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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 19/19
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΤΟΥ Π.Γ.Ν.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ & ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ
ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΠΕΝΤΕ (5) ΕΤΩΝ.
Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης
έχοντας υπόψη:
1. To Π.Δ. 715/79 «Περί τρόπου ενεργείας υπό Ν.Π.Δ.Δ. προμηθειών, μισθώσεων και
μισθώσεων και εκμισθώσεων εν γένει»
2. Το Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»
3. Το Π.Δ. 80/16 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Φ.Ε.Κ. 145Α //05-082016)
4. )Το Ν. 2362/1995 Δημόσιο Λογιστικό – Έλεγχος δαπανών και λοιπές διατάξεις
5. Το Ν. 496/1974 , άρθρο 15 «Περί Δημόσιου Λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ.»
6. το Ν. 1902/1992 «Αξιοποίηση Διαθεσίμων»
7. Την υπ. Αριθμ. Θ1/ΔΣ.6/08-03-2019 Απόφαση του Δ.Σ του Νοσοκομείου

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Δημόσιο Ανοικτό Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές
την Τρίτη 16/4/2019 και ώρα 12:00 μ.μ. με αντικείμενο την ταμειακή
διαχείριση των διαθεσίμων του Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης και την τοποθέτηση
μηχανήματος αυτόματων τραπεζικών συναλλαγών στους χώρους του
Νοσοκομείου για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών. Η αποσφράγιση των
προσφορών θα πραγματοποιηθεί από αρμόδια επιτροπή στο Τμήμα Προμηθειών
του Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης.
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Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει των κριτηρίων που περιγράφονται αναλυτικά στο
σχετικό πίνακα.
Τελική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών ορίζεται η Δευτέρα
15/04/2019 και ώρα 15.00 μ.μ. στην Γραμματεία του Νοσοκομείου.
Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα,
είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το
διαγωνισμό.
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
 Εφημερίδα τοπική

1) «Ελεύθερη Θράκη» 2) «Γνώμη» 3) «Μεθόριος»

 Ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων του Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης
 Δημοσιοποίηση στην ιστοσελίδα του Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης
 Στο πρόγραμμα «Διαύγεια»

ΑΡΘΡΟ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Α) Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
1.
Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ
2.
Ο πλήρης τίτλος του Νοσοκομείου, δηλ. «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ»
3.
Ο αριθμός της διακήρυξης
4.
Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
5.
Τα στοιχεία του αποστολέα
Β) Οι προσφορές θα συνταχθούν στην Ελληνική γλώσσα και δεν θα έχουν
διορθώσεις ή σβησίματα.
Γ) Οι προσφορές δεσμεύουν τους προσφέροντες για εξήντα ημέρες από την
ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών.
Δ) Οι προσφορές θα κατατεθούν σε σφραγισμένο φάκελο και θα περιλαμβάνουν
επί ποινή απόρριψης ένα φάκελο «Δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνική
προσφορά» και ένα φάκελο «Οικονομική προσφορά»
Ε) Ο φάκελος «Δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνική προσφορά» θα
περιλαμβάνει:
1. Βεβαίωση ότι είναι μέλος της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών
2. Ενυπόγραφη Υπεύθυνη Δήλωση του διαγωνιζόμενου ότι έλαβε γνώση των
όρων της διακήρυξης και ότι αποδέχεται αυτούς πλήρως και ανεπιφυλάκτως
3. Ενυπόγραφη Υπεύθυνη δήλωση του χρόνου ισχύος της προσφοράς.
4. Τα 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.
5. Ενυπόγραφη Τεχνική ανάλυση της προσφοράς, βάσει των ζητούμενων στο
παράρτημα Ι της διακήρυξης, χωρίς τιμές.
6. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ύψους 5.000,00€ και με ημερομηνία
λήξης ισχύος ένα μήνα μετά την λήξη ισχύος της προσφοράς.
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ΣΤ) Ο φάκελος «Οικονομική προσφορά» θα περιλαμβάνει:
1.
Τον πίνακα του Παραρτήματος Ι της διακήρυξης
προσφερόμενες τιμές.

με

τις

ΑΡΘΡΟ 2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο διαγωνισμός διενεργείται σε μία φάση από τριμελή επιτροπή που έχει
συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό. Το αρµόδιο όργανο προβαίνει στην έναρξη της
διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται
στην παρούσα διακήρυξη. Η αποσφράγιση διενεργείται δηµόσια, παρουσία των
νοµίµως εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαµβάνουν γνώση των
λοιπών συµµετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υπoβλήθηκαν από
αυτούς.
Η διαδικασία αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών έχει ως εξής:
Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς και μονογράφονται οι δύο φάκελοι
που περιέχονται σε αυτόν. Αποσφραγίζεται ο φάκελος «Δικαιολογητικά
συμμετοχής – τεχνική προσφορά», μονογράφονται ανά φύλλο οι προσφορές και
ελέγχονται από την επιτροπή.
Στη συνέχεια, αποσφραγίζεται ο φάκελος «Οικονομική προσφορά» των
προσφορών των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά
πληρούν τις απαιτήσεις της διακήρυξης και µονογράφονται από το αρµόδιο
όργανο όλα τα έγγραφα που περιλαμβάνονται σε αυτή ανά φύλλο.
Το αρµόδιο όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα
υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσµατα του ελέγχου αυτών σε
Πρακτικό, το οποίο υπογράφεται επίσης από τα µέλη του οργάνου. Επίσης, στο
Πρακτικό αυτό περιλαμβάνεται και η κατάταξη των προσφορών, βάσει της
συνολικής βαθμολογίας που συγκέντρωσαν, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
ποσοστά στο Παράρτημα Ι της διακήρυξης.
Το αρμόδιο όργανο μπορεί κατά τη διάρκεια αποσφράγισης των προσφορών να
ζητήσει διευκρινήσεις από τους διαγωνιζομένους επί των υποβληθέντων
στοιχείων, είτε προφορικά, είτε γραπτώς.
Τα αποτελέσµατα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται µε απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία κοινοποιείται στους
προσφέροντες.
Σε περίπτωση κατάθεσης ισότιμων προσφορών, οι προσφέροντες που
κατέθεσαν τις ισότιμες προσφορές θα κληθούν σε ανοικτή διαπραγμάτευση
ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου.
Η αναθέτουσα αρχή μετά από σχετική γνωμοδότηση της επιτροπής
αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού διατηρεί το δικαίωμα:
Α) Να αποφασίσει τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού μετά από
αιτιολογημένη απόφασή της
Β) Να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψη του με
τροποποίηση ή μη των όρων και των προδιαγραφών της πρόσκλησης
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ΑΡΘΡΟ 3. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1. Με έγγραφο επί αποδείξει γνωστοποιείται στον συμμετέχοντα με την συμφερότερη για
το Νοσοκομείο προσφορά η κατακύρωση υπέρ αυτού του αποτελέσματος του διαγωνισμού
και καλείται εντός είκοσι (20) ημερών να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής
σύμβασης. Σε διαφορετική περίπτωση θα εκπέσει υπέρ του Νοσοκομείου η εγγυητική
επιστολή συμμετοχής που κατατέθηκε.
2. Εάν αυτός στον οποίο έγινε η κατακύρωση του διαγωνισμού δεν προσέλθει εντός της
προθεσμίας των είκοσι (20) ημερών για την υπογραφή της σύμβασης, το Δ.Σ. του Π.Γ.Ν.
Αλεξανδρούπολης κηρύσσει έκπτωτο τον ανακηρυχθέντα ανάδοχο και καλείται προς
υπογραφή ο δεύτερος στη σειρά.
3. Η Σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που
περιλαμβάνονται στη παρούσα πρόσκληση και την προσφορά του αναδόχου, θα διέπεται
από το Ελληνικό δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο
της παρούσας.
4. Για την καλή εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος θα καταθέσει εγγυητική επιστολή
καλής εκτέλεση ύψους 10.000,00€ και χρονικής διάρκειας ίσης με το χρόνο ισχύος της
σύμβασης. Η εν λόγω εγγυητική θα εκπέσει υπέρ του Νοσοκομείου σε περίπτωση μη
εκτέλεσης των προβλεπόμενων από την ανάδοχο τράπεζα, ύστερα από σχετική απόφαση
του ΔΣ του Νοσοκομείου και κοινοποίηση της σχετικής απόφασης στο Τραπεζικό ίδρυμα.

ΑΡΘΡΟ 4. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Το προσφερόμενο Ετήσιο Επιτόκιο Καταθέσεων θα διατηρηθεί σταθερό, καθ’
όλη την διάρκεια της σύμβασης, άνευ δεσμεύσεως του Νοσοκομείου για τήρηση
ελάχιστου
υπολοίπου
των
διαθέσιμων
λογαριασμών,
δεδομένης
της
μεταβλητότητας του ύψους των αποθεματικών, ανάλογα με την κίνηση των
λογαριασμών. Δίδεται η δυνατότητα αύξησης του Ετήσιου Επιτοκίου Καταθέσεων,
κατόπιν έγγραφης συμφωνίας των συμβαλλόμενων μερών, αν οι οικονομικές
συνθήκες που το καθορίζουν το επιτρέψουν.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Π.Γ.Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Δ. ΑΔΑΜΙΔΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Κριτήρια επιλογής Τραπεζικού Ιδρύματος προς συνεργασία με το Π.Γ.Ν.
Αλεξανδρούπολης για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών.
Ταμειακή Διαχείριση λογαριασμών Νοσοκομείου
Κριτήριο

Ποσοστό

Ύψος ετήσιου σταθερού Επιτοκίου
που προσφέρεται για το λογαριασμό
της Ταμειακής Διαχείρισης του

10%

Π.Γ.Ν.Α1 καθώς και τυχόν άλλους
λογαριασμούς του ιδρύματος
Υπολογισμός τόκων και χρονική

10%

περίοδος εκτοκισμού2
Ορισμός Valeur του λογαριασμού
Ταμειακής διαχείρισης του

5%

Νοσοκομείου
Δυνατότητα χορήγησης extraits

5%

Το ποσοστό προμήθειας που θα
εισπράττει

η

εμβάσματα

που

Νοσοκομείο

τράπεζα
θα

καθώς

για

διενεργεί
και

τα
το

5%

κόστος

τήρησης λογαριασμών
Εξυπηρέτηση σε ξεχωριστό ταμείο
κατά προτεραιότητα των αρμοδίων

10%

υπαλλήλων του Νοσοκομείου (ταμίας,
Διευθυντής κ.α.)
Ορισµός υπαλλήλου του Πιστωτικού

10%
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Ιδρύµατος

ως

συνδέσµου

µε

το

Νοσοκοµείο
Παροχή στο Νοσοκομείο όλων των
απαραίτητων

προς

εκτέλεση

5%

ηλεκτρονικών τραπεζικών εργασιών
(e-banking), μπλόκ επιταγών κτλ
Χορήγηση τερματικών pos (εάν κριθεί
απαραίτητο από το Νοσοκομείο) και
ποσοστό

χρέωσης

αυτού

2%

ανά

συναλλαγή3
Πρόσβαση
τηλεφωνικής

στην

υπηρεσία

εξυπηρέτησης

του

3%

Τραπεζικού ιδρύματος επί 24ώρου
βάσεως, 365 ηµέρες το χρόνο.
Μισθοδοσία Εργαζομένων
Κριτήριο

Ποσοστό

Ύψος επιτοκίου προς τους

10%

εργαζομένους του Νοσοκομείου που
θα επιλέξουν την εν λόγω τράπεζα για
τη μισθοδοσία τους4
Δυνατότητα έκδοσης πιστωτικών και

5%

άλλων καρτών από το προσωπικό
του Νοσοκομείου με ευνοϊκά επιτόκια
– Δυνατότητα Υπερανάληψης

Λοιπές Παροχές
Κριτήριο

Ποσοστό

Ύψος ετήσιας επιχορήγησης προς το

10%

Νοσοκομείο6
Τυχόν λοιπές παροχές προς το

5%

Νοσοκομείο ή τους εργαζομένους σε
αυτό
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Λειτουργία ΑΤΜ στο χώρο του Νοσοκομείου
Η ανάδοχος δεσμεύεται για την δωρεάν εγκατάσταση και λειτουργία ΑΤΜ στον
χώρο του Νοσοκομείου5. Το εν λόγω ΑΤΜ θα έχει την δυνατότητα κατάθεσης
χρημάτων σε χαρτονομίσματα και σε κέρματα. Η έκδοση των καρτών για το
προσωπικό του Νοσοκομείου θα είναι δωρεάν. Το Νοσοκομείο θα
προμηθευτεί αριθμό καρτών για υπαλλήλους της διοικητικής - οικονομικής
υπηρεσίας που θα ορισθούν με σχετικές αποφάσεις, στους οποίους θα
παρέχεται δυνατότητα μόνο κατάθεσης χρημάτων στο ΑΤΜ σε λογαριασμούς
του Νοσοκομείου.
1. Το ποσοστό επιτοκίου θα αφορά το συνολικό ύψος του ποσού των λογαριασμών του
Νοσοκομείου. Να αναφέρεται τυχόν ποσοστό διαφοροποίησης αυτού μετά το πέρας
συγκεκριμένων χρονικών ορίων.
2. Να αναφερθούν οι ημέρες στις οποίες θα υπολογίζονται οι τόκοι (πχ. Αυθημερών) και ο
χρόνος εκτοκισμού (π.χ μηνιαίως)
3. Επιφίεται στο Νοσοκομείο η προμήθεια ή μή pos. Η προμήθεια αυτή δεν συνεπάγεται
διακοπή συνεργασίας του Νοσοκομείου με τα τραπεζικά ιδρύματα από τα οποία
χρησιμοποιεί αυτή τη στιγμή pos
4. Οι εργαζόμενοι επιλέγουν την τράπεζα βάσει προσωπικών κριτηρίων και δεν δεσμεύονται
από την επιλογή του Νοσοκομείου
5. H τοποθέτηση θα πραγματοποιηθεί σε χώρο που θα υποδείξει η Τεχνική υπηρεσία του
Νοσοκομείου. Η θέση αυτή θα διαθέτει όλες τις απαραίτητες παροχές και θα είναι εντός
των εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου. Το Νοσοκομείο δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για
τυχόν βανδαλισμούς, κλοπή ή οποιαδήποτε καταστροφή του ΑΤΜ.
6. Η προσφερόμενη ετήσια επιχορήγηση θα πραγματοποιείται στο πρώτο δίμηνο εκάστου
έτους και θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τον προγραμματισμό του Νοσοκομείου. Η
επιχορήγηση θα αφορά είτε την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, είτε θα
καλύπτει άλλες ανάγκες του Νοσοκομείου που κάθε φορά θα προσδιορίζονται από το
Διοικητικό Συμβούλιο αυτού (υπηρεσίας, έργα κτλ).
Κατά την σύναψη της μεταξύ του Νοσοκομείου και του τραπεζικού ιδρύματος σύμβασης,
εντός του πρώτου μήνα ισχύος αυτής, θα πραγματοποιηθεί εφάπαξ επιχορήγηση μέσω
προμήθειας ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού ή έργου ή υπηρεσίας ή κάλυψης άλλης ανάγκης
του Νοσοκομείου, ύψους 25.000,00€. Η εν λόγω επιχορήγηση δεν υποκαθιστά σε καμία
των περιπτώσεων την ετησία επιχορήγηση του έτους 2019. Για την εν λόγω δωρεά, θα
αποφανθεί το Διοικητικό Συμβούλιο για τον τρόπο αξιοποίησής της.
Η όποια προμήθεια ή κάλυψη άλλων αναγκών του Νοσοκομείου μέσω της ανωτέρω
επιχορήγησης, θα συνοδεύεται από την τοποθέτηση πινακίδας στην οποία θα αναφέρεται
το τραπεζικό ίδρυμα το οποίο προχώρησε σε αυτή.
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