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Η
 Τ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ 

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ 

         «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» 

 

Πιεξνθνξίεο: Μπισλά Αγγειηθή                  

Σειέθσλν επηθνηλσλίαο: 22713-50258   

e-mail: promithion@xioshosp.gr                               

 

                                                                                                  ΥΙΟ   24/11/2022  

 

                                                                                                         Α.Π: 60 

 

ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ  ΓΗΑ ΣΖ ΤΝΑΦΖ 

ΤΜΒΑΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΖΡΖΖ ΣΟΤ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟΤ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΤ 

ΚΗΝΖΖ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ  

 

 

Σν Γεληθό Ννζνθνκείν Υίνπ «θπιίηζεην» έρνληαο ππόςε : 

1. Σελ  απόθαζε  48/09-11-2022  ηνπ Δ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ 

2. Σε κε αξηζκ.πξση.6382/11-08-2015 ζύκβαζε 

3. ην γεγνλόο όηη δελ πξνθαιείηαη επηβάξπλζε ζην πξνϋπνινγηζκό ηεο 

Τπεξεζίαο  

 

ΚΑΛΔΗ 

Σηο Σξάπεδεο, νη νπνίεο έρνπλ ππνθαηαζηήκαηα ζηε πόιε ηεο Υίνπ, λα  θαηαζέζνπλ 

ζθξαγηζκέλε πξνζθνξά πξνθεηκέλνπ κεηά από αμηνιόγεζε λα ζπλαθζεί ζύκβαζε 

έλα (1) ζπλ δύν (2) έηε δηάξθεηαο, γηα ηελ ηήξεζε ηνπ ινγαξηαζκνύ θίλεζεο ηνπ 

Ννζνθνκείνπ. 

Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα θαηαζέηνπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο ζε ζθξαγηζκέλν 

θάθειν κέρξη ηηο 02/12/2022, εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα 14:00 κ.κ. ζην 

Πξσηόθνιιν  ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

Οη πξνζθνξέο ζα αλνηρζνύλ ζηηο 05/12/2022 εκέξα Δεπηέξα θαη ώξα 11:00 π.κ. ζην 

Γξαθείν Πξνκεζεηώλ ηνπ Ννζνθνκείνπ από ηελ αξκόδηα επηηξνπή πνπ νξίζηεθε από 

ην Δ ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα ηνλ ζθνπό απηό. 

Καηά ην άλνηγκα ησλ πξνζθνξώλ δύλαληαη λα παξίζηαληαη νη ελδηαθεξόκελνη ή νη 

λόκηκνη εθπξόζσπνη απηώλ πνπ απαξαίηεηα ζα πξέπεη λα έρνπλ βεβαίσζε 

εθπξνζώπεζεο, ηεξώληαο όια ηα πξνβιεπόκελα κέηξα γηα ηνλ Covid-19.  

 

Καηάξηηζε θαη ππνβνιή πξνζθνξώλ 

 

      Επί πνηλή απόξξηςεο, νη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ή απνζηέιινληαη από ηνπο 

ελδηαθεξόκελνπο, ζηελ Ειιεληθή γιώζζα, κέζα ζε θαιά ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο 

ζα θέξεη ηηο θάησζη ελδείμεηο: 

o Σε ιέμε πξνζθνξά 

o Σνλ πιήξε ηίηιν ηνπ Γ.Ν. ΥΙΟΤ 

o Σνλ αξηζκό ηεο πξόζθιεζεο 
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o Σελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο 

o Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα 

 Μέζα ζηνλ θιεηζηό θπξίσο θάθειν ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνύληαη: 

Η πξνζθνξά ηεο ηξάπεδαο κε ηηο πξνζθεξόκελεο ππεξεζίεο (όπσο δεηνύληαη θαη 

αλαθέξνληαη  ζηηο Βαζηθέο Πξνϋπνζέζεηο θαη ζηνπο Λνηπνύο παξερόκελνπο όξνπο).  

Σελ πξνζθνξά πνπ ζα θαηαζέζεη ε ηξάπεδα, ζα ππνγξάθεη εμνπζηνδνηεκέλν ζηέιερόο ηεο. 

ηελ πξνζθνξά λα νξίδεηαη επί πνηλή απόξξηςεο  ν ρξόλνο ηζρύνο πξνζθνξάο, ν νπνίνο 

δελ κπνξεί λα είλαη κηθξόηεξνο από ηξηάληα (30) εκέξεο πξνζκεηξνύκελεο από ηελ 

επνκέλε ηεο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο. 

Ο πξνζθέξσλ ζεσξείηαη όηη απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο όινπο ηνπο όξνπο ηεο 

πξόζθιεζεο θαη ε θαηάζεζε πξνζθνξάο από κόλε ηεο δειώλεη όηη νη όξνη γίλνληαη 

απνδεθηνί. 

Όζεο πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ή πεξηέξρνληαη ζηελ Τπεξεζία κε νπνηνδήπνηε ηξόπν 

εθπξόζεζκα, ζα επηζηξέθνληαη ρωξίο λα απνζθξαγηζζνύλ. 
 

 

Βαζηθέο πξνϋπνζέζεηο επηινγήο Σξάπεδαο. 

 

 

Α. Λνγαξηαζκόο θίλεζεο Ννζνθνκείνπ 

 

1. Αλάιεςε δηεθπεξαίσζεο ησλ θάζε είδνπο δνζνιεςηώλ ηνπ Ννζνθνκείνπ, κέζσ 

έληνθνπ ινγαξηαζκνύ θαηαζέζεσλ όςεσο 

1.1. Καηάζεζε κεηξεηώλ θαη επηηαγώλ ηδίαο Σξάπεδαο, ππνινγηζκόο ηόθσλ 

απζεκεξόλ.      

1.2. Καηάζεζε επηηαγώλ άιισλ Σξαπεδώλ Υίνπ ππνινγηζκόο ηόθσλ δύν (2) 

εξγάζηκεο εκέξεο ινηπήο επηθξάηεηαο ηέζζεξηο (4) εκέξεο. 

1.3. Υνξήγεζε βηβιηαξίσλ επηηαγώλ γηα ηηο θαζεκεξηλέο ζπλαιιαγέο, ρσξίο 

ρξέσζε θαη αθύξσζε ζηειερώλ επίζεο ρσξίο ρξέσζε.  

1.4. Ελεκέξσζε ηνπ «Ννζνθνκείνπ» γηα ην ππόινηπν ηνπ ινγαξηαζκνύ 

νπνηαδήπνηε ώξα ιεηηνπξγίαο ηεο Σξάπεδαο κε εκεξήζηα αλαιπηηθή 

κεραλνγξαθεκέλε θαηάζηαζε θηλήζεσλ θαη ζπγθεληξσηηθή 

κεραλνγξαθεκέλε θαηάζηαζε θηλήζεσλ θάζε κήλα. 

1.5. Εηήζην ζηαζεξό επηηόθην (κε πηζαλή πξνζαύμεζε) γηα όιν ην πνζό ηνπ 

ινγαξηαζκνύ αιιά θαη γηα ηνπο ινηπνύο ινγαξηαζκνύο ηνπ Ννζνθνκείνπ ( ν 

θύθινο εξγαζηώλ ηνπ Ννζνθνκείνπ αλέξρεηαη εηεζίσο ζην πνζό ησλ 

8.000.000,00 € πεξίπνπ).  

1.6.  Δπλαηόηεηα απζεκεξόλ ρξεζηκνπνίεζεο θαηαζέζεσλ κεηξεηώλ, ηξαπεδηθώλ 

επηηαγώλ θαη ηδησηηθώλ επηηαγώλ. 

2. Μέζσ ηνπ πην πάλσ ινγαξηαζκνύ ζα γίλνληαη πιεξσκέο εηζθνξώλ πξνο ηα 

αζθαιηζηηθά ηακεία θαη ΔΕΚΟ θαη θξαηήζεσλ πξνο ηξίηνπο επίζεο ζα 

ηαθηνπνηνύληαη όιεο νη νηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο ηνπ λνζνθνκείνπ πξνο ηξίηνπο 

κεηά από ζρεηηθή εληνιή. Οη παξαπάλσ θηλήζεηο ζα πξέπεη λα είλαη ρσξίο 

είζπξαμε επηπιένλ πξνκεζεηώλ. 

3. Οη πην πάλσ πιεξσκέο παξαγξάθνπ (2) ζα ηαθηνπνηνύληαη κέζα ζε κία (1) 

εξγάζηκε εκέξα πξνο ηα αζθαιηζηηθά ηακεία θαη δύν (2) εξγάζηκεο εκέξεο πξνο 

ηνπο πξνκεζεπηέο ηνπ λνζνθνκείνπ από ηεο εληνιήο θαη ηα παξαζηαηηθά ζηνηρεία 

ησλ ελ ιόγσ πιεξσκώλ ζα παξαδίδνληαη δύν (2) εξγάζηκεο εκέξεο κεηά ηελ 

πάξνδν ησλ (2) θαη (3) αληίζηνηρα.  





 3 

4. ηηο εληνιέο πξνο ηνπο πξνκεζεπηέο ηνπ λνζνθνκείνπ πξέπεη λα αλαγξάθνληαη νη 

αξηζκνί ησλ ηηκνινγίσλ θαη ν θόξνο επί πξνκεζεηώλ. Να κελ ππάξρεη πξνκήζεηα 

πνπ ζα παξαθξαηείηαη, από ηελ Σξάπεδα ζηα εκβάζκαηα. 

5. Έγγξαθε θαη ελππόγξαθε επηζηνιή γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ ηόθσλ αλά εμάκελν 

αηειώο. 

6. Δηεπθόιπλζε ησλ εμνπζηνδνηεκέλσλ ππαιιήισλ ζηηο ζπλαιιαγέο κε ηελ 

Σξάπεδα. 

7. Τπάιιεινο ηεο ηξάπεδαο ζα νξηζζεί σο ζύλδεζκνο κε ην λνζνθνκείν κε 

αληηθαηαζηάηε 

8. Σεξκαηηθά ππνδνρήο ρξεσζηηθώλ/πηζησηηθώλ θαξηώλ (POS)γηα ηελ εμππεξέηεζε 

ησλ νθεηιεηώλ ηνπ, κε ζαθή αλαθνξά ζην πνζνζηό πξνκήζεηαο αλά ζπλαιιαγή 

θαζώο θαη ζην θόζηνο απόθηεζεο θαη ζπληήξεζήο ηνπο. 

9. Δπλαηόηεηα ειεθηξνληθήο (on-line) πξόζβαζεο, Internet Banking, γηα ηελ πιήξε 

θαη αλαιπηηθή ελεκέξσζε επί ησλ θηλήζεσλ ησλ ινγαξηαζκώλ θαη ησλ 

ππνινίπσλ ηνπο.  

 

Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ – Λνηπνί όξνη 

 

Σα παξαπάλσ απνηεινύλ βαζηθά θξηηήξηα επηινγήο ηξάπεδαο. Πέξαλ απηώλ νη 

ελδηαθεξόκελεο ηξάπεδεο κε ζαθείο πξνηάζεηο – πξνζθνξέο κπνξνύλ λα πξνζθέξνπλ 

νπνηαδήπνηε άιιε παξνρή ππεξεζίαο ή δηεπθόιπλζεο, νη νπνίεο ζα ζπλεθηηκεζνύλ 

ζηε ηειηθή επηινγή.     

 

Μνξηνδόηεζε  πξνϋπνζέζεωλ γηα επηινγή Σξάπεδαο 

 

 Εμππεξέηεζε (ηήξεζε παξαγξάθσλ 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 

2,3,4,5,6,7 , 8, & 9 ) κόξηα 500 

 Επί πιένλ εμππεξέηεζε παξαγξάθνπ 1.2 κόξηα 10 αλά 

εκέξα. 

 Επηηόθην ινγαξηαζκνύ θίλεζεο αλά εθαηνζηό θαη κόξην 

 Επί πιένλ παξνρέο – δηεπθνιύλζεηο – ρνξεγίεο θιπ αλά 

απνηίκεζε 1.000,00 € κόξηα 20. 
 

 

Η Σξάπεδα, ε νπνία ζα ζπγθεληξώζεη ηελ πςειόηεξε κνξηνδόηεζε ζύκθσλα κε ηα 

αλσηέξσ, ζα θιεζεί λα ππνγξάςεη ζύκβαζε κε ην Γ.Ν ΥΙΟΤ δηάξθεηαο έλα (1) ζπλ 

δύν (2) έηε. 

 

Καηαθύξωζε ηωλ απνηειεζκάηωλ 

 

Η επηηξνπή κεηά ηελ αμηνιόγεζε ησλ θαηαηεζεηκέλσλ πξνζθνξώλ ζπληάζζεη ην 

πξαθηηθό κε ην νπνίν κπνξεί λα πξνηείλεη ζην Δηνηθεηηθό πκβνύιην : 

1) Σελ θαηαθύξσζε ηεο αλάζεζεο ησλ ππεξεζηώλ ηήξεζεο ηνπ ηξαπεδηθνύ 

ινγαξηαζκνύ θίλεζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

2) Σελ καηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη επαλάιεςε ηεο δηαδηθαζίαο κε 

ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ όξσλ ηεο πξόζθιεζεο. 

3) Σελ καηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη ηελ πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία ηεο 

δηαπξαγκάηεπζεο. 
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Η θαηαθύξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο γίλεηαη από ην Δηνηθεηηθό πκβνύιην ηνπ 

Ννζνθνκείνπ, ην νπνίν κπνξεί λα απνθαζίζεη ηελ θαηαθύξσζε, καηαίσζε ή 

επαλάιεςε απηνύ εάλ θξίλεη ην απνηέιεζκα αζύκθνξν. 

 

ύκβαζε  

ηελ Σξάπεδα ζηελ νπνία ζα γίλεη ε αλάζεζε, απνζηέιιεηαη εγγξάθσο αλαθνίλσζε 

κε ηελ νπνία πξνζθαιείηαη λα πξνζέιζεη ζε ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα, γηα ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο. ηελ πεξίπησζε πνπ ε Σξάπεδα δελ πξνζέιζεη γηα 

ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο κέζα ζηελ θαζνξηζκέλε πξνζεζκία, ην Δηνηθεηηθό 

πκβνύιην κπνξεί λα απνθαζίζεη ηελ επαλάιεςε ηεο πξόζθιεζεο ή ηελ αλάζεζε 

ζηνλ επόκελν θαηά ζεηξά αμηνιόγεζεο ππνςήθην ή ηελ πξνζθπγή ζηελ δηαδηθαζία 

ηεο δηαπξαγκάηεπζεο.  

 

 

 

                                                             Ζ ΓΗΟΗΚΖΣΡΗΑ  

 

 

                                                            ΚΑΝΣΑΡΑΚΖ ΔΛΔΝΖ 
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