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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 

ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  

Έχοντας  υπόψη  την  κείμενη  Νομοθεσία  και  την  απόφαση ΔΣ  11/24-05-22  Θέμα  13ο,  (ΑΔΑ:
9ΩΩ2ΟΡΡ1-ΧΦ3)  προσκαλούμε  όλα  τα  ενδιαφερόμενα  τραπεζικά  ιδρύματα  να  καταθέσουν
έγγραφες  προσφορές  για  τη  διαχείριση  των  ταμειακών  λογαριασμών  του  Εθνικού  Κέντρου
Αποκατάστασης.  

                              ΑΡΘΡΟ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αναθέτουσα αρχή ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Ε.Κ.Α.)

Κριτήριο κατακύρωσης Το υψηλότερο προσφερόμενο επιτόκιο στους 
λογαριασμούς Ταμειακής διαχείρισης

Διάρκεια σύμβασης Δύο (2) έτη  με δικαίωμα προαίρεσης παράτασης για
ένα (1) ακόμη έτος.

Κατάθεση προσφορών έως
Τρίτη, 14-06-2022 ώρα 11:00, στο πρωτόκολλο του 
Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης

Ημερομηνία διενέργειας  Τρίτη, 14-06-2022 ώρα 12:00

Τόπος διενέργειας
Αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου 
Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης

Ισχύς προσφορών 120 ημερολογιακές ημέρες

  Αποσφράγιση όλων των φακέλων σε μία συνεδρίαση και 
αξιολόγηση σε ένα στάδιο.
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                                      ΑΡΘΡΟ 2.       ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

1.  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η  Διεκπεραίωση  των,  κάθε  είδους,  οικονομικών  δοσοληψιών  του  Νοσοκομείου,  μέσω

λογαριασμών καταθέσεων ταμειακής διαχείρισης και μισθοδοσίας που θα τηρεί το Νοσοκομείο

στη Τράπεζα.

2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Στο ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ απασχολούνται περίπου 239  εργαζόμενοι. 

Ο προϋπολογισμός του ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ σήμερα κυμαίνεται περίπου

στα 4.500.000,00€.

3. ΌΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ) 

Τα ενδιαφερόμενα τραπεζικά ιδρύματα οφείλουν να συμπληρώσουν, απαντώντας στο συνημμένο

έντυπο, τα αναφερόμενα ερωτήματα σύμφωνα με τα κατωτέρα : 

1.   Valeur  κατάθεσης  μετρητών  και  τραπεζικών  επιταγών,  μεταφορά  χρημάτων  αυθημερόν

ανέξοδα, απαρέγκλιτα. 

2.    Valeur κατάθεσης ιδιωτικών επιταγών την επόμενη εργάσιμη ανέξοδα. 

3.    Δωρεάν χορήγηση συστήματος e-banking. 

4.  Ημερήσια  ηλεκτρονική  ενημέρωση  των  τηρούμενων  λογαριασμών  του  Νοσοκομείου

(EXTRAIT) και συγκεντρωτικά στο τέλος κάθε μήνα . 

5.  Για  τα  διατραπεζικά  εμβάσματα  του  ΕΘΝΙΚΟΥ  ΚΕΝΤΡΟΥ  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  προς  τα

ασφαλιστικά ταμεία ή λοιπούς δημόσιους φορείς δεν θα εισπράττεται προμήθεια και λοιπά

έξοδα,  πλην  των  νομοθετημένων,  αλλά  θα  μπορεί  να  τίθεται  valeur  πέραν  της  επόμενης

εργάσιμης ημέρας. 

6.  Τα εισερχόμενα εμβάσματα θα γίνονται με Valeur της ίδιας ημέρας και μηδενική προμήθεια,

απαρέγκλιτα. 

7.  Η πληρωμή των προμηθευτών θα γίνεται ανέξοδα, εφόσον αυτοί διατηρούν λογαριασμό στη

τράπεζα. 

8.  Προσφερόμενο ανταγωνιστικό επιτόκιο καταθέσεων το οποίο θα πρέπει να είναι υψηλότερο

του ταμιευτηρίου της τράπεζας. Το επιτόκιο θα πρέπει να είναι σταθερό για δυο (2) χρόνια με

δυνατότητα ετησίας αναπροσαρμογής μόνο σε περίπτωση διαφοροποίησης του επιτοκίου της

Κεντρικής Ευρωπαϊκής τράπεζας σε ποσοστό μεγαλύτερο από +1%. 

9. Το ημερήσιο υπόλοιπο των λογαριασμών θα εκτοκίζεται ολόκληρο και ο εκτοκισμός θα γίνεται

ανά εξάμηνο. 
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10. Τήρηση λογαριασμών εισροών και εκροών σύμφωνα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου και την

νομοθεσία. 

11.  Πληρωμή της μισθοδοσίας του προσωπικού χωρίς προμήθεια από την τράπεζα τόσο στο

λογαριασμό εισροών όσο και στο λογαριασμό εκροών. 

12. Προσφερόμενο ανταγωνιστικό επιτόκιο μισθοδοσίας του προσωπικού σταθερό για όλα τα έτη

της σύμβασης και τυχόν παρατάσεων . 

13.  Παροχές  του  προσωπικού  του  Νοσοκομείου  (επενδυτικά  πακέτα,  ασφαλιστικά  πακέτα,

επιτόκιο χορήγησης δανείων, επιτόκιο πιστωτικών κτλ.) 

14.  Υποχρέωση της τράπεζας να πιστώνει τους λογαριασμούς των υπαλλήλων την ημέρα που

ορίζει  το  Νοσοκομείο  και  να  τροφοδοτεί  τα  μηχανήματα  ΑΤΜ  ώστε  να  μη  μένουν  χωρίς

χρήματα. 

15.  Απαραίτητη  εγκατάσταση  μηχανήματος  ΑΤΜ,  ανεξάρτητα  από  την  ύπαρξη  μηχανήματος

άλλης  τράπεζας,  εντός  του  Κεντρικού  Κτιρίου  του  Νοσοκομείου  για  αναλήψεις  χρημάτων,

απαρέγκλιτα. 

16. Χρήση συστήματος ηλεκτρονικής τραπεζικής e-banking 

17. Κάθε φύσεως Παροχές ή Δωρεές στο ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, οι οποίες θα

αξιολογηθούν κατά την κρίση της επιτροπής.

4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Δικαίωμα  συμμετοχής  έχουν  Τραπεζικά  Ιδρύματα  που  είναι  μέλη  της  ένωσης  Ελλήνων

Τραπεζών, η οποία θα αποδεικνύεται με αντίστοιχη βεβαίωση.

5.ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 

Η  κατακύρωση γίνεται  στον  διαγωνιζόμενο  που προσφέρει  το υψηλότερο επιτόκιο στους

λογαριασμούς Ταμειακής διαχείρισης. 

Ισότιμες  θεωρούνται  οι  προσφορές  με  ισοδύναμες  προσφορές.  Σε  περίπτωση  ισοδύναμων

προσφορών ή προσφορών με μικρές αποκλίσεις ως προς το παραπάνω, θα ληφθούν υπ’ όψιν, η

τοποθέτηση  ATM,  οι  προσφερόμενες  τραπεζικές  υπηρεσίες,  το  επιτόκιο  μισθοδοσίας  στους

εργαζόμενους  του  Νοσοκομείου,  καθώς  και  διάφορες  αντισταθμιστικές  προσφορές  σαφώς

αποτιμημένες.

    

ΑΡΘΡΟ 3.  ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η διάρκεια της σύμβασης είναι δύο (2) έτη, με δικαίωμα προαίρεσης παράτασης για ένα (1)
ακόμη έτος.
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ΑΡΘΡΟ 4. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης και κατατίθενται μέσα σε

έναν  ενιαίο  σφραγισμένο  φάκελο,  που  περιλαμβάνει  τρεις  επί  μέρους,  ανεξάρτητους,

σφραγισμένους φακέλους: 

α) φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», 

β) φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», 

γ) φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», 

που κάθε ένας περιέχει αντιστοίχως τα στοιχεία των κατωτέρω παραγράφων 5, 6, 7.

Ο ενιαίος και οι επί μέρους σφραγισμένοι, ανεξάρτητοι φάκελοι θα αναγράφουν:

 Τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου.

 Ο ενιαίος φάκελος θα αναγράφει «ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

 Οι επί μέρους φάκελοι θα αναγράφουν:

«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», 

«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», 

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».

 Τον  αριθμό  πρωτοκόλλου  της  Πρόσκλησης  Εκδήλωσης  Ενδιαφέροντος,  τον  τίτλο  της

Πρόσκλησης,  την  επωνυμία  του  διενεργούντος  τον  διαγωνισμό  Φορέα,  και  την  ημερομηνία

διενέργειας της Πρόσκλησης.

ΑΡΘΡΟ 5. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ο φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» περιλαμβάνει:

   Βεβαίωση των Τραπεζικών Ιδρυμάτων ότι είναι μέλη της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών.

   Υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως ισχύει, που

να  δηλώνουν  την  αποδοχή  πλήρως  και  ανεπιφύλακτα  όλων  των  όρων  της  παρούσας

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (συνημμένο Υπόδειγμα).

ΑΡΘΡΟ 6. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

O φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα περιλαμβάνει  τα  έγγραφα και  δικαιολογητικά  που

αναφέρονται στους όρους συμμετοχής και τις τεχνικές προδιαγραφές του Άρθρου 2, παράγραφος

3,  ΌΡΟΙ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  (ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ),  της  παρούσας  Πρόσκλησης,  ως

συνημμένο Φύλλο Συμμόρφωσης (συνημμένο Υπόδειγμα 3).
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ΑΡΘΡΟ 7. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Ο  φάκελος  «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  περιέχει  συμπληρωμένο  το  έντυπο  οικονομικής

προσφοράς που επισυνάπτεται στην Πρόσκληση, στο οποίο αναγράφεται η προσφερόμενη τιμή

ανά είδος προσφοράς, όπως αυτή ορίζεται στο συνημμένο Υπόδειγμα.

ΑΡΘΡΟ 8. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η παρακολούθηση της σύμβασης διενεργείται από την καθ΄ ύλην αρμόδια υπηρεσία. 

Σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο, η υπηρεσία δύναται να ορίσει, στην περίπτωση που δεν  έχει

οριστεί σχετική επιτροπή παρακολούθησης του έργου, υπάλληλο της, ως επόπτη της σύμβασης,

με καθήκοντα εισηγητή, σύμφωνα με το άρθρο 216 του Ν. 4412/16.

ΑΡΘΡΟ 9. ΓΕΝΙΚΗ  ΔΙΑΤΑΞΗ 

 

Για  κάθε  θέμα  που  δεν  αναφέρεται  ρητώς  στην  παρούσα  Πρόσκληση  Εκδήλωσης

Ενδιαφέροντος, ισχύει η κείμενη Νομοθεσία, (Ν. 4412/16).

Συνημμένα  :  

1) Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης 

2) Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς 

3) Όροι Συμμετοχής (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ)

 

                                                                                     
Ακριβές Αντίγραφο                                                                  Ο Αναπληρωτής Διοικητής                
                            

                                                                                                           Νίκος Ψαρρός      
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1. Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(Αρθρο 8 του Ν. 1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με τη δήλωση αυτή μπορεί να ελεγχθεί με βάση το

αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 9, παράγραφος 4, του Ν. 1599/1986)

Προς: ΕΚΑ, για την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος: 
ΓΙΑ  ΤΗ  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ  ΜΕ  ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ  ΓΙΑ  ΤΗ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  

Ο/Η (όνομα) :
Επώνυμο :
Ονομα & επώνυμο πατέρα :
Ονομα & επώνυμο μητέρας :
Ημερομηνία γέννησης :
Τόπος γέννησης :
Τόπος κατοικίας :
Αριθμός δελτίου ταυτότητας :

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της
παραγράφου 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

Έλαβα  γνώση όλων των όρων της διακήρυξης και τους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα.

(Ημερομηνία, υπογραφή, ονοματεπώνυμο και ιδιότητα υπογράφοντος, σφραγίδα εταιρείας)
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Υπόδειγμα 2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Προς: ΕΚΑ, για την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος : 
ΓΙΑ  ΤΗ  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ  ΜΕ  ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ  ΓΙΑ  ΤΗ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  

 

Περιγραφή Τιμή

 Προσφερόμενο ανταγωνιστικό επιτόκιο 
καταθέσεων, το οποίο θα πρέπει να είναι 
υψηλότερο του ταμιευτηρίου της τράπεζας.  (3.8)

 Προσφερόμενο ανταγωνιστικό επιτόκιο 
μισθοδοσίας του προσωπικού σταθερό για όλα τα
έτη της σύμβασης και τυχόν παρατάσεων. (3.12)

Τυχόν αντισταθμιστικές προσφορές σαφώς αποτιμημένες , (Να δηλωθούν αναλυτικά) 

(Ημερομηνία, υπογραφή, ονοματεπώνυμο και ιδιότητα υπογράφοντος, σφραγίδα εταιρείας)
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Υπόδειγμα 3.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ)

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΜΕ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ
ΤΙΜΗ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΜΕ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΝΑΙ  Ή ΟΧΙ

ΤΙΜΗ ΟΠΟΥ
ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΜΕ
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1 Valeur κατάθεσης μετρητών και
τραπεζικών επιταγών, 
μεταφορά χρημάτων 
αυθημερόν ανέξοδα, 
απαρέγκλιτα. (3.1)

_

2 Valeur κατάθεσης ιδιωτικών 
επιταγών την επόμενη 
εργάσιμη ανέξοδα. (3.2)

_

3  Δωρεάν χορήγηση 
συστήματος e-banking. (3.3)

_

4  Ημερήσια ηλεκτρονική 
ενημέρωση των τηρούμενων 
λογαριασμών του 
Νοσοκομείου (EXTRAIT) και 
συγκεντρωτικά στο τέλος κάθε 
μήνα. (3.4)

_

5  Για τα διατραπεζικά 
εμβάσματα του ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
προς τα ασφαλιστικά ταμεία ή 
λοιπούς δημόσιους φορείς δεν 
θα εισπράττεται προμήθεια και
λοιπά έξοδα, πλην των 
νομοθετημένων, αλλά θα 
μπορεί να τίθεται valeur πέραν
της επόμενης εργάσιμης 
ημέρας. (3.5)

_

6 Τα εισερχόμενα εμβάσματα θα 
γίνονται με Valeur της ίδιας 
ημέρας και μηδενική 
προμήθεια, απαρέγκλιτα. 
(3.6)

_

7 Η πληρωμή των προμηθευτών 
θα γίνεται ανέξοδα, εφόσον 
αυτοί διατηρούν λογαριασμό 
στη τράπεζα. (3.7)

_

8 Προσφερόμενο ανταγωνιστικό 
επιτόκιο καταθέσεων το οποίο 
θα πρέπει να είναι υψηλότερο 
του ταμιευτηρίου της 
τράπεζας. 
Το επιτόκιο θα πρέπει να είναι 
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σταθερό για δυο (2) χρόνια με 
δυνατότητα ετησίας ανα-
προσαρμογής μόνο σε 
περίπτωση διαφοροποίησης 
του επιτοκίου της Κεντρικής 
Ευρωπαϊκής τράπεζας σε 
ποσοστό μεγαλύτερο από 
+1%.  (3.8)

9 Το ημερήσιο υπόλοιπο των 
λογαριασμών θα εκτοκίζεται 
ολόκληρο και ο εκτοκισμός θα 
γίνεται ανά εξάμηνο (3.9)

_

10 Τήρηση λογαριασμών εισροών
και εκροών σύμφωνα με τις 
ανάγκες του Νοσοκομείου και 
την νομοθεσία. (3.10)

_

11 Πληρωμή της μισθοδοσίας του 
προσωπικού χωρίς προμήθεια
από την τράπεζα τόσο στο 
λογαριασμό εισροών όσο και 
στο λογαριασμό εκροών. 
(3.11)

_

12 Προσφερόμενο ανταγωνιστικό 
επιτόκιο μισθοδοσίας του 
προσωπικού σταθερό για όλα 
τα έτη της σύμβασης και τυχόν
παρατάσεων.  (3.12)

_

13 Παροχές του προσωπικού του 
Νοσοκομείου (επενδυτικά 
πακέτα, ασφαλιστικά πακέτα, 
επιτόκιο χορήγησης δανείων, 
επιτόκιο πιστωτικών κτλ.)  
(3.13)

_

14 Υποχρέωση της τράπεζας να 
πιστώνει τους λογαριασμούς 
των υπαλλήλων την ημέρα 
που ορίζει το Νοσοκομείο και 
να τροφοδοτεί τα μηχανήματα 
ΑΤΜ ώστε να μη μένουν χωρίς
χρήματα. (3.14)

_

15
  Απαραίτητη εγκατάσταση 
ενός μηχανήματος ΑΤΜ, 
ανεξάρτητα από την ύπαρξη 
μηχανήματος άλλης τράπεζας, 
εντός του Κεντρικού Κτιρίου 
του Νοσοκομείου, για 
αναλήψεις, απαρέγκλιτα.      
(3.15)

-

16 Χρήση συστήματος _
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ηλεκτρονικής τραπεζικής  
e-banking (3.16)

17  Κάθε φύσεως Παροχές ή 
Δωρεές στο ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, οι οποίες 
θα αξιολογηθούν κατά την 
κρίση της επιτροπής 
αξιολόγησης (3.17)

_
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