Δημόσια Διαβούλευση
για χρονικό διάστημα 15 (δεκαπέντε) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της
ημερομηνίας ανάρτησης της πρόσκλησης στον ιστότοπο του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Α/Α

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 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

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 ”ebanking”, 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.

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.
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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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