηεο Σξάπεδαο γηα ην Ννζνθνκείν.  

8. Μαδηθέο Πιεξσκέο-Απηνκαηνπνίεζε πλαιιαγψλ Αλέμνδα. Σπρφλ έμνδα πνπ κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ 

απφ ηελ ζπλδεζηκφηεηα ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο κε ην εθάζηνηε πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηεο 

ηξάπεδαο, ζα επηβαξχλνπλ ηελ ηξάπεδα ζπλεξγαζίαο.   

9. Πιεξσκή ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ ζηα αζθαιηζηηθά θαη δεκφζηα ηακεία ρσξίο έμνδα 

(φπσο Γ.Ο.Τ. θαη εηζθνξέο Ι.Κ.Α.). 

10.  Η θαηάζεζε κεηξεηψλ, Σξαπεδηθψλ επηηαγψλ θαη Ιδησηηθψλ επηηαγψλ λα  γίλνληαη κε Valeur ηεο 

ίδηα εκέξαο θαη ρσξίο πξνκήζεηα. 

11. Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θαηαζέηε ή ησλ εηζεξρνκέλσλ εκβαζκάησλ γηα πνζά πνπ 

πηζηψλνληαη ζηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπ Ννζνθνκείνπ «νλνκαηεπψλπκν, ζηνηρεία εληνιήο θιπ». 

12. Μεηαθνξά πνζψλ κεηαμχ ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ κε Valeur απζεκεξφλ θαη αλέμνδα. 

13. Σα εηζεξρφκελα εκβάζκαηα λα γίλνληαη κε Valeur ηεο ίδηαο εκέξαο θαη ρσξίο πξνκήζεηα. 

14. Σα εμεξρφκελα εκβάζκαηα πξνο ηνπο πξνκεζεπηέο λα νινθιεξψλνληαη ηελ εκέξα απνζηνιήο ηνπο 

αλ είλαη ε ηειεπηαία εκέξα ηνπ κήλα ή ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ γηα ηηο ππφινηπεο εκέξεο ελδηάκεζα, 

φηαλ ν φγθνο ηνπο είλαη κεγάινο. 

15. Σα εμεξρφκελα εκβάζκαηα λα έρνπλ : 

 Μεδεληθή ρξέσζε ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

 Μεδεληθή πξνκήζεηα γηα ηνπο πξνκεζεπηέο πνπ ηεξνχλ ινγαξηαζκφ ζηελ ίδηα Σξάπεδα κε απηή 

ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

 Σε κηθξφηεξε δπλαηή πξνκήζεηα γηα ηνπο ππφινηπνπο πξνκεζεπηέο κε θαζνξηζκέλν ειάρηζην θαη 

κέγηζην πνζφ. 

 Αλαιπηηθή ηηκνιφγεζε αλά πξνκεζεπηή. 

 

16. Άκεζε αληαπφθξηζε ζε θάζε αίηεκα ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ πνπ αζρνινχληαη κε    

Σξαπεδηθέο εξγαζίεο (Οηθνλνκηθφ Σκήκα - Σακείν). 

17. Άκεζε ελεκέξσζε γηα θάζε αιιαγή πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζηηο Σξαπεδηθέο Τπεξεζίεο πνπ 

παξέρνληαη. 

18.  Άκεζε ελεκέξσζε ζε πεξηπηψζεηο δεζκεχζεσλ ή θαη θαηαζρέζεσλ ζε ινγαξηαζκνχο ηνπ 

Ννζνθνκείνπ απφ ηξίηνπο. 

19. Η αλάδνρνο Σξάπεδα λα εγθαηαζηήζεη αλέμνδα θαη άκεζα, ζε ρψξν πνπ ζα ηεο ππνδείμεη ην 

Ννζνθνκείν, Απηφκαηε Σακεηαθή Μεραλή (Α.Σ.Μ.) γηα αλάιεςε κεηξεηψλ θαζψο θαη γηα θαηάζεζε 

κεηξεηψλ 

20. Η αλάδνρνο Σξάπεδα λα εγθαηαζηήζεη ζην Ννζνθνκείν δχν (2) ζπζθεπέο POS, ρσξίο θαηαβνιή 

ηηκήκαηνο γηα ηελ παξνρή ησλ ζπζθεπψλ θαη κε ηε ρακειφηεξε δπλαηή πξνκήζεηα αλά ζπλαιιαγή. 
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21.  Ζ αλάδνρνο Ρξάπεδα πξέπεη λα δηαηεξεί δίθηπν θαηαζηεκάηωλ κε ΑΡΚ παλειιαδηθά 

ηνπιάρηζηνλ ζηηο πξωηεύνπζεο ηωλ λνκώλ κε πνηλή απνθιεηζκνύ, γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε εμππεξέηεζε ηφζν ηνπ Ν νζνθνκείνπ φζν θαη ησλ πξνκεζεπηψλ θαη ησλ 

εξγαδνκέλσλ. 

22.  Οη ζπκκεηέρνπζεο Σξάπεδεο ππνρξενχληαη λα πξνζθέξνπλ πνζφ εηεζίσο γηα ην λνζνθνκείν, ππφ     

κνξθήο  δσξεάο ζην  πιαίζην ηεο θνηλσληθήο επζχλεο, γηα ηελ  πξνκήζεηα ηαηξηθψλ θαη άιισλ εηδψλ πνπ 

ζα ππνδεηρζνχλ απφ ηελ Γηνίθεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ζα πξνθχπηνπλ απφ έξεπλα αγνξάο ησλ 

Ννζνθνκείσλ κε δηαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο θαη ε Σξάπεδα κε ην πςειφηεξν πνζφ ζα βαζκνινγείηαη 

ζχκθσλα κε πίλαθα θξηηεξίσλ. 

23. Οη ζπκκεηέρνπζεο Σξάπεδεο ππνρξενχληαη λα πξνζθέξνπλ πξφζζεηεο παξνρέο πξνζσπηθνχ. Οη 

πξνζθνξέο ησλ Σξαπεδψλ λα αλαθέξνπλ ην επηπιένλ πνζνζηφ επηηνθίνπ θαηαζέζεσλ ηνπ πξνζσπηθνχ,  

ζην ήδε πξνζθεξφκελν πνζνζηφ θαηαζέζεσλ, ζηαζεξφ γηα δηάζηεκα ελφο (1) έηνπο «λα κελ είλαη 

ζπλδεδεκέλν κε euribor» θαη ην νπνίν ζα είλαη ην ίδην γηα ηπρφλ παξάηαζε ελφο (1) αθφκε έηνπο γηα ην 

πξνζσπηθφ. Σν επηπιένλ πνζνζηφ επηηνθίνπ, ζα βαζκνινγείηαη ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα θξηηεξίσλ.  Η 

επηηξνπή ζα αμηνινγήζεη ηηο ππφινηπεο πξφζζεηεο παξνρέο ηνπ πξνζσπηθνχ θαηά ηελ θξίζε ηεο.  

Α. πόδεηγκα Ρερληθήο Ξξνζθνξάο  κε αύμνληα αξηζκό ηωλ Ρερληθώλ Ξξνδηαγξαθώλ ηεο 
Ξξόζθιεζεο 
 

Αχμσλ Αξηζκφο Σερληθψλ 
Πξνδηαγξαθψλ 

Πξνζθνξά ηεο Σξάπεδαο γηα θάζε 
Σερληθή Πξνδηαγξαθή ηνπ 

ΠΙΝΑΚΑ θαηά αχμνληα αξηζκφ. 

Σπρφλ δηεπθξηλήζεηο ζε θάζε Σερληθή 
Πξνδηαγξαθή 

1  Πνζνζηφ   

2  Ναη/Όρη   

3  Ναη/Όρη   

4  Ναη/Όρη   

5  Ναη/Όρη   

6  Ναη/Όρη   

7  Ναη/Όρη   

8  Ναη/Όρη   

9  Ναη/Όρη   

10  Ναη/Όρη   

11  Ναη/Όρη   

12  Ναη/Όρη   

13  Ναη/Όρη   

14  Ναη/Όρη   

15  Ναη/Όρη   

16  Ναη/Όρη   

17  Ναη/Όρη   

18  Ναη/Όρη   

19  Ναη/Όρη   

20  Ναη/Όρη-πνζνζηφ  
 21  Ναη/Όρη 
 22 Πνζφ ζε € 
 23 Ναη/Όρη-πνζνζηφ 
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 Δπσλπκία Σξάπεδαο   

  Ηκεξνκελία    

  Τπνγξαθή - ζθξαγίδα   

  
Ολνκαηεπψλπκν - Ιδηφηεηα 
ππνγξάθνληνο   

   

   Β. ΞΗΛΑΘΔΠ ΘΟΗΡΖΟΗΩΛ  ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ  ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ  
 

Ξεξηγξαθή ΘΟΗΡΖΟΗΩΛ 
Ππληειεζηήο 
Βαξύηεηαο 

Α.  ΝΚΑΓΑ 
  

2.  Οη πξνζθνξέο ησλ Σξαπεδψλ λα αλαθέξνπλ ην πςειφηεξν δπλαηφ επηηφθην θαηαζέζεσλ 

ζηαζεξφ γηα δηάζηεκα ελφο (1) έηνπο «λα κελ είλαη ζπλδεδεκέλν κε euribor» θαη ην 

νπνίν ζα είλαη ην ίδην γηα ηπρφλ παξάηαζε ελφο (1) αθφκε έηνπο.    

200 κόξηα 

Γηα θάζε εθαηνζηηαία ππνδηαίξεζε (0,01) ηνπ ζηαζεξνύ επηηνθίνπ πνπ ζα 

πξνζθέξεηαη από ην πηζηωηηθό ίδξπκα,  ζα ππνινγίδνληαη ωο βαζκνινγία δηαθόζηα 
(200) κόξηα. 

Β. ΝΚΑΓΑ 
  

20. Η αλάδνρνο Σξάπεδα λα εγθαηαζηήζεη ζην Ννζνθνκείν δχν (2) ζπζθεπέο POS, ρσξίο 
θαηαβνιή ηηκήκαηνο γηα ηελ παξνρή ησλ ζπζθεπψλ θαη κε ηε ρακειφηεξε δπλαηή πξνκήζεηα 

αλά ζπλαιιαγή.  

100 κόξηα 

Ζ αλάδνρνο Ρξάπεδα κε ηε ρακειόηεξε  πξνκήζεηα αλά ζπλαιιαγή,  ζα 

βαζκνινγεζεί επηπιένλ κε εθαηό  (100) κόξηα. 

Γ. ΝΚΑΓΑ 
  

22. Οη πξνζθνξέο ησλ ηξαπεδψλ λα αλαθέξνπλ ην πςειφηεξν πνζφ εηεζίσο γηα ην 

λνζνθνκείν, ππφ κνξθήο δσξεάο ζην  πιαίζην ηεο θνηλσληθήο επζχλεο, γηα ηελ  πξνκήζεηα 
ηαηξηθψλ θαη άιισλ εηδψλ πνπ ζα ππνδεηρζνχλ απφ ηελ Γηνίθεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ  θαη ζα 

πξνθχπηνπλ απφ έξεπλα αγνξάο ησλ Ννζνθνκείσλ κε δηαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο. 
300 κόξηα 

Γηα θάζε ρνξεγία ρηιίωλ (1.000 €) επξώ ζα ππνινγίδνληαη ωο βαζκνινγία 

ηξηαθόζηα (300) κόξηα.  
  

Γ. ΝΚΑΓΑ    

23.  Ξξόζζεηεο παξνρέο πξνζωπηθνύ. Οη πξνζθνξέο ησλ Σξαπεδψλ λα αλαθέξνπλ ην 

επηπιένλ πνζνζηφ επηηνθίνπ θαηαζέζεσλ γηα ην πξνζσπηθφ ζην ήδε πξνζθεξφκελν πνζνζηφ 

θαηαζέζεσλ, ζηαζεξφ γηα δηάζηεκα ελφο (1) έηνπο «λα κελ είλαη ζπλδεδεκέλν κε euribor» θαη 
ην νπνίν ζα είλαη ην ίδην γηα ηπρφλ παξάηαζε ελφο (1) αθφκε έηνπο γηα ην πξνζσπηθφ.  

100 κόξηα 

Γηα θάζε εθαηνζηηαία ππνδηαίξεζε (0,01) ηνπ ζηαζεξνύ επηηνθίνπ πνπ ζα 
πξνζθέξεηαη επηπιένλ γηα ην πξνζωπηθό από ην πηζηωηηθό ίδξπκα,  ζα 

ππνινγίδνληαη ωο βαζκνινγία εθαηό (100) κόξηα.   

 
                           

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 ζχκβαζεο. ηελ πεξίπησζε πνπ ε Σξάπεδα δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο κέζα 
ζηελ πξνζεζκία πνπ ηάρζεθε ην Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ κπνξεί λα απνθαζίζεη ηελ επαλάιεςε ηεο δηαδηθαζίαο, 
ηελ αλάζεζε ζηνλ επφκελν θαηά ζεηξά αμηνιφγεζεο ή ηελ πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο.  
Γηα φηη δελ πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξνχζα Πξφζθιεζε Δλδηαθέξνληνο ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 
θαη ηνπ Ν. 2286/95 φπσο ηζρχνπλ θάζε θνξά. 
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Μεηά ηα αλσηέξσ πξνζδνθνχκε ηελ ζπκκεηνρή ζαο ζηελ Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο θαη 
δηαηεινχκε γηα θάζε δηεπθξίληζε πνπ ήζειε δεηεζεί.  

                                             
Ν ΓΗΝΗΘΖΡΖΠ ΡΝ Γ. Λ. ΑΗΡ/ΛΗΑΠ 

       
 

ΑΛΡΟΔΑΠ ΠΡ. ΡΠΩΙΖΠ                                                                                            
 
ΞΗΛΑΘΑΠ ΑΞΝΓΔΘΡΩΛ: 
1. ΔΘΛΗΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ (θεληξηθφ) 
Πιαηεία Κηιθίο, Αγξίλην, 30100, Σει: 2681031046 
2. EUROBANK ERGASIAS (θεληξηθφ) 
Πιαηεία Γεκνθξαηίαο 9, Αγξίλην, 30131, ΑΙΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ,Σει.: 2641033565  
3. ALPHA BANK (θεληξηθφ) 
Σξηθνχπε Υαξηιάνπ 11, Αγξίλην, 30132, ΑΙΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ Σει: 2641026882 
1ν ρικ Δζληθήο Οδνχ Αγξηλίνπ - Αληηξξίνπ, Αγξίλην, 30100, ΑΙΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ, Σει.: 2641024852 
4. ΡΟΑΞΔΕΑ ΞΔΗΟΑΗΩΠ (θεληξηθφ) 
ηάηθνπ Ισάλλε 14 & Κχπξνπ 68, Αγξίλην, 30132, ΑΙΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ, Σει.: 2641037000 


