ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:
ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 114
Τ.Κ.:
115 27
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ελένη Δραγατάκη
EMAIL:
elenidr@hippocratio.gr
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
213 2088 715
FAX:
213 2088 716

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ

ΠΡΟΣ:

ΑΘΗΝΑ,
ΑΠ:
ΘΕΜΑ:

ΣΧΕΤ:

(1) Κάθε ενδιαφερόμενο
(2) Πίνακα Αποδεκτών

10/06/2019
9119

«Πρόσκληση σε Δημόσια Διαβούλευση των Όρων και Προϋποθέσεων
στο πλαίσιο διενέργειας διαγωνισμού για την ανάδειξη τραπεζικού
φορέα διαχείρισης
των χρηματικών διαθεσίμων
του
Γ.Ν.Α
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» καθώς και των κληροδοτημάτων που ανήκουν σε
αυτό, διάρκειας δύο (2) ετών»
(1) Το υπ. αριθ. 7910/22.05.2019 έγγραφο της Επιτροπής Σύνταξης Τεχνικών
Προδιαγραφών
(2) Την υπ. αριθ. 21187/28.12.2018 Απόφαση της Διοίκησης

Το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» προσκαλεί σε ανοικτή Δημόσια Διαβούλευση, μη
δεσμευτικής συμμετοχής τραπεζικών φορέων, με σκοπό τη συλλογή εποικοδομητικών παρατηρήσεων
και σχολίων επί του επισυναπτόμενου (σε μορφή pdf) κειμένου τεχνικών προδιαγραφών/όρων και
προϋποθέσεων, στο πλαίσιο διενέργειας διαγωνισμού με αντικείμενο την ανάδειξη τραπεζικού φορέα
διαχείρισης των χρηματικών διαθεσίμων του Γ.Ν.Α «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» καθώς και των κληροδοτημάτων
που ανήκουν σε αυτό, διάρκειας δύο (2) ετών.
Στο πλαίσιο του ανωτέρω διαγωνισμού έχουν συνταχθεί Τεχνικές Προδιαγραφές/Όροι και
Προϋποθέσεις από την αρμόδια Επιτροπή Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών (ΑΠ: 21187/28.12.2018),
οι οποίες δύναται να τροποποιηθούν κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας
Διαβούλευσης. Επισημαίνεται ότι οι παρατηρήσεις/σχόλια των συμμετεχόντων τραπεζικών φορέων δεν
δεσμεύουν την υιοθέτηση αυτών από την Υπηρεσία.
Η Διαβούλευση ορίζεται για χρονικό διάστημα 15 (δεκαπέντε) ημερολογιακών ημερών από
την επομένη της ημερομηνίας ανάρτησης της παρούσας πρόσκλησης στον ιστότοπο του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. http://www.promitheus.gov.gr στον σύνδεσμο «Διαβουλεύσεις».
Η παρούσα θα αναρτηθεί, επίσης, στην ιστοσελίδα του Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», στη διεύθυνση
(URL): https://www.hippocratio.gr/el στη διαδρομή: Θέματα Προμηθειών ► Προμήθειες ►
Διαβουλεύσεις.
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Οι τραπεζικοί φορείς που θέλουν να συμμετάσχουν στη διαδικασία διαβούλευσης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ
οφείλουν να ακολουθούν τους κάτωθι όρους υποβολής σχολίων, οι οποίοι αναφέρονται στον σύνδεσμο
«Διαβουλεύσεις» του ανωτέρω ιστότοπου.
•

Οι προτάσεις και τα σχόλια που υποβάλλονται στη διαβούλευση θα πρέπει να σχετίζονται άμεσα με
το υπό διαβούλευση ζήτημα και να είναι επαρκώς τεκμηριωμένα.

•

Το περιεχόμενο των προτάσεων και των σχολίων σας δεν πρέπει να προσβάλλει δικαιώματα άλλων
προσώπων.

•

Θα πρέπει να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες στη
διαβούλευση.

•

Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε
γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που
βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή
θρησκευτικές πεποιθήσεις θα αφαιρούνται από το διαχειριστή της διαβούλευσης. Επίσης θα
αφαιρούνται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης,
δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το διαχειριστή ως καταχρηστικός.

•

Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των
παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.

•

Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς
λόγους σχετικούς με τους στόχους του www.promitheus.gov.gr.

•

Τα σχόλια για την κάθε διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο της διαβούλευσης
άμεσα και αυτόματα μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ με τη επιλογή «Καταχώρηση σχολίου» και
εισαγωγή κειμένου με πληκτρολόγηση ή με αντιγραφή για κάθε παράγραφο ή άρθρο ή για το
σύνολο της τεχνικής προδιαγραφής.

•

Με την επιλογή αυτή
δεν

γίνεται

επισύναψη

και γενικότερα στην πλατφόρμα διαβουλεύσεων του ΕΣΗΔΗΣ
αρχείων.

Αρχεία

μπορούν

να

αποσταλούν

στο

e-mail

diavoulefsi@eprocurement.gov.gr μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις στοιχείων που δεν μπορούν να
ενσωματωθούν ως κείμενο στην «Καταχώρηση σχολίου» και είναι σημαντικά για τη διαβούλευση
(π.χ. χάρτες, φωτογραφίες κ.λπ.).
•

Κάθε αποστολή στο e-mail diavoulefsi@eprocurement.gov.gr θα αξιολογείται. Σε περίπτωση που
διαπιστωθεί ότι η καταχώρηση των σχολίων μπορεί να γίνει με εισαγωγή κειμένου στο πεδίο
«Καταχώρηση σχολίου», τότε δε θα γίνεται ανάρτηση των εν λόγω σχολίων από τον διαχειριστή
των διαβουλεύσεων, αλλά θα ενημερώνεται ο αποστολέας για τη χρησιμοποίηση της επιλογής
αυτής, εφόσον επιθυμεί την ανάρτηση των σχολίων του. Σε κάθε περίπτωση τα σχόλια που έρχονται
στο e-mail diavoulefsi@eprocurement.gov.gr αποστέλλονται στην αναθέτουσα αρχή που επιθυμεί
τη διαβούλευση.

Επισημαίνεται ότι τα καταχωρημένα σχόλια των τραπεζικών φορέων, αναρτώνται αυτούσια στην
ηλεκτρονική φόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, ως σχόλια της πρόσκλησης διενέργειας της Δημόσιας Διαβούλευσης.
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Μετά το πέρας της προθεσμίας για τη διενέργεια της Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών
Προδιαγραφών, θα αξιολογηθούν τα καταχωρημένα σχόλια από την αρμόδια Επιτροπή και θα αναρτηθεί
σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου, με τα στοιχεία των τραπεζικών φορέων που
συμμετείχαν στη διαδικασία και τις παρατηρήσεις που υπέβαλαν.
Παρακαλείσθε για την ανταπόκριση και συμμετοχή σας στη διαδικασία της Δημόσιας Διαβούλευσης.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

Συνημμένα: τρεις (3) σελίδες
(1) Το υπ. αριθ. 7910/22.05.2019 έγγραφο της Επιτροπής Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (Με αποδεικτικό επίδοσης):
- ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.,
Αιόλου 86, 105 59 Αθήνα, Τηλ: 2103342262, Fax: 2103342234,
Email: contact.center@nbg.gr
- ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.,
Αμερικής 4, 105 64 Αθήνα, Τηλ: 2103335000, Fax: 2103335080
Email: treasury@piraeusbank.gr
- ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.
Σταδίου 40, T.K. 10252, Αθήνα, Τηλ: 2103265301, Fax: 2107206582,
Email: mainbranch@alpha.gr
- ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.
Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα, Τηλ: 2103371060, Fax: 2103222095
Email: info@eurobank.gr

-

Εσωτερική διανομή:
Υποδιεύθυνση Οικονομικού
Τμήμα Προμηθειών
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Αθήνα:22/05/2019
Α.Π: 7910

ΠΡΟΣ:

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Όροι και προϋποθέσεις για την ανάδειξη τραπεζικού φορέα διαχείρισης των χρηματικών
διαθεσίμων του Νοσοκομείου, καθώς και των κληροδοτημάτων που ανήκουν σε αυτό.

Η επιτροπή που συγκροτήθηκε με την ΑΠ 21187/28-12-2018 αποτελούμενη από τους:
1. Ειρήνη Σοφουλάκη, ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού
2. Ανδρέα Νικόπουλο, ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού
3. Αλεξάνδρα Αγγελακοπούλου, ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού

και αφορά την ανάδειξη τραπεζικού φορέα διαχείρισης των χρηματικών διαθεσίμων του Νοσοκομείου
καθώς και των κληροδοτημάτων του, προτείνει τις εξής τεχνικές προδιαγραφές – όρους:
Α/Α

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΡΟΙ

1

Οι προσφορές των Τραπεζών να αναφέρουν το υψηλότερο δυνατό επιτόκιο καταθέσεων σε
λογαριασμούς όψεως, σταθερό για διάστημα δύο ετών (2).

2

Η σύμβαση μεταξύ της Τράπεζας και του Νοσοκομείου θα είναι για διάστημα δύο (2) ετών
με δικαίωμα παράτασης για άλλα δύο (2) έτη.

3

Το Νοσοκομείο θα τηρεί όσους άλλους λογαριασμούς όψεως επιθυμεί και χρειάζεται για την
κάλυψη των αναγκών του , χωρίς καμία χρέωση με έξοδα κίνησης και διατήρησης αυτών.

4

Όλες οι εργασίες, πληρωμές του Νοσοκομείου θα ενεργούνται είτε ηλεκτρονικά ”e-banking”,
είτε μέσω του καταστήματος συνεργασίας ανέξοδα.

5

Δωρεάν χορήγηση καρνέ επιταγών και αντιγράφων λογαριασμών

6

Ο εκτοκισμός να είναι εξαμηνιαίος

7

Μεταφορές κεφαλαίων μεταξύ των λογαριασμών του Νοσοκομείου ανέξοδα. Καθώς και
μεταφορά ανέξοδα σε λογ/σμό της Τράπεζας της Ελλάδος του πλεονάζοντος ποσού
(καθορισμένο από το Διοικητικό Συμβούλιο) από το/τους λογ/σμούς του Νοσοκομείου.
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Α/Α

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΡΟΙ

8

Αυθημερόν αποδέσμευση των χρημάτων που κατατίθενται είτε με μετρητά, είτε με
τραπεζικές επιταγές στους λογ/σμούς ταμειακής διαχείρισης του Νοσοκομείου.

9

Αυθημερόν και ανέξοδα αποδέσμευση των χρημάτων που κατατίθενται από την Τράπεζα
της Ελλάδος στον/στους λογ/σμούς ταμειακής διαχείρισης.

10

Διατήρηση και άνοιγμα όσων λογαριασμών μισθοδοσίας απαιτούνται, για όλο το προσωπικό
του Νοσοκομείου με ανταγωνιστικούς όρους.

11

Καταχώρηση της μισθοδοσίας του προσωπικού που δεν είναι ενταγμένο στο διατραπεζικό
σύστημα από τις μισθοδοτικές καταστάσεις που θα παραδίδονται στην Τράπεζα από το
Νοσοκομείο.

12

Δωρεάν χορήγηση extrait στο Νοσοκομείο μας καθημερινά και μηνιαία σε όσους
λογαριασμούς ζητηθεί καθώς και εκτάκτως, αν χρειαστεί (χρέωση, πίστωση, υπόλοιπο
ημέρας, αριθμός εξοφλημένης επιταγής, στοιχεία καταθέτη κ.τ.λ.)

13

Πρόσβαση στην υπηρεσία τηλεφωνικής εξυπηρέτησης 24 ώρες την ημέρα, 365 ημέρες το
χρόνο

14

Ορισμός καταστήματος της τράπεζας πλησίον του Νοσοκομείου που θα διαχειρίζεται
καθημερινά τις απαιτήσεις της σύμβασης

15

Εισερχόμενα εμβάσματα με δικαιούχο το Νοσοκομείο χωρίς έξοδα

16

Εξερχόμενα εμβάσματα προς τράπεζες εσωτερικού με δικαιούχο τρίτα πρόσωπα χωρίς έξοδα
για το Νοσοκομείο

17

Άμεση ανταπόκριση σε κάθε αίτημα των υπηρεσιών του Νοσοκομείου που ασχολούνται με
τραπεζικές εργασίες

18

Άμεση ενημέρωση για κάθε αλλαγή που πραγματοποιείται στις τραπεζικές υπηρεσίες που
παρέχονται

19

Άμεση ενημέρωση σε περιπτώσεις δεσμεύσεων ή και κατασχέσεων σε λογαριασμούς του
Νοσοκομείου μας

20

Άμεση και έγκαιρη ενημέρωση σε περίπτωση αδράνειας και παραγραφής υπέρ του Δημοσίου
των υπολοίπων των λογαριασμών του Νοσοκομείου (Ν.Δ. 1195/1942 «περί παραγραφής
καταθέσεων υπέρ Δημοσίου»).

21

Καθημερινή μεταφορά μετρητών από το Ταμείο του Νοσοκομείου στο κατάστημα της
Τράπεζας από εξουσιοδοτημένη εταιρεία security.
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Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΣΟΦΟΥΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ

ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Εσωτερική διανομή:
- Διοικητική Διευθύντρια
- Υποδιευθύντρια Οικονομικού
- Τμήμα Οικονομικό
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