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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Με την αριθμ.40/06-11-13 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του
Νοσοκομείου προσκαλούμε  τους πιστωτικούς Οργανισμούς (Τράπεζες) που

ενδιαφέρονται να αναλάβουν την ταμιακή διαχείριση, καθώς και τους
Τραπεζικούς Λογαριασμούς των εργαζομένων του Νοσοκομείου, να

υποβάλλουν έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές  στο Γραφείο
Προμηθειών του Π.Γ.Ν.Α.<<ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ>>

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 20/12/2013 ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 10 ΠΜ
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: Γραμματεία πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου

ΓΛΩΣΣΑ: Ελληνική
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

20/12/2013 ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 10 ΠΜ

 Σύμφωνα με την αριθμ.40/06-11-13 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Νοσοκομείου ορίζεται πενταμελής (5) επιτροπή αξιολόγησης των 
προσφορών  η οποία αποτελείται από τους :

1.ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΗ 
2.κ.ΣΚΙΑΔΑ ΙΩΑΝΝΗ,ΙΑΤΡΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β’ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ
3.κ.ΚΟΠΑΝΕΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ, ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
4.κ.ΣΑΛΟΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ , ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ,ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΤΕ
5.κ.ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΗ, ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ   ΟΡΟΙ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΑΝΑΔΕΙΞΗ  ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ
ΦΟΡΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ.

 Οι ελάχιστοι όροι προσφοράς από το υποψήφιο τραπεζικό φορέα σύμφωνα με την
παραπάνω αναφερόμενη απόφαση του Δ.Σ. είναι οι ακόλουθοι:

1. Το  άνοιγμα  και  η  τήρηση  των  λογαριασμών  ταμειακής  διαχείρισης  (όσους
απαιτηθούν  ),  στο  όνομα  του  Νοσοκομείου,  με  διαχειριστή  τους  Νομίμους
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εκπροσώπους  του,  που θα  ορίζονται  κάθε  χρόνο από το  ανώτερο  συλλογικό
όργανο Διοίκησης.

2. Η  ανταγωνιστικότητα  του  προσφερόμενου  επιτοκίου  για  όλους  τους
λογαριασμούς της ταμιακής διαχείρισης του  Νοσοκομείου. Η πρόταση που θα
υποβληθεί θα έχει σαν  βάση υπολογισμού το Euribor.

3. Η  υποχρέωση  εγκατάστασης  σε  χώρο  επιφάνειας  2  τ.μ.  του  Νοσοκομείου
αυτόματης ταμειολογιστικής μηχανής.(ΑΤΜ). 

4. Το άνοιγμα και η τήρηση ενός λογαριασμού «πάγιας προκαταβολής», και ενός
λογαριασμού «εντάλματος προπληρωμής» στο όνομα του Νοσοκομείου και με
διαχειριστές υπάλληλους που θα ορίζει το ανώτατο συλλογικό όργανο Διοίκησής
του,  και  θα  έχουν  τις  ίδιες  προϋποθέσεις  με  τους  λοιπούς  λογαριασμούς
διαχείρισης διαθεσίμων του Νοσοκομείου.

5. Η αυθημερόν αποδέσμευση των χρημάτων που κατατίθενται  είτε  σε μετρητά
είτε με τραπεζικές επιταγές (ιδίας η άλλης πόλης) στους λογαριασμούς ταμιακής
διαχείρισης του Νοσοκομείου. 

6. Η αυθημερόν αποδέσμευση των χρημάτων που θα κατατίθενται με τραπεζικές
επιταγές της Τράπεζας Ελλάδος. 

7. Η υποχρέωση  ανοίγματος  λογαριασμών  μισθοδοσίας  στο  προσωπικό  που  θα
απαιτηθεί  με  πρόταση  για  τους  πλέον  ανταγωνιστικούς  όρους  τήρησής  τους
(προνόμια  –  έκπτωση  επιτοκίου  –  δάνεια  –  τραπεζικά  έξοδα-  επιτόκια
πιστωτικών καρτών- ετήσια συνδρομή πιστωτικής κάρτας- υπεραλαλήψεις κλπ).

 
8. Η  υποχρέωση  καταχώρισης  της  μισθοδοσίας  του  προσωπικού  που  δεν  είναι

ενταγμένο στο διατραπεζικό σύστημα   από τις μισθοδοτικές καταστάσεις που
θα παραδίδονται στον τραπεζικό φορέα από το Νοσοκομείο (σήμερα αριθμούν
περίπου 50 καταχωρίσεις μία φορά τον μήνα).

9. Η υποχρέωση έκδοσης και  παράδοσης στους εξουσιοδοτημένους  υπαλλήλους
του  Νοσοκομείου  καθημερινά  κινήσεων  των  τραπεζικών  λογαριασμών
διαθεσίμων του Νοσοκομείου.

10. Η ανέξοδη για το Νοσοκομείο αποστολή - μεταφορά χρημάτων είτε μεταξύ των
λογαριασμών της ταμιακής διαχείρισης είτε σε οποιονδήποτε άλλο λογαριασμό
τραπεζικού φορέα στο εσωτερικό η και στο εξωτερικό.

11. Ανάληψη   υποχρέωσης   της   τράπεζας  για  άνοιγμα  θυρίδας  στο  χώρο  του
Νοσοκομείου  (περιγραφή  των  όρων  και  προϋποθέσεων)  που  θα  λειτουργεί
τουλάχιστο κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
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12. Ορισμός  καταστήματος  της  τράπεζας  πλησίον  του  Νοσοκομείου  που  θα
διαχειρίζεται καθημερινά της απαιτήσεις της σύμβασης.

 
13. Υποβολή πρότασης για καθημερινή μεταφορά των μετρητών του Νοσοκομείου

στην Τράπεζα, για όποιο διάστημα απαιτηθεί Θα αξιολογηθεί η πρόταση που θα
παρέχει  την  μεγαλύτερη  δυνατή  ασφάλεια  (παραλαβή  των  μετρητών  από  το
Ταμείο του Νοσοκομείου, με καθημερινή παραλαβή περίπου τριών έως πέντε
χιλιάδων €,  ποσό που μπορεί  να μεταβάλετε  ανάλογα με τις  εισπράξεις  του
Νοσοκομείου).

 
14. Η λειτουργία υποκαταστήματος του τραπεζικού φορέα που θα αναδειχθεί στο

Νοσοκομείο μας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

15. Παραλαβή &Μεταφορά μετρητών από το Νοσοκομείο προς την τράπεζα, εντός
του  ωραρίου  του  Νοσοκομείου,  από  εξουσιοδοτημένη  εταιρία  security
τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα

16. Κάθε  άλλη προσφορά  που  θα  συμπληρώνει  τους  παραπάνω όρους  και  είναι
λειτουργική και αξιοποιήσιμη θα αξιολογηθεί. 

Οι  παραπάνω ελάχιστοι  όροι  προσφοράς  θα  πρέπει  να  είναι  ενιαίοι  και  όχι
επιλεκτικοί από τον υποψήφιο τραπεζικό φορέα, και να αναφέρονται ρητά με την
αναφερομένη αρίθμηση 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

                                                                                                  ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΑΝΗΣ  

KOIN:
1.ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
2.ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
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