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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΛΗΜΝΟΥ  

 

   Το Γενικό Νοσοκομείο-Κέντρο Υγείας Λήμνου λαμβάνοντας υπ’ όψιν  την υπ’ αριθμ. Νο 24/16-

11-2021 απόφασή του ΔΣ του Νοσοκομείου, θέμα 6
ο
  πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

για την ανάθεση τήρησης των λογαριασμών ταμειακής διαχείρισης κλπ. του Γενικού 

Νοσοκομείου-Κ.Υ. Λήμνου καθώς και παροχή τραπεζικών εργασιών, με  τις βασικές 

προϋποθέσεις και λοιπούς παρεχόμενους όρους, για το άνοιγμα τριών (3) τουλάχιστον 

Λογαριασμών  Όψεως. 

  Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται στα τρία (3) έτη με δικαίωμα παράτασης ενός (1) έτους 

κατόπιν κοινής έγγραφης συμφωνίας των συμβαλλόμενων μερών, με απόφαση του Συμβουλίου 

Διοίκησης. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι της 

07/01/2022  ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ. στο Πρωτόκολλο  του Νοσοκομείου. 

Οι προσφορές θα ανοιχθούν στις 10/01/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ. στο Γραφείο 

Προμηθειών του Νοσοκομείου από την αρμόδια επιτροπή που ορίστηκε από το ΔΣ του 

Νοσοκομείου για τον σκοπό αυτό. 

Κατά το άνοιγμα των προσφορών δύνανται να παρίστανται οι ενδιαφερόμενοι ή οι νόμιμοι 

εκπρόσωποι αυτών που απαραίτητα θα πρέπει να έχουν βεβαίωση εκπροσώπησης, τηρώντας όλα τα 

προβλεπόμενα μέτρα για τον Covid-19.  

 

Κατάρτιση και υποβολή προσφορών 

 

1.1. Επί ποινή απόρριψης, οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους, 

στην Ελληνική γλώσσα, μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα φέρει τις κάτωθι ενδείξεις: 

o Τη λέξη προσφορά 

o Τον πλήρη τίτλο του ΝΠ: Γ.Ν. Λήμνου 

o Τον αριθμό της διακήρυξης 

o Την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς 

o Τα στοιχεία του αποστολέα 

1.2. Μέσα στον κλειστό κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται: 

Η προσφορά της τράπεζας με τις προσφερόμενες υπηρεσίες (όπως ζητούνται και αναφέρονται  στις 

Βασικές Προϋποθέσεις και στους Λοιπούς παρεχόμενους όρους).  

Την προσφορά που θα καταθέσει η τράπεζα, θα υπογράφει εξουσιοδοτημένο στέλεχός της. 
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Στην προσφορά να ορίζεται επί ποινή απόρριψης  ο χρόνος ισχύος προσφοράς, ο οποίος δεν μπορεί να 

είναι μικρότερος από τριάντα (30) ημέρες προσμετρούμενες από την επομένη της υποβολής της 

προσφοράς. 

1.5. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της 

πρόσκλησης και η κατάθεση προσφοράς από μόνη της δηλώνει ότι οι όροι γίνονται αποδεκτοί. 

1.6. Όσες προσφορές υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο 

εκπρόθεσμα, θα επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. 
 

Βασικές Προϋποθέσεις 

 

       Δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα πρόσκληση έχουν όσα Πιστωτικά Ιδρύματα: 

1.Διατηρούν τουλάχιστον ένα (1) υποκατάστημα στη Λήμνο. 

2. Έχουν εγκατεστημένο   τουλάχιστον ένα (1) ΑΤΜ  στη Μύρινα Λήμνου. 

3. Καθορισμός ετήσιου σταθερού επιτοκίου (με πιθανή προσαύξηση) για όλο το ποσόν του 

λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης αλλά και για τους λοιπούς λογαριασμούς του Νοσοκομείου. 

Ενδεικτικά τα κεφάλαια που κινήθηκαν το 2021 ήταν 2.100.000,00 ευρώ περίπου. 

4. Υπολογισμός τόκων αυθημερόν. 

5. Το Νοσοκομείο δε θα επιβαρύνεται με κόστος τήρησης των λογαριασμών του, ούτε θα υπάρχει 

χρέωση / έξοδα για οποιαδήποτε κίνηση / συναλλαγή σε αυτούς. 

6. Για τα διατραπεζικά εμβάσματα του Νοσοκομείου προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία, λοιπούς 

δημόσιους φορείς και ιδιώτες προμηθευτές δεν θα εισπράττονται προμήθεια και λοιπά έξοδα από 

το νοσοκομείο.  Το ίδιο ισχύει και για τα διατραπεζικά εμβάσματα που λαμβάνει το Νοσοκομείο. 

7. Δυνατότητα αυθημερόν χρησιμοποίησης καταθέσεων μετρητών, τραπεζικών επιταγών και 

ιδιωτικών επιταγών. 

8. Χορήγηση δωρεάν μπλοκ μηχανογραφημένων επιταγών (χωρίς επιπλέον έξοδα) βάσει των 

αναγκών του Νοσοκομείου. 

9. Στις εντολές προς τους προμηθευτές του νοσοκομείου πρέπει να αναγράφονται οι αριθμοί των 

τιμολογίων. 

10. Έκτακτα extraits κίνησης των λογαριασμών και ένα συγκεντρωτικό στο τέλος του κάθε μήνα 

δωρεάν. 

11. Σε περίπτωση αλλαγής των υφιστάμενων λογαριασμών του Νοσοκομείου η αλλαγή να 

πραγματοποιηθεί  εντός δύο (2) ημερών. 

12. Τερματικά υποδοχής χρεωστικών/πιστωτικών καρτών (POS)για την εξυπηρέτηση των 

οφειλετών του, με σαφή αναφορά στο ποσοστό προμήθειας ανά συναλλαγή καθώς και στο κόστος 

απόκτησης και συντήρησής τους. 

13. Δυνατότητα ηλεκτρονικής (on-line) πρόσβασης, Internet Banking, για την πλήρη και αναλυτική 

ενημέρωση επί των κινήσεων των λογαριασμών και των υπολοίπων τους.  

14. Διευκόλυνση των εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων στις συναλλαγές με την Τράπεζα, καθώς και 

ορισμού υπαλλήλου της τράπεζας (με αντικαταστάτη του) ως συνδέσμου με το νοσοκομείο. 

 

Λοιποί παρεχόμενοι όροι.  

 

   Λειτουργία ενός (1) ATM εντός του Νοσοκομείου το οποίο και θα εγκατασταθεί με την 

υπογραφή της σύμβασης. 

    Κάλυψη της μισθοδοσίας του προσωπικού του Γ.Ν. Λήμνου, με τη δημιουργία έντοκων 

προνομιακών λογαριασμών.  

    Ειδικές προσφορές με προνομιακούς όρους για τους εργαζόμενους του Γ.Ν. Λήμνου. 

    Επιπλέον των ανωτέρω προϋποθέσεων, τυχόν επιπλέον προσφορές θα ληφθούν υπόψη ως 

ενισχυτικοί παράγοντες. 

 

    



Προκειμένου μια τράπεζα να συμμετέχει στην διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, είναι 

απαραίτητο να έχει απαντήσει θετικά («ΝΑΙ») και στις 14 Βασικές προϋποθέσεις. Σε περίπτωση 

που όλες οι τράπεζες ανεξαιρέτως έχουν απαντήσει αρνητικά  («ΟΧΙ») στην ίδια βασική 

προϋπόθεση, τότε συμμετέχουν και στην διαδικασία αξιολόγησης. 

Αξιολόγηση προσφορών 

Καταρτίζεται πίνακας αξιολόγησης προσφορών με μοριοδότηση: 1) το ύψος του σταθερού ετήσιου 

επιτοκίου, 2) την πιθανή προσφορά σε είδος (Εξοπλισμός, φαρμακευτικό ή υγειονομικό υλικό, 

μετρητά), 3) την εγκατάσταση ΑΤΜ στον χώρο του νοσοκομείου, ως ακολούθως: 

1. Σταθερό ετήσιο επιτόκιο:  Πολλαπλασιάζεται επί 100.000  

2. Πιθανή προσφορά: Η αξία προσφοράς πολλαπλασιάζεται επί 0,025 

Σε περίπτωση ένστασης η τράπεζα η οποία έχει καταθέσει προσφορά θα πρέπει να 

αποδείξει εγγράφως την χρηματική αξία της προσφοράς αυτής.   

3. Πρόθεση εγκατάστασης ή ήδη εγκατεστημένο ΑΤΜ στον χώρο του νοσοκομείου : 

«ΝΑΙ»=40 μόρια, «ΟΧΙ»=0 μόρια 

Η Τράπεζα, η οποία θα συγκεντρώσει την υψηλότερη μοριοδότηση σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα 

κληθεί να υπογράψει σύμβαση με το Γ.Ν.-Κ.Υ. Λήμνου διάρκειας τριών (3) ετών με δικαίωμα 

παράτασης ενός (1) έτους, κατόπιν κοινής έγγραφης συμφωνίας των συμβαλλόμενων μερών, με 

απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης. 

 

Κατακύρωση των αποτελεσμάτων 

 

Η επιτροπή μετά την αξιολόγηση των κατατεθειμένων προσφορών συντάσσει το πρακτικό με το 

οποίο μπορεί να προτείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο : 

1) Την κατακύρωση της ανάθεσης των υπηρεσιών ταμειακής διαχείρισης του Νοσοκομείου. 

2) Την ματαίωση των αποτελεσμάτων και επανάληψη της διαδικασίας με τροποποίηση ή μη των 

όρων πρόσκλησης. 

3) Την ματαίωση των αποτελεσμάτων και την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης. 

Η κατακύρωση του αποτελέσματος γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου, το 

οποίο μπορεί να αποφασίσει την κατακύρωση, ματαίωση ή επανάληψη αυτού εάν κρίνει το 

αποτέλεσμα ασύμφορο. 

 

Σύμβαση  

Στην Τράπεζα στην οποία θα γίνει η ανάθεση, αποστέλλεται εγγράφως ανακοίνωση με την οποία 

προσκαλείται να προσέλθει σε σύντομο χρονικό διάστημα, για την υπογραφή της σχετικής 

σύμβασης. Στην περίπτωση που η Τράπεζα δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης μέσα 

στην καθορισμένη προθεσμία, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει την επανάληψη της 

πρόσκλησης ή την ανάθεση στον επόμενο κατά σειρά αξιολόγησης υποψήφιο ή την προσφυγή στην 

διαδικασία της διαπραγμάτευσης.  

                                                                                           Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

                                                                 ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ-ΚΥ ΛΗΜΝΟΥ   
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