INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2018.12.03 14:42:15
EET
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: ΨΟΦΙ46906Π-ΑΗ6

DIMITRA NTANOVASILI
Signature
Not Verified

Ψηφιακά υπογεγραμμένο
από DIMITRA
NTANOVASILI
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ2018.12.03
Ημερομηνία:
14:27:43 EET

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ
TMHMA ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Κηφισιά, 26/11/2018
Αριθ. Πρωτ :16861/30-11-2018

Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ
Πληροφορίες: Ουρανία Ζιάκα
Τηλ. 213 2086657, φαξ 213 2086757
Prom5@kat-hosp.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΜΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΟΥ ΓΝΑ ΚΑΤ ΜΕ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΥ ΣΤΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, ΧΩΡΟΥ, ΜΕ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Αναθέτουσα αρχή

Γενικό Νοσοκομείο Αττικής ΚΑΤ

Κατάθεση προσφορών έως

Τρίτη 11/12/2018 ώρα 10.00, στο πρωτόκολλο

Ημερομηνία διενέργειας

Τρίτη 11/12/2018 ώρα 10:30

Τόπος διενέργειας
Διάρκεια σύμβασης

ΓΝΑ ΚΑΤ
Αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου
Τρία έτη με δικαίωμα παράτασης για τρία επιπλέον
έτη

Ισχύς προσφορών

120 ημερολογιακές ημέρες

Αποσφράγιση φακέλων

Αποσφράγιση όλων των φακέλων σε μία
συνεδρίαση και αξιολόγηση σε ένα στάδιο.

Το ΓΝΑ ΚΑΤ έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. To Νομικό πλαίσιο :
 ν.4242/14
2. Την υπ’ αριθ. ΔΣ, του ΓΝΑ ΚΑΤ,14/08-05-2018, Θ.23, απόφαση.(ΑΔΑ
ΩΣ4246906Π-Ω2Υ).
3. Την υπ’ αριθ. ΔΣ, του ΓΝΑ ΚΑΤ, 32/13-11-2018,Θ. 19, απόφαση.
Προσκαλεί
Όλα τα ενδιαφερόμενα τραπεζικά ιδρύματα, να καταθέσουν έγγραφες προσφορές για
τη διαχείριση ταμειακών λογαριασμών καθώς και της μισθοδοσίας(προαιρετικής)του
προσωπικού, του νοσοκομείου με εκμίσθωση του προβλεπόμενου στο Νοσοκομείο
Χώρου.
1.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ.
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1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η Διεκπεραίωση των, κάθε είδους, οικονομικών δοσοληψιών του Νοσοκομείου, μέσω
λογαριασμών καταθέσεων ταμειακής διαχείρισης και μισθοδοσίας(προαιρετικής, για το
προσωπικό του Νοσοκομείου) που θα τηρεί το Νοσοκομείο στη Τράπεζα.
Η εγκατάσταση της αναδόχου Τράπεζας στο Νοσοκομείο για την περίοδο της
σύμβασης ή και της παράτασης, με μίσθωση χώρου, που θα λειτουργήσει ως
υποκατάστημα της Τράπεζας, εντός του Νοσοκομείου. Αυτό θα έχει την αποκλειστική
λειτουργία και την εξυπηρέτηση των πάσης φύσεως οικονομικών δοσοληψιών του
νοσοκομείου. Δύναται επίσης η εξυπηρέτηση πελατών πέρα των εργαζομένων του
Νοσοκομείου λαμβάνοντας υπ’ όψη την προτεραιότητα των εργαζομένων.

ΑΚΙΝΗΤΟ

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

ΙΣΟΓΕΙΟ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΕΝΤΟΣ
ΤΟΥ ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ ΧΩΡΟΥ
ΤΟΥ ΓΝΑ ΚΑΤ ΕΠΙ ΤΗΣ
ΟΔΟΥ ΝΙΚΗΣ 2 ΚΗΦΙΣΙΑ

95 m2

ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
3.300,00€

2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Στο ΓΝΑ ΚΑΤ απασχολούνται περίπου 1400 εργαζόμενοι.
Ο προϋπολογισμός του ΓΝΑ ΚΑΤ σήμερα κυμαίνεται περίπου στα 69.000.000,00€
3. ΌΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ) ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΓΝΑ ΚΑΤ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ.
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.
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 ΓΝΑ ΚΑΤ 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.
7. Η πληρωμή των προμηθευτών θα γίνεται ανέξοδα, εφόσον αυτοί διατηρούν
λογαριασμό στη τράπεζα.
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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.
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 κτλπ.)
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. Εγκατάσταση ενός μηχανήματος ΑΤΜ εντός του Κεντρικού Κτιρίου του
Νοσοκομείου. Το ελάχιστο μηνιαίο τίμημα που είναι αποδεκτό από το
Νοσοκομείο είναι 200€, το οποίο θα αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με τη
μεταβολή του δείκτη τιμών του καταναλωτή.
16. Χρήση συστήματος ηλεκτρονικής τραπεζικής WIN BANK
17. Δωρεάν παροχή τεσσάρων(4) τερματικών POS με δωρεάν χρέωση ανά
συναλλαγή.
18. Κάθε φύσεως Παροχές ή Δωρεές στο ΓΝΑ ΚΑΤ οι οποίες θα αξιολογηθούν
κατά την κρίση της επιτροπής.
2.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν Τραπεζικά Ιδρύματα που είναι μέλη της ένωσης Ελλήνων
Τραπεζών
3.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης 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 3. Α, Β,,Γ.
Ο ενιαίος και οι επί μέρους σφραγισμένοι, ανεξάρτητοι φάκελοι θα αναγράφουν:


Τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου.


Ο ενιαίος φάκελος «ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Οι επί μέρους «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».

Τον αριθμό πρωτοκόλλου της Πρόσκλησης, τον τίτλο, την επωνυμία του
διενεργούντος του διαγωνισμό και την ημερομηνία διενέργειας.
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ΦΑΚΕΛΟΣ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»

3Α.

O φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» περιλαμβάνει:



Βεβαίωση 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 των όρων
της παρούσας Πρόσκλησης.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

3Β.

O φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιλαμβάνει συμπληρωμένο το φύλλο
συμμόρφωσης καθώς και τα έγγραφα και δικαιολογητικά που αναφέρονται στους
όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της Πρόσκλησης
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

3Γ.


4.

Ο φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιέχει συμπληρωμένο το έντυπο
οικονομικής προσφοράς που επισυνάπτεται στη πρόσκληση, στο οποίο
αναγράφεται το Προτεινόμενο Μηνιαίο Μίσθωμα για το τραπεζικό κατάστημα
καθώς και για την εγκατάσταση ενός μηχανήματος ΑΤΜ εντός του
Νοσοκομείου.
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

Επικρατέστερη είναι η προσφορά με τη μεγαλύτερη συνολική οικονομική προσφορά
για την εκμίσθωση του προβλεπόμενου ακινήτου καθώς και της εγκατάστασης ΑΤΜ.
Το νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα μετά την αποσφράγιση των προσφορών να
αναζητήσει από τον πλειοδότη ή από όλους τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό
στους οποίους περιλαμβάνεται και ο πλειοδότης, ή από μερικούς εξ αυτών σύμφωνα
με την κατάταξή τους (ανάλογα με το ύψος των προσφορών τους), βελτίωση των
προσφορών τους για την ανάδειξη του τελικού πλειοδότη, οπότε ο διαγωνισμός
συνεχίζεται αμέσως, με την κατάθεση ανοιχτών έγγραφων προσφορώναντιπροσφορών μέχρι την ανάδειξη του τελικού πλειοδότη. Συγκεκριμένα :
Σε περίπτωση
 ισοδύναμων προσφορών ή
 προσφορών με μικρές αποκλείσεις ως προς την οικονομική προσφορά και
σημαντικές διαφορές στις παροχές της τραπεζικής συνεργασίας ή
 σημαντικές διαφορές στις παροχές της τραπεζικής συνεργασίας
όπως
(διαφορά στο προσφερόμενο
επιτόκιο καταθέσεων ή στις τραπεζικές
προσφερόμενες υπηρεσίες ή ακόμα και στις αντισταθμιστικές προσφορές οι
οποίες θα είναι σαφώς αποτιμημένες).
θα πραγματοποιηθεί διαπραγμάτευση με ανταγωνιστικό διάλογο, όπως ορίζεται
παραπάνω, με τους υποψήφιους αναδόχους για την τελική επιλογή.
Οι προσφορές που θα υποβληθούν δεν είναι δεσμευτικές για το ΓΝΑ ΚΑΤ, η οποία δεν
αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση για την εκμίσθωση του ακινήτου σε όσους θα
λάβουν μέρος στη διαδικασία. Ακόμη, έχει το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση της, να
μην προβεί στην εκμίσθωση του ακινήτου, να ματαιώσει την εν λόγω διαδικασία ή να
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την επαναλάβει, με αυτή τη μορφή ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο και ανεξαρτήτως του
ύψους των προσφερόμενων μηνιαίων μισθωμάτων.
5.

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
 Εγγύηση συμμετοχής, σε ποσοστό το 5% επί του συνολικού ζητούμενου
τιμήματος για ένα χρόνο ήτοι 2.100,00€.


6.

Εγγύηση καλής εκτέλεσης, ισχύος αορίστου, ποσού ίσο με δυο μηνιαία
μισθώματα και θα επιστραφεί στον Μισθωτή ατόκως μετά τη λήξη της μίσθωσης
και εφόσον έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του που πηγάζουν από την
πράξη αυτή.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η διάρκεια της σύμβασης είναι 3 έτη. Δύναται με το πέρας της τριετίας να τροποποιηθεί
η ισχύουσα σύμβαση με παράταση της χρονικής διάρκειας της έως τρία έτη.
Το Νοσοκομείο έχει δικαίωμα να διακόψει τη σύμβαση αζημίως σε περίπτωση που
κρίνει ότι δεν τηρούνται οι όροι της σύμβασης.
7.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ 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 υπάλληλό της, ως επόπτη της
σύμβασης, με καθήκοντα εισηγητή.
8.

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ

Ελάχιστη τιμή εκκίνησης του μηνιαίου μισθώματος: € 3.300 (τρεις χιλιάδες τριακόσια
ευρώ). Το τελικό μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται ετησίως σε ποσοστό 100% της
12μηνης μεταβολής του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, πλέον 1%. Σε περίπτωση
αρνητικού πληθωρισμού η ελάχιστη αναπροσαρμογή θα ανέρχεται σε 1%.
Το χαρτόσημο: βαρύνει ολόκληρο το μισθωτή.
Το μισθωτή θα βαρύνουν επίσης τα σχετικά έξοδα των οργανισμών κοινής ωφελείας,
Δημοτικά Τέλη και φόροι κλπ.
Ο πλειοδότης υποχρεούται να καταβάλει το τίμημα του μισθώματος σε τραπεζικό
λογαριασμό του Νοσοκομείου που θα αναγράφεται στη σύμβαση, μέσα στις πρώτες
δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες κάθε μήνα.
Η καθυστέρηση καταβολής του τιμήματος αποτελεί ουσιώδη λόγο παράβασης των
όρων της σύμβασης και καταγγελίας αυτής.
9.

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΤΗ

Το μίσθιο θα παραδοθεί στην κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Ο Μισθωτής έχει το
δικαίωμα, με αποκλειστικά δική του επιμέλεια, ευθύνη, έξοδα και δαπάνες, να εκτελέσει
επισκευαστικές εργασίες, καθώς και να διενεργήσει μετασκευές, μεταρρυθμίσεις,
τροποποιήσεις, προσθήκες ή άλλες εργασίες στο μίσθιο, οι οποίες είναι αναγκαίες για
τη συμφωνηθείσα χρήση, αφού λάβει τις κατά νόμο άδειες και εγκρίσεις, καθώς και την
ενημέρωση του Νοσοκομείου για τις συγκεκριμένες εργασίες. Κάθε επισκευή ή
προσθήκη στο μίσθιο παραμένει προς όφελος του μισθίου μετά τη λήξη ή λύση της
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μίσθωσης, χωρίς κανένα απολύτως δικαίωμα του Μισθωτή για αποζημίωση ή
συμψηφισμό με μισθώματα. Ο Μισθωτής, εφόσον του ζητηθεί εγγράφως από το ΓΝΑ
ΚΑΤ κατά τη λήξη της μίσθωσης, υποχρεούται να αποκαταστήσει πλήρως με
αποκλειστικά δική του επιμέλεια, ευθύνη, έξοδα και δαπάνες, οποιεσδήποτε
προσθήκες τροποποιήσεις και μεταρρυθμίσεις του μισθίου και να το επαναφέρει στην
αρχική του κατάσταση.
Ο μισθωτής επίσης υποχρεούται να αναλάβει το κόστος των παραπάνω καθώς και το
κόστος κάθε συντήρησης ή επισκευής του κτιρίου, κατά τη διάρκεια της μίσθωσης.
11.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η παρούσα σύμβαση διέπεται από το ελληνικό δίκαιο.

Ο Διοικητής του Νοσοκομείου
Νικόλαος Κοντοδημόπουλος

Συνημμένα:
1) Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης.
2) Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς.
3) Φύλλο συμμόρφωσης
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Υπόδειγμα ΥΔ για αποδοχή των όρων της διακήρυξης
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(Άρθρο 8 Ν. 1599/1986)
Προς: ΓΝΑ ΚΑΤ, για την Πρόσκληση ενδιαφέροντος :ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΟΥ
ΓΝΑ ΚΑΤ ΜΕ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, ΧΩΡΟΥ,
ΜΕ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ.
»
Ο/Η (όνομα)
Επώνυμο
Όνομα & επώνυμο πατέρα
Όνομα & 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 παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
α.

Αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσης προκήρυξης.

β.

Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.

γ.
Παραιτούμαι από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης μου σχετικά με οποιαδήποτε
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση –ματαίωση του
Διαγωνισμού.
δ.

Συμμετέχω με μία μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού.

(Ημερομηνία, υπογραφή, ονοματεπώνυμο και ιδιότητα υπογράφοντος, σφραγίδα
τράπεζας)
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 1.
Προς: ΓΝΑ ΚΑΤ, για την Πρόσκληση ενδιαφέροντος :ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΟΥ
ΓΝΑ ΚΑΤ ΜΕ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, ΧΩΡΟΥ,
ΜΕ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ.

AKINHTO
ΜΙΣΘΩΜΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
ΜΙΣΘΩΜΑ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΑΤΜ
ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ )

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (ΜΗΝΙΑΙΩΣ)

(Ημερομηνία, υπογραφή, ονοματεπώνυμο και ιδιότητα υπογράφοντος, σφραγίδα
τράπεζας)
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 2. (ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ)

Περιγραφή
Προσφερόμενο επιτόκιο στους
ταμειακούς λογαριασμούς του ΓΝΑ ΚΑΤ.
Προσφερόμενο επιτόκιο στους
λογαριασμούς μισθοδοσίας του
Προσωπικού.

Τιμή

 Τυχόν αντισταθμιστικές προσφορές σαφώς αποτιμημένες,( Να δηλωθούν
αναλυτικά ).

(Ημερομηνία, υπογραφή, ονοματεπώνυμο και ιδιότητα υπογράφοντος, σφραγίδα
τράπεζας)
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ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ)
ΝΑΙ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

1

Valeur κατάθεσης μετρητών και Τραπεζικών επιταγών , αυθημερόν ανέξοδα
(πλην των νομοθετημένων ) (3.1)

2
3

Valeur κατάθεσης ιδιωτικών επιταγών την επόμενη εργάσιμη ανέξοδα (3.2)
Δωρεάν χορήγηση συστήματος e-banking (3.3)

4

Ημερήσιο αντίγραφο των τηρούμενων λογαριασμών του Νοσοκομείου
(EXTRAIT) και συγκεντρωτικά στο τέλος κάθε μήνα (3.4)

5

Για τα διατραπεζικά εμβάσματα του ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ προς τα ασφαλιστικά ταμεία ή
λοιπούς δημόσιους φορείς δεν θα εισπράττεται προμήθεια και λοιπά έξοδα, 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 (3.6)

7
8

Η πληρωμή των προμηθευτών θα γίνεται ανέξοδα, εφόσον αυτοί διατηρούν
λογαριασμό στη τράπεζα.(3.7)
Προσφερόμενο ανταγωνιστικό επιτόκιο καταθέσεων.(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)

10

ΟΧΙ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΜΕ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ( ΕΑΝ
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ)
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11
12
13

Πληρωμή της μισθοδοσίας του προσωπικού χωρίς προμήθεια από την τράπεζα
τόσο στο λογαριασμό εισροών όσο και στο λογαριασμό εκροών.(3.11)
Προσφερόμενο ανταγωνιστικό επιτόκιο μισθοδοσίας (3.12)
Παροχές του προσωπικού του Νοσοκομείου (3.13)

14

Υποχρέωση της τράπεζας να πιστώνει τους λογαριασμούς των υπαλλήλων την
ημέρα που ορίζει το Νοσοκομείο (3.14)

16

Χρήση συστήματος ηλεκτρονικής τραπεζικής WIN BANK (3.16)
Δωρεάν παροχή τεσσάρων(4) τερματικών POS με δωρεάν χρέωση ανά
συναλλαγή.

17
Κάθε φύσεως Παροχές ή Δωρεές στο ΓΝΑ ΚΑΤ οι οποίες θα αξιολογηθούν κατά
την κρίση της επιτροπής.
18

................................................................

(Ημερομηνία, υπογραφή, ονοματεπώνυμο και ιδιότητα υπογράφοντος, σφραγίδα τράπεζας)
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