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Με αντικείμενο την ταμειακή διαχείριση και την τοποθέτηση μηχανήματος αυτόματων
τραπεζικών συναλλαγών (ATM) στο Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας – Ν. Μ. Άργους
‘’Με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

1.

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι
το Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας – Ν. Μ. Άργους Ταχυδρομική
διεύθυνση: Κορίνθου 191 –Τ.Κ. 21231 Άργος και ανήκει στην 6η Υγειονομική Περιφέρεια
Κύρια δραστηριότητα Α .Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η Παροχή Υπηρεσιών Υγείας .

2.

Θεσμικό πλαίσιο

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:
1.
ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή
στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και τις τροποποιήσεις του όπως ισχύουν
2.
Το Π.Δ. 80/16 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Φ.Ε.Κ. 145Α /05-08-2016)
3.
ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
4.
του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,

06.11.2020 12:33:37
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΨΗΦΙΑΚΑ
ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ
ΑΠΟ
ΑΡΙΣΤΕΑ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
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5.
του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα
Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,
6.

Το Ν. 2362/1995 Δημόσιο Λογιστικό – Έλεγχος δαπανών και λοιπές διατάξεις.

7.
8.

Το Ν. 496/1974 , άρθρο 15 «Περί Δημόσιου Λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ.»
Το Ν. 1902/1990 «Αξιοποίηση Διαθεσίμων»

Τις Αποφάσεις και έγγραφα:


θέμα: 42ο Ε.Η.Δ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού
Νοσοκομείου Αργολίδας - Ν. Μ. Άργους με την οποία εγκρίνει :
α) την Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αντικείμενο την Ταμειακή Διαχείριση του
Γενικού Νοσοκομείου Αργολίδας - Ν. Μ. Άργους προς τις Τράπεζες που διατηρούν
Την υπ΄αριθ. 15η/1-10-2020

Υποκαταστήματα στην πόλη του Άργους
β) την τοποθέτηση ενός (1) μηχανήματος αυτόματων τραπεζικών συναλλαγών (ATM) στο χώρο του
Νοσοκομείου .
γ) τον ορισμό Επιτροπής Αξιολόγησης .

Το Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας – Ν. Μ. Άργους
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Ανοικτό πλειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ταμειακή διαχείριση των
διαθεσίμων του Νοσοκομείου και την τοποθέτηση ενός (1) μηχανήματος αυτόματων τραπεζικών
συναλλαγών (ATM) στο χώρο του Νοσοκομείου για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών με δικαίωμα
παράτασης ενός (1) έτους και κριτήριο κατακύρωσης πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, εφόσον πληροί τους όρους της διακήρυξης.

3.

Δημοσιότητα – Τρόπος λήψης των εγγράφων του Διαγωνισμού

Δημοσιότητα
α) Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
β) Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)
β) Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της
αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) : www.gna.gr στην διαδρομή : Γραφείο Προμηθειών ►
Συνοπτικοί Διαγωνισμοί .

Απεστάλη & στα Υποκαταστήματα Άργους:

• ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
• EUROBANK
• ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
• ALPHA BANK
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Τρόπος λήψης των εγγράφων του Διαγωνισμού
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση στις ανωτέρω διευθύνσεις α, β, γ.

4.

Συνοπτική Περιγραφή αντικειμένου της σύμβασης – Διάρκεια Σύμβασης


Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ταμειακή διαχείριση των διαθεσίμων του Νοσοκομείου
και η τοποθέτηση ενός (1) μηχανήματος αυτόματων τραπεζικών συναλλαγών (ATM) στο χώρο
του Νοσοκομείου.


Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ζητούμενων όπως αναφέρονται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 της παρούσας .

Ο χρόνος διάρκειας της Σύμβασης ορίζεται σε τρία (3) έτη με δικαίωμα παράτασης
ενός (1) έτους με τους ίδιους συμβατικούς όρους.

Αναλυτική περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I της
παρούσας διακήρυξης.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά, εφόσον πληροί τους όρους του παραρτήματος 1 της
παρούσας.
5.
5.1

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Γενικές Πληροφορίες

5.1.1 Έγγραφα της σύμβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:



η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής .

5.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης
Οι ενδιαφερόμενοι για τυχόν πληροφορίες σχετικές με το διαγωνισμό (για την διακήρυξη και τον τρόπο
σύνταξης προσφορών ) απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Γραφείο Προμηθειών
του Γ.Ν Αργολίδας – Ν. Μ. Άργους
στο τηλ. 27513 60172 κα Γεωργία Μπεξή email:
Promithies3@gna.gr .
Πληροφορίες για τις τεχνικές προδιαγραφές- όρους παρέχονται στο τηλ.: 2751360171 κος Νικόλαος
Γρίβας .
5.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε
όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων
πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα
έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται
για την παραλαβή των προσφορών.
β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή
των αλλαγών.
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Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.
5.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά και σε
άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων
της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση.
Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

6. Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Στο Πρωτόκολλο
Γραμματείας του
Γενικού Νοσοκομείου
Αργολίδας -Ν. Μ.
Άργους - Κορίνθου 191
Τ.Κ.21231 -Άργος
'' Με την Ένδειξη να
μην ανοιχθεί από την
Ταχυδρομική Υπηρεσία
ή την Γραμματεία ''

7.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΟΠΟΣ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

16-11-2020
ημέρα: Δευτέρα
ώρα: 11:00 π.μ

Ο Διαγωνισμός
θα διενεργηθεί
στο Γενικό
Νοσοκομείο
Αργολίδας –
Νοσηλευτική
Μονάδα Άργους

16-11-2020
ημέρα: Δευτέρα
ώρα: 10:00 π. μ

Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
α) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν.
β) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.

8.

Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

8.1
Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των απαιτήσεων του Παραρτήματος 1 της Διακήρυξης .
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές
8.2 Τρόπος υποβολής προσφορών
→ Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), με courier ή
ταχυδρομείο από τους ενδιαφερόμενους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον
διαγωνισμό στη διεύθυνση : Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας –Ν. Μ. Άργους – οδός: Κορίνθου 191 –
Άργος - Τ.Κ. 21231 Άργος.
→ Στο φάκελο προσφοράς (κυρίως φάκελος) καθώς και στους επιμέρους φακέλους ( φάκελος
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Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Φάκελος Τεχνικής προσφοράς –Φάκελος οικονομικής προσφοράς )
πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα στοιχεία του προσφέροντος : επωνυμία της ΤΡΑΠΕΖΑΣ &
απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, e-mail).
ΠΡΟΣ
Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας –Ν. Μ. Άργους- Κορίνθου 191 - Τ.Κ. 21231 - Άργος
ΥΠΟΨΙΝ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
για το Διαγωνισμό με Αριθ. Διακ.29/2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την: « Ταμειακή διαχείριση των διαθεσίμων του
Νοσοκομείου και την τοποθέτηση ενός (1) μηχανήματος αυτόματων τραπεζικών συναλλαγών (ATM)
στο χώρο του Νοσοκομείου »
Καταληκτική προθεσμία υποβολής προσφορών 16-11-2020 και ώρα: 11:00 π.μ.
Με την ένδειξη : « Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία»
Επίσης εξωτερικά του κυρίως φακέλου θα υπάρχει Αίτηση Συμμετοχής στον Διαγωνισμό σύμφωνα με
το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β΄
Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που
αποστέλλονται με courier ή ταχυδρομείο ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους.
Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους εντός του κυρίου φακέλου τα ακόλουθα:
(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής » στον οποίο περιλαμβάνονται τα
κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και
την παρούσα.
(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά
περίπτωση απαιτούμενα και η τεχνική προσφορά σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας
και την παρούσα .
(γ) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η
οικονομική προσφορά .
Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει στο
πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή και τις απορρίπτει ως μη κανονικές.
9.

Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία
περιλαμβάνουν είναι τα παρακάτω :
1. Βεβαίωση ότι είναι μέλος της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών.
2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει,

υπογεγραμμένη σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν. 4412/2016, στην οποία να αναγράφονται τα
στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν οι προσφέροντες και να δηλώνεται ότι:
 αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας διακήρυξης.
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η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης κι έχουν λάβει
πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση αυτών.

παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση του
Νοσοκομείου για αναβολή ή ακύρωση ή ματαίωση του διαγωνισμού.

συμμετέχει με μία μόνο προσφορά στο διαγωνισμό.


Διατηρεί υποκατάστημα στην πόλη του Άργους .
χρόνος ισχύος της προσφοράς 120 ημέρες.




Παραστατικό εκπροσώπησης, εάν η συμμετοχή γίνεται δια αντιπροσώπων.

3.

Έγγραφα που αποδεικνύουν την σχέση του υπογράφοντα την προσφορά με το τραπεζικό
ίδρυμα καθώς και την εξουσιοδότηση του τραπεζικού ιδρύματος προς το πρόσωπό του να
υπογράψει την σχετική προσφορά και να εκπροσωπήσει την τράπεζα στον διαγωνισμό.
4.

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από
το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το
αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες
σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης
10.

Περιεχόμενα Φακέλου « Τεχνική Προσφορά »

Ενυπόγραφη τεχνική ανάλυση της προφοράς, βάσει των ζητούμενων στο παράρτημα Ι της
διακήρυξης, χωρίς τιμές .

Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής
οικονομικών προσφορών

11.

Οικονομική προσφορά σταθερού προσφερόμενου επιτοκίου καταθέσεων καθ’ όλη τη διάρκεια της
σύμβασης και κατά την διάρκεια της παράτασης της σύμβασης για ένα (1) ακόμη έτος.
Η τιμή της προσφοράς, θα δίδεται σε Ευρώ.
Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον ανάδοχο.
Αποκλείεται οποιαδήποτε αναπροσαρμογή των τιμών της προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του
αναδόχου πέραν του αντίτιμου των υπηρεσιών που θα παρέχει, βάσει των τιμών της προσφοράς του,
μέχρι την οριστική παροχή των υπηρεσιών και την αποπληρωμή τους.
Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
12.

Χρόνος ισχύος των προσφορών

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα εκατόν
είκοσι (120) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την
αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν.
4412/2016 κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική
διάρκεια.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την
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προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω
ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι.
Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και
αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.
Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η
αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης
εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που
συμμετέχουν στη διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι.

13.

Λόγοι απόρριψης προσφορών

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών,
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην
παρούσα .
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί
κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παρούσα διακήρυξη,
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή και το
άρθρο 102 του ν. 4412/2016,
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές,
ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,
η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,
θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της
σύμβασης.

14.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Αποσφράγιση προσφορών
Η Επιτροπή Διαγωνισμού στην καθορισμένη από την παρούσα ημέρα και ώρα διενέργειας του
διαγωνισμού , αποσφραγίζει τους κυρίως φακέλους και στη συνέχεια, τους φακέλους των
δικαιολογητικών συμμετοχής , με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς, που έχουν
χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να
διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο
της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.
Αξιολόγηση προσφορών
Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών,
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.
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Ειδικότερα :

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα
υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο
υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου.
β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών
προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη.
Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας για την απόρριψη όσων τεχνικών
προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή
όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω και συντάσσει πρακτικό.
γ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των
προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη
και σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο οποίο
εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την
ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.
Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα
αποτελέσματα όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά»
και «Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες, μαζί
με αντίγραφο των αντιστοίχων πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των
προσφορών των ως άνω σταδίων.
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
παρούσας.

άρθρο 15 της

15. Ενστάσεις
Ένσταση επιτρέπεται κατά πράξη της Αναθέτουσας Αρχής εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση
της προσβαλλόμενης απόφασης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με την παρ.1 του
άρθρου 127 του Ν.4412/2016.
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία αποφασίζει σύμφωνα με τα
οριζόμενα και στο άρθρ.221, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της ένστασης,
η οποία μπορεί να γίνει με ηλεκτρονικά μέσα(άρθρ376 παρ11).
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου,
ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της προϋπολογιζόμενης αξίας του υπό προμήθεια
είδους/Υπηρεσίας , συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (άρθρο 127 παρ.2 του Ν.4412/2016).
Το ύψος του ανωτέρω παραβόλου, μπορεί να αναπροσαρμόζεται μετά από έκδοση κοινής απόφασης
των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων, σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρ.3 στο άρθρο 127 του Ν.4412/2016

16. Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών
της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, στον προσωρινό ανάδοχο και τον
προσκαλεί να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών
από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην
τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά.
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17. Ματαίωση Διαδικασίας

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της
αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού.
Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης,
μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να
αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που
εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη

18. Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία
σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν.
4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν.
4412/2016.

19. Λοιπές διατάξεις
Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα Δικαστήρια
Τρίπολης , εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι το Ελληνικό και το κοινοτικό .
Για ότι δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη, εφαρμόζονται οι περί Προμηθειών & Υπηρεσιών
του Δημοσίου διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

Α/Α

1

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΟΡΟΙ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
– Ν. Μ. ΑΡΓΟΥΣ
Η σύμβαση μεταξύ της Τράπεζας και του Νοσοκομείου θα ισχύει για διάστημα τριών ( 3 ) ετών εκτός αν
καταγγελθεί λόγω μη τήρησης των συμβατικών όρων .
Με δικαίωμα παράτασης για ένα (1) έτος με τους ίδιους συμβατικούς όρους .

2

Οι οικονομικές προσφορές των Τραπεζών να αναφέρουν το υψηλότερο δυνατό επιτόκιο καταθέσεων
σταθερό για όλο το ποσό του λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης, αλλά και για τους λοιπούς
λογαριασμούς του Γ. Νοσοκομείου Αργολίδας - Ν. Μ. Άργους για όλη την διάρκεια της σύμβασης και της
παράτασης.

3

Εισερχόμενα εμβάσματα με δικαιούχο το Νοσοκομείο χωρίς έξοδα.

4

Εξερχόμενα εμβάσματα προς οποιαδήποτε Τράπεζα εσωτερικού με δικαιούχο τρίτα πρόσωπα
(προμηθευτές) ή ΔΕΚΟ χωρίς έξοδα για το Νοσοκομείο στο κατάστημα και μέσω internet -banking.

5

Έκδοση Τραπεζικής Επιταγής όποτε χρειασθεί χωρίς επιπλέον έξοδα.

9

ΑΔΑ: 6ΔΜ74690Β4-Ι7Ε

20PROC007604315 2020-11-06

6

Καταθέσεις Επιταγών οποιασδήποτε Τράπεζας χωρίς επιπλέον έξοδα

7

Οι καταθέσεις του Νοσοκομείου να μην έχουν περισσότερο από μία ( 1 ) ημέρα valeur, καθώς και τα
εμβάσματα από ασφαλιστικά ταμεία π.χ ΕΟΠΥΥ ή άλλους φορείς.

8

Ο εκτοκισμός να είναι εξαμηνιαίος

9

Το Νοσοκομείο θα τηρεί Λογαριασμό Ταμειακής Διαχείρισης ή και όσους άλλους λογαριασμούς
όψεως, επιθυμεί και χρειάζεται για την κάλυψη των αναγκών του εντόκως ( όλοι οι λογαριασμοί θα είναι
εντόκως) , χωρίς καμία χρέωση με έξοδα κίνησης και διατήρησης αυτών.

9.α

Το Νοσοκομείο θα έχει τη δυνατότητα ανοίγματος νέου ειδικού λογαριασμού (π.χ. ενοίκια- αγορές πωλήσεις –κληροδοτήματα) χωρίς καμία χρέωση με έξοδα κίνησης και διατήρησης το επιτόκιο θα ισχύει
και για τον ειδικό λογαριασμό

10

Δωρεάν χορήγηση extrait στο Νοσοκομείο καθημερινά και μηνιαία σε όσους λογαριασμούς ζητηθεί
από το Νοσοκομείο εκτάκτως, (χρέωση, πίστωση, υπόλοιπο καθώς και εκτάκτως αν χρειασθεί (χρέωση
, πίστωση, υπόλοιπο ημέρας , αριθμός εξοφλημένης επιταγής, στοιχεία καταθέτη κτ.λ.).

11

Δυνατότητα πρόσβασης του Νοσοκομείου στους λογαριασμούς με χρήση Ηλεκτρονικής τραπεζικής «ebanking» και χορήγηση σχετικής συσκευής ( token) , χωρίς επιπλέον έξοδα προμήθειας ή διαχείρησης για
όλους τους λογαριασμούς και όλες τις κινήσεις ( συναλλαγές στην ίδια τράπεζα ‘η με άλλη τράπεζα)

12

Πληρωμή των υποχρεώσεων του Νοσοκομείου στα ασφαλιστικά και δημόσια ταμεία, ΔΕΚΟ, χωρίς
επιπλέον έξοδα .

Για πληρωμή βεβαιωμένων οφειλών προς Δ.Ο.Υ δε θα υφίστανται έξοδα για το Νοσοκομείο
13

Πρόσβαση στην υπηρεσία τηλεφωνικής εξυπηρέτησης επί 24 ώρου βάσεως, 365 ημέρες το χρόνο.

14

Εξυπηρέτηση σε ξεχωριστό ταμείο κατά προτεραιότητα των αρμοδίων υπαλλήλων του
Νοσοκομείου(Ταμίας-Π.Ο.Υ-Διευθυντής) καθώς και ορισμό υπαλλήλου του Πιστωτικού Ιδρύματος ως
συνδέσμου με το Νοσοκομείο.

15

Άμεση ενημέρωση σε περιπτώσεις δεσμεύσεων ή και κατασχέσεων σε λογαριασμούς του Νοσοκομείου
από τρίτους.
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16

Άμεση ενημέρωση για κάθε αλλαγή που πραγματοποιείται στις Τραπεζικές Υπηρεσίες που παρέχονται.

17

Μεταφορά χρημάτων από λογαριασμό σε λογαριασμό του Νοσοκομείου & Δυνατότητα ημερήσιας
μεταφοράς χρημάτων σε τρίτους στην τράπεζα έως το ποσό των 500.000 € συνολικά και 100.000 € ανά
προμηθευτή.

18

Δωρεάν εγκατάσταση δύο (2) μηχανημάτων αποδοχής καρτών (P.O.S.) ένα (1) ενσύρματο & ένα (1)
ασύρματο , στο χώρο της γραμματείας τακτικών εξωτερικών ιατρείων και στο γραφείο νοσηλίων με
δωρεάν συντήρηση και δωρεάν χορήγηση αναλωσίμων (χαρτί) ώστε να πραγματοποιούνται συναλλαγές
με πιστωτικές , χρεωστικές και προπληρωμένες κάρτες , με την μικρότερη προμήθεια επί τοις % εκατό για
κάθε συναλλαγή.

19

Εγκατάσταση ενός ( 1 ) ΑΤΜ στον χώρο που θα ορίσει το Νοσοκομείο εντός δύο (2) μηνών από την
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μετά από συνεννόηση με το Νοσοκομείο χωρίς έξοδα του
Νοσοκομείου & με την ανάληψη των δαπανών συντήρησης ,ασφάλισης και τροφοδοσίας από την Τράπεζά
σας .

20

Σύνδεση της Τράπεζας με το Σύστημα ΔΙΑΣ

21

Οι εργαζόμενοι επιλέγουν την τράπεζα βάσει προσωπικών κριτηρίων και δεν δεσμεύονται από την
επιλογή του Νοσοκομείου.

Όλα τα παραπάνω αποτελούν δεσμευτικά κριτήρια επιλογής τράπεζας, και η μη εκπλήρωση ενός
από των παραπάνω κριτηρίων αποτελεί λόγο λύσης της σύμβασης .
Ως κατακυρωτικό κριτήριο επιλογής ορίζεται το υψηλότερο σταθερό προσφερόμενο επιτόκιο
καταθέσεων καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης.
Στα πλαίσια της αμοιβαίας ωφέλειας και των δύο φορέων , θα ληφθεί σοβαρά υπόψη από την
επιτροπή αξιολόγησης οποιαδήποτε άλλη προσφορά της τράπεζας σας , ως αρωγή στην επίτευξη
του αντικειμενικού σκοπού του Νοσοκομείου σε ετήσια βάση.

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΟΡΟΙ

Α/Α

1

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
– Ν. Μ. ΑΡΓΟΥΣ
Η σύμβαση μεταξύ της Τράπεζας και του Νοσοκομείου θα
ισχύει για διάστημα τριών ( 3 ) ετών εκτός αν καταγγελθεί
λόγω μη τήρησης των συμβατικών όρων .
Με δικαίωμα παράτασης για ένα (1) έτος με τους ίδιους
συμβατικούς όρους .
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2

Οι οικονομικές προσφορές των Τραπεζών να αναφέρουν το
υψηλότερο δυνατό επιτόκιο καταθέσεων σταθερό για όλο
το ποσό του λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης, αλλά και
για τους λοιπούς λογαριασμούς του Γ. Νοσοκομείου
Αργολίδας - Ν. Μ. Άργους για όλη την διάρκεια της
σύμβασης και της παράτασης.

3

Εισερχόμενα εμβάσματα με δικαιούχο το Νοσοκομείο
χωρίς έξοδα.

4

Εξερχόμενα εμβάσματα προς οποιαδήποτε Τράπεζα
εσωτερικού με δικαιούχο τρίτα πρόσωπα (προμηθευτές) ή
ΔΕΚΟ χωρίς έξοδα για το Νοσοκομείο στο κατάστημα και
μέσω internet -banking.

5

Έκδοση Τραπεζικής Επιταγής όποτε χρειασθεί χωρίς
επιπλέον έξοδα.

6

Καταθέσεις Επιταγών οποιασδήποτε Τράπεζας χωρίς
επιπλέον έξοδα

7

Οι καταθέσεις του Νοσοκομείου να μην έχουν περισσότερο
από μία ( 1 ) ημέρα valeur, καθώς και τα εμβάσματα από
ασφαλιστικά ταμεία π.χ ΕΟΠΥΥ ή άλλους φορείς.

8

Ο εκτοκισμός να είναι εξαμηνιαίος

9

Το Νοσοκομείο θα τηρεί Λογαριασμό Ταμειακής
Διαχείρισης ή και όσους άλλους λογαριασμούς όψεως,
επιθυμεί και χρειάζεται για την κάλυψη των αναγκών του
εντόκως ( όλοι οι λογαριασμοί θα είναι εντόκως) , χωρίς
καμία χρέωση με έξοδα κίνησης και διατήρησης αυτών.

9.α

Το Νοσοκομείο θα έχει τη δυνατότητα ανοίγματος νέου
ειδικού λογαριασμού (π.χ. ενοίκια- αγορές -πωλήσεις –
κληροδοτήματα) χωρίς καμία χρέωση με έξοδα κίνησης και
διατήρησης το επιτόκιο θα ισχύει και για τον ειδικό
λογαριασμό

10

Δωρεάν χορήγηση extrait στο Νοσοκομείο καθημερινά
και μηνιαία σε όσους λογαριασμούς ζητηθεί από το
Νοσοκομείο εκτάκτως, (χρέωση, πίστωση, υπόλοιπο
καθώς και εκτάκτως αν χρειασθεί (χρέωση , πίστωση,
υπόλοιπο ημέρας , αριθμός εξοφλημένης επιταγής, στοιχεία
καταθέτη κτ.λ.).

11

Δυνατότητα πρόσβασης του Νοσοκομείου στους
λογαριασμούς με χρήση Ηλεκτρονικής τραπεζικής «ebanking» και χορήγηση σχετικής συσκευής ( token) , χωρίς
επιπλέον έξοδα προμήθειας ή διαχείρησης για όλους τους

12
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λογαριασμούς και όλες τις κινήσεις ( συναλλαγές στην ίδια
τράπεζα ‘η με άλλη τράπεζα)

12

13

Πληρωμή των υποχρεώσεων του Νοσοκομείου στα
ασφαλιστικά και δημόσια ταμεία, ΔΕΚΟ, χωρίς επιπλέον
έξοδα .
Για πληρωμή βεβαιωμένων οφειλών προς Δ.Ο.Υ δε θα
υφίστανται έξοδα για το Νοσοκομείο
Πρόσβαση στην υπηρεσία τηλεφωνικής εξυπηρέτησης επί
24 ώρου βάσεως, 365 ημέρες το χρόνο.

14

Εξυπηρέτηση σε ξεχωριστό ταμείο κατά προτεραιότητα των
αρμοδίων υπαλλήλων του Νοσοκομείου(Ταμίας-Π.Ο.ΥΔιευθυντής) καθώς και ορισμό υπαλλήλου του
Πιστωτικού Ιδρύματος ως συνδέσμου με το Νοσοκομείο.

15

Άμεση ενημέρωση σε περιπτώσεις δεσμεύσεων ή και
κατασχέσεων σε λογαριασμούς του Νοσοκομείου από
τρίτους.

16

Άμεση ενημέρωση για κάθε αλλαγή που πραγματοποιείται
στις Τραπεζικές Υπηρεσίες που παρέχονται.

17

Μεταφορά χρημάτων από λογαριασμό σε λογαριασμό του
Νοσοκομείου & Δυνατότητα ημερήσιας μεταφοράς
χρημάτων σε τρίτους στην τράπεζα έως το ποσό των
500.000 € συνολικά και 100.000 € ανά προμηθευτή.

18

Δωρεάν εγκατάσταση δύο (2) μηχανημάτων αποδοχής
καρτών (P.O.S.) ένα (1) ενσύρματο & ένα (1) ασύρματο ,
στο χώρο της γραμματείας τακτικών εξωτερικών ιατρείων
και στο γραφείο νοσηλίων με δωρεάν συντήρηση και
δωρεάν χορήγηση αναλωσίμων (χαρτί) ώστε να
πραγματοποιούνται συναλλαγές με πιστωτικές , χρεωστικές
και προπληρωμένες κάρτες , με την μικρότερη προμήθεια
επί τοις % εκατό για κάθε συναλλαγή.

19

Εγκατάσταση ενός ( 1 ) ΑΤΜ στον χώρο που θα ορίσει το
Νοσοκομείο εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμβασης μετά από συνεννόηση με το
Νοσοκομείο χωρίς έξοδα του Νοσοκομείου & με την
ανάληψη των δαπανών συντήρησης ,ασφάλισης και
τροφοδοσίας από την Τράπεζά σας.

20

Σύνδεση της Τράπεζας με το Σύστημα ΔΙΑΣ

21

Οι εργαζόμενοι επιλέγουν την τράπεζα βάσει προσωπικών

13
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κριτηρίων και δεν δεσμεύονται από την επιλογή του
Νοσοκομείου.
ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ( ΧΟΡΗΓΙΑ )

Ετήσια χορηγία προς το Νοσοκομείο [ Τέσσερεις ( 4) Υπολογιστές ]
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΏΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ( TOWER) I5
Ι5 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ 3,00 GHZ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ
ΜΝΗΜΗ 8gb ram
ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ 500gb ssd
Dvd/rw ΚΑΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ
WIN 10 ORIGINAL
STICKER WINDOWS ( ORIGINAL)
ΘΥΡΕΣ USB A)
A) USB 4 ή περισσότερες USB2.0
Β) USB 2 ή περισσότερες USB3.0
ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΕΓΓΥΗΣΗ 3 ΧΡΟΝΙΑ
ΝΑ ΜΗΝ ΕΊΝΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ




Η πρώτη χορηγία θα δοθεί (εντός 30 ημερών) από την υπογραφή της σύμβασης .
Οι επόμενες ετήσιες, στο μήνα σύναψης της σύμβασης .
Η χορηγία θα ισχύει και στην περίπτωση παράτασης της σύμβασης κατά ένα ( 1 ) έτος .
ΛΟΙΠΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

To Νοσοκομείο σήμερα τηρεί τέσσερεις (4) λογαριασμούς για την εξυπηρέτηση των αναγκών του
στην συνεργαζόμενη τράπεζα.
Ειδικότερα:
1
2
3
4

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΠΛΗΡ. ΜΙΣΘ-ΑΜΟΙΒΩΝ ΝΠΔΔ
Κ.Φ.Ι.Α. ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
Η τακτική Μισθοδοσία, καταβάλλεται μέσω του Διατραπεζικού Συστήματος ΔΙΑΣ από την Ενιαία
Αρχή Πληρωμών κάθε μήνα, σε δυο 15ημερα στις 13 και 27 κάθε μήνα για την τακτική
μισθοδοσία και σε άλλες ημερομηνίες που ορίζονται από την ΕΑΠ για την πληρωμή μισθοδοσίας
επικουρικών γιατρών, επικουρικού προσωπικού, ΙΔΟΧ, εφημεριών, αργιών κλπ, ανάλογα με τις
εγκρίσεις των χρηματικών Ενταλμάτων του, σε Λογαριασμό που τηρεί ο κάθε εργαζόμενος, σε
Τράπεζα της επιλογής του.
Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΜΑΡΙΑ ΣΑΡΙΔΗ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 – Υπόδειγμα Αίτησης Συμμετοχής στο Διαγωνισμό

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Προς το Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας – Ν. Μ. Άργους
οδός: Κορίνθου 191 – Άργος - Τ.Κ. 21231 Άργος
ΥΠΟΨΙΝ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Για το Διαγωνισμό με Αριθ. Διακ.29/2020
για την: « Ταμειακή διαχείριση των διαθεσίμων του Νοσοκομείου και τοποθέτηση ενός (1)
μηχανήματος αυτόματων τραπεζικών συναλλαγών (ATM) »
Με την ένδειξη « Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία »

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση ή συνεταιρισμός)
……………………………………………….…………
με
έδρα
……………………………..(πόλη)
του
νομού
………………………….………………, οδός……….……………………………………..………αριθ.……..….. Τ.Κ.……………
Τηλέφωνα επικοινωνίας:…………………………….….………………………………………….
Φαξ:…………………………….……………………………Email: …..…………………………………………..
αποδεχόμενος όλους τους όρους του Διαγωνισμού με τίτλο «Ταμειακή διαχείριση των διαθεσίμων του
Νοσοκομείου και τοποθέτηση ενός (1) μηχανήματος αυτόματων τραπεζικών συναλλαγών (ATM) »,
σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 29/2020 Διακήρυξη του Γενικού Νοσοκομείου Αργολίδας – Ν. Μ. Άργους ,
παρακαλώ όπως κάνετε αποδεκτή την αίτησή μου για συμμετοχή στον Διαγωνισμό.


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 16-11-2020 & ώρα: 10:00 π.μ.



ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 16-11-2020 & ώρα: 11:00 π.μ.

Ημερομηνία : ………-…….-2020

(Υπογραφή – Σφραγίδα)
* Σε περίπτωση που κατά τα στάδια διενέργειας του διαγωνισμού πρόκειται να παρασταθεί
εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του, η ανωτέρω αίτηση θα πρέπει να αναφέρει και τα στοιχεία αυτού.
Επισημαίνεται ότι στην τελευταία περίπτωση, ο εκάστοτε εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος οφείλει κατά
το στάδιο του διαγωνισμού που θα παρευρεθεί να καταθέσει ιδιοχείρως στην επιτροπή παραστατικό
εκπροσώπησης.
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Ακριβές Αντίγραφο
Κεντρικό Πρωτόκολλο
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ

