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ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΩΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ
ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΑΜΔΗΑΚΩΝ ΛΟΓΑΡΗΑΜΩΝ
ΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ
Έρνληαο ππφςε ηελ θείκελε Ννκνζεζία θαη ηελ απφθαζε Γ 29/28-09-21 Θέκα 2ν, (ΑΓΑ:
ΧΗ7ΧΟΡΡ1-ΠΘ) πξνζθαινχκε φια ηα ελδηαθεξφκελα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα λα θαηαζέζνπλ
έγγξαθεο πξνζθνξέο γηα ηε δηαρείξηζε ηακεηαθψλ ινγαξηαζκψλ ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ
Απνθαηάζηαζεο.
ΑΡΘΡΟ 1.

ΤΝΟΠΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

Αλαζέηνπζα αξρή

ΔΘΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ (Δ.Κ.Α.)

Κξηηήξην θαηαθχξσζεο

Σν πςειφηεξν πξνζθεξφκελν επηηφθην

Γηάξθεηα ζχκβαζεο

Γχν (2) έηε κε δηθαίσκα πξναίξεζεο παξάηαζεο γηα
έλα (1) αθφκε έηνο.

Καηάζεζε πξνζθνξψλ έσο

Παπαζκεςή, 08-10-2021 ώπα 11:00, ζην
πξσηφθνιιν ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Απνθαηάζηαζεο

Ηκεξνκελία δηελέξγεηαο

Παπαζκεςή, 08-10-2021 ώπα 12:00

Σφπνο δηελέξγεηαο

Αίζνπζα Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ
Δζληθνχ Κέληξνπ Απνθαηάζηαζεο

Ιζρχο πξνζθνξψλ

120 εκεξνινγηαθέο εκέξεο

Αποζθπάγιζη όλυν ηυν θακέλυν ζε μία ζςνεδπίαζη και
αξιολόγηζη ζε ένα ζηάδιο.

ΑΡΘΡΟ 2.

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ - ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ

1. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΤΜΒΑΖ
Η Γηεθπεξαίσζε ησλ, θάζε είδνπο, νηθνλνκηθψλ δνζνιεςηψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ, κέζσ
ινγαξηαζκψλ θαηαζέζεσλ ηακεηαθήο δηαρείξηζεο θαη κηζζνδνζίαο πνπ ζα ηεξεί ην Ννζνθνκείν
ζηε Σξάπεδα.
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2. ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ
ην ΔΘΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ απαζρνινχληαη πεξίπνπ 239 εξγαδφκελνη.
Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ ΔΘΝΙΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ζήκεξα θπκαίλεηαη πεξίπνπ
ζηα 4.500.000,00€
3. ΌΡΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ (ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ)
Σα ελδηαθεξφκελα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα νθείινπλ λα ζπκπιεξψζνπλ, απαληψληαο ζην ζπλεκκέλν
έληππν, ηα αλαθεξφκελα εξσηήκαηα ζχκθσλα κε ηα θαησηέξσ :
1. Valeur θαηάζεζεο κεηξεηψλ θαη ηξαπεδηθψλ επηηαγψλ, κεηαθνξά ρξεκάησλ απζεκεξφλ
αλέμνδα.
2. Valeur θαηάζεζεο ηδησηηθψλ επηηαγψλ ηελ επφκελε εξγάζηκε αλέμνδα.
3. Γσξεάλ ρνξήγεζε ζπζηήκαηνο e-banking.
4. Ηκεξήζηα ειεθηξνληθή ελεκέξσζε ησλ ηεξνχκελσλ ινγαξηαζκψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ
(EXTRAIT) θαη ζπγθεληξσηηθά ζην ηέινο θάζε κήλα .
5. Γηα ηα δηαηξαπεδηθά εκβάζκαηα ηνπ ΔΘΝΙΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ πξνο ηα
αζθαιηζηηθά ηακεία ή ινηπνχο δεκφζηνπο θνξείο δελ ζα εηζπξάηηεηαη πξνκήζεηα θαη ινηπά
έμνδα, πιελ ησλ λνκνζεηεκέλσλ, αιιά ζα κπνξεί λα ηίζεηαη valeur πέξαλ ηεο επφκελεο
εξγάζηκεο εκέξαο.
6. Σα εηζεξρφκελα εκβάζκαηα ζα γίλνληαη κε Valeur ηεο ίδηαο εκέξαο θαη κεδεληθή πξνκήζεηα.
7. Η πιεξσκή ησλ πξνκεζεπηψλ ζα γίλεηαη αλέμνδα, εθφζνλ απηνί δηαηεξνχλ ινγαξηαζκφ ζηε
ηξάπεδα.
8. Πξνζθεξφκελν αληαγσληζηηθφ επηηφθην θαηαζέζεσλ ην νπνίν ζα πξέπεη λα είλαη πςειφηεξν
ηνπ ηακηεπηεξίνπ ηεο ηξάπεδαο. Σν επηηφθην ζα πξέπεη λα είλαη ζηαζεξφ γηα δπν (2) ρξφληα κε
δπλαηφηεηα εηεζίαο αλαπξνζαξκνγήο κφλν ζε πεξίπησζε δηαθνξνπνίεζεο ηνπ επηηνθίνπ ηεο
Κεληξηθήο Δπξσπατθήο ηξάπεδαο ζε πνζνζηφ κεγαιχηεξν απφ +1%
9. Σν εκεξήζην ππφινηπν ησλ ινγαξηαζκψλ ζα εθηνθίδεηαη νιφθιεξν θαη ν εθηνθηζκφο ζα
γίλεηαη αλά εμάκελν.
10. Σήξεζε ινγαξηαζκψλ εηζξνψλ θαη εθξνψλ ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη
ηελ λνκνζεζία.
11. Πιεξσκή ηεο κηζζνδνζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ ρσξίο πξνκήζεηα απφ ηελ ηξάπεδα ηφζν ζην
ινγαξηαζκφ εηζξνψλ φζν θαη ζην ινγαξηαζκφ εθξνψλ.
12. Πξνζθεξφκελν αληαγσληζηηθφ επηηφθην κηζζνδνζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ ζηαζεξφ γηα φια ηα
έηε ηεο ζχκβαζεο θαη ηπρφλ παξαηάζεσλ.
13. Παξνρέο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Ννζνθνκείνπ (επελδπηηθά παθέηα, αζθαιηζηηθά παθέηα,
επηηφθην ρνξήγεζεο δαλείσλ, επηηφθην πηζησηηθψλ θηι.)
14. Τπνρξέσζε ηεο ηξάπεδαο λα πηζηψλεη ηνπο ινγαξηαζκνχο ησλ ππαιιήισλ ηελ εκέξα πνπ
νξίδεη ην Ννζνθνκείν θαη λα ηξνθνδνηεί ηα κεραλήκαηα ΑΣΜ ψζηε λα κε κέλνπλ ρσξίο
ρξήκαηα.
15. Δγθαηάζηαζε ελφο κεραλήκαηνο ΑΣΜ εληφο ηνπ Κεληξηθνχ Κηηξίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ. Σν
ειάρηζην κεληαίν ηίκεκα πνπ είλαη απνδεθηφ απφ ην Ννζνθνκείν είλαη 200€, ην νπνίν ζα
αλαπξνζαξκφδεηαη ζχκθσλα κε ηε κεηαβνιή ηνπ δείθηε ηηκψλ ηνπ θαηαλαισηή.
16. Υξήζε ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο e-banking.
17. Κάζε θχζεσο Παξνρέο ή Γσξεέο ζην ΔΘΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ, νη νπνίεο ζα
αμηνινγεζνχλ θαηά ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο.
4. ΓΗΚΑΗΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ Σξαπεδηθά Ιδξχκαηα πνπ είλαη κέιε ηεο έλσζεο Διιήλσλ
Σξαπεδψλ, ε νπνία ζα απνδεηθλχεηαη κε αληίζηνηρε βεβαίσζε.
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5. ΚΑΣΑΚΤΡΩΖ
Η καηακύπυζη γίλεηαη ζηνλ δηαγσληδφκελν πνπ πποζθέπει ηο ςτηλόηεπο επιηόκιο ζηοςρ
λογαπιαζμούρ Σαμειακήρ διασείπιζηρ. Ιζφηηκεο ζεσξνχληαη νη πξνζθνξέο κε ηζνδχλακεο
πξνζθνξέο.
ε πεξίπησζε ηζνδχλακσλ πξνζθνξψλ ή πξνζθνξψλ κε κηθξέο απνθιίζεηο σο πξνο ην
παξαπάλσ, λα ιεθζνχλ ππ’ φςηλ, ην ελνίθην ηνπνζέηεζεο ΑΣΜ, νη πξνζθεξφκελεο ηξαπεδηθέο
ππεξεζίεο, ην επηηφθην κηζζνδνζίαο ζηνπο εξγαδφκελνπο ηνπ Ννζνθνκείνπ, θαζψο θαη δηάθνξεο
αληηζηαζκηζηηθέο πξνζθνξέο ζαθψο απνηηκεκέλεο.
ΑΡΘΡΟ 3. ΓΗΑΡΚΔΗΑ – ΠΑΡΑΣΑΖ ΤΜΒΑΖ
Η δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο είλαη δχν (2) έηε, κε δηθαίσκα πξναίξεζεο παξάηαζεο γηα έλα (1)
αθφκε έηνο.
ΑΡΘΡΟ 4. ΓΗΚΑΗΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ Σξαπεδηθά Ιδξχκαηα πνπ είλαη κέιε ηεο έλσζεο Διιήλσλ Σξαπεδψλ
ε νπνία ζα απνδεηθλχεηαη κε αληίζηνηρε βεβαίσζε.
ΑΡΘΡΟ 5. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
Οη πξνζθνξέο ζπληάζζνληαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη θαηαηίζεληαη κέζα ζε
έλαλ εληαίν ζθξαγηζκέλν θάθειν, πνπ πεξηιακβάλεη ηξεηο επί κέξνπο, αλεμάξηεηνπο,
ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο: α) θάθεινο «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ», β) θάθεινο «ΣΔΥΝΙΚΗ
ΠΡΟΦΟΡΑ», γ) θάθεινο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», πνπ θάζε έλαο πεξηέρεη αληηζηνίρσο ηα
ζηνηρεία ησλ θαησηέξσ παξαγξάθσλ 6, 7, 8.
Ο εληαίνο θαη νη επί κέξνπο ζθξαγηζκέλνη, αλεμάξηεηνη θάθεινη ζα αλαγξάθνπλ:

Σα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληδφκελνπ.

Ο εληαίνο θάθεινο ζα αλαγξάθεη «ΠΡΟΦΟΡΑ».

Οη επί κέξνπο θάθεινη ζα αλαγξάθνπλ:

«ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ»,

«ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ»,

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ».

Σνλ αξηζκφ πξσηνθφιινπ ηεο Πξφζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο, ηνλ ηίηιν ηεο
Πξφζθιεζεο, ηελ επσλπκία ηνπ δηελεξγνχληνο ηνλ δηαγσληζκφ θαη ηελ εκεξνκελία
δηελέξγεηαο ηεο Πξφζθιεζεο.
ΑΡΘΡΟ 6. ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ
Ο θάθεινο «ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ» πεξηιακβάλεη:


Βεβαίσζε ησλ Σξαπεδηθψλ Ιδξπκάησλ φηη είλαη κέιε ηεο Έλσζεο Διιεληθψλ Σξαπεδψλ.



Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986, φπσο ηζρχεη, πνπ
λα δειψλνπλ ηελ απνδνρή πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο
Πξφζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο.

ΑΡΘΡΟ 7. ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ
O θάθεινο «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» ζα πεξηιακβάλεη ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ
αλαθέξνληαη ζηνπο φξνπο ζπκκεηνρήο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο Πξφζθιεζεο.
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ΑΡΘΡΟ 8. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ
Ο θάθεινο «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» πεξηέρεη ζπκπιεξσκέλν ην έληππν νηθνλνκηθήο
πξνζθνξάο πνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ Πξφζθιεζε, ζην νπνίν αλαγξάθεηαη ε πξνζθεξφκελε ηηκή
αλά είδνο πξνζθνξάο, φπσο απηή νξίδεηαη ζην ζπλεκκέλν Τπφδεηγκα.
ΑΡΘΡΟ 9. ΚΑΣΑΚΤΡΩΖ
Η θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ δηαγσληδφκελν πνπ πξνζθέξεη ην πςειφηεξν επηηφθην ζηνπο
ινγαξηαζκνχο Σακεηαθήο δηαρείξηζεο. Ιζφηηκεο ζεσξνχληαη νη πξνζθνξέο κε ηζνδχλακεο
πξνζθνξέο.
ε πεξίπησζε ηζνδχλακσλ πξνζθνξψλ ή πξνζθνξψλ κε κηθξέο απνθιίζεηο σο πξνο ην
παξαπάλσ, λα ιεθζνχλ ππ’ φςε, ην ελνίθην ηνπνζέηεζεο ΑΣΜ, νη πξνζθεξφκελεο ηξαπεδηθέο
ππεξεζίεο, ην επηηφθην κηζζνδνζίαο ζηνπο εξγαδφκελνπο ηνπ Ννζνθνκείνπ, θαζψο θαη δηάθνξεο
αληηζηαζκηζηηθέο πξνζθνξέο ζαθψο απνηηκεκέλεο.
ΑΡΘΡΟ 10.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΤΜΒΑΖ

Η παξαθνινχζεζε ηεο ζχκβαζεο δηελεξγείηαη απφ ηελ θαζ΄ χιελ αξκφδηα ππεξεζία. ε
πεξίπησζε πνπ θξηζεί αλαγθαίν, ε ππεξεζία δχλαηαη λα νξίζεη, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ έρεη
νξηζηεί ζρεηηθή επηηξνπή παξαθνινχζεζεο ηνπ έξγνπ, ππάιιειν ηεο, σο επφπηε ηεο ζχκβαζεο,
κε θαζήθνληα εηζεγεηή, ζχκθσλα κε ην άξζξν 216 ηνπ Ν. 4412/16.
ΑΡΘΡΟ 11.

ΚΑΣΑΒΟΛΖ ΣΗΜΖΜΑΣΟ

Ο Πιεηνδφηεο ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη ην ηίκεκα, γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ ΑΣΜ ζηνλ ηξαπεδηθφ
ινγαξηαζκφ ηνπ Ννζνθνκείνπ πνπ ζα αλαγξάθεηαη ζηε ζχκβαζε, κέζα ζηηο πξψηεο δέθα (10)
εκεξνινγηαθέο εκέξεο θάζε κήλα.
Η θαζπζηέξεζε θαηαβνιήο ηνπ ηηκήκαηνο απνηειεί νπζηψδε ιφγν παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο
ζχκβαζεο θαη θαηαγγειίαο απηήο.
ςνημμένα:
1) Τπφδεηγκα Τπεχζπλεο Γήισζεο
2) Τπφδεηγκα νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο
3) Όξνη πκκεηνρήο (ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ)

Αθξηβέο Αληίγξαθν

Ο Αλαπιεξσηήο Γηνηθεηήο ΔΚΑ
Νίθνο Φαξξφο
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1.

Τπόδειγμα ςπεύθςνηρ δήλυζηρ
ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ
(Αξζξν 8 ηνπ Ν. 1599/1986)

Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε ηε δήισζε απηή κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην
αξρείν άιισλ ππεξεζηψλ (άξζξν 9, παξάγξαθνο 4, ηνπ Ν. 1599/1986)
Ππορ:
ΔΚΑ, για ηην Ππόζκληζη εκδήλυζηρ ενδιαθέπονηορ : ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΔ
ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΑΜΔΗΑΚΩΝ ΛΟΓΑΡΗΑΜΩΝ
ΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ

Ο/Η (φλνκα)
Δπψλπκν
Ολνκα & επψλπκν παηέξα
Ολνκα & επψλπκν κεηέξαο
Ηκεξνκελία γέλλεζεο
Σφπνο γέλλεζεο
Σφπνο θαηνηθίαο
Αξηζκφο δειηίνπ ηαπηφηεηαο

:
:
:
:
:
:
:
:

Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο
παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειψλσ φηη:
α.

Γελ έρσ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα θάπνην αδίθεκα απφ ηα αλαθεξφκελα
ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ.4412/16.

β.

Γελ ηειψ ζε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο θαηαζηάζεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 73
ηνπ Ν. 4412/16.

γ.

Γελ ηειψ ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ ΚΝ 2190/1920, φπσο ηζρχεη, ή εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ
Ν. 1892/1990, φπσο ηζρχεη, ή ππφ άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (δειψλεηαη κφλν απφ Α.Δ.).

δ.
Δίκαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο κνπ ππνρξεψζεηο θαη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο
κνπ, πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο).
ε.
Δίκαη εγγεγξακκέλνο ζην νηθείν Δπηκειεηήξην θαη ην εηδηθφ επάγγεικά κνπ θαηά ηελ εκέξα
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη ………… …………………………
δ.

Έιαβα γλψζε ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ηνπο απνδέρνκαη αλεπηθχιαθηα.

(Ηκεξνκελία, ππνγξαθή, νλνκαηεπψλπκν θαη ηδηφηεηα ππνγξάθνληνο, ζθξαγίδα εηαηξείαο)
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ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ

Ππορ:
ΔΚΑ, για ηην Ππόζκληζη εκδήλυζηρ ενδιαθέπονηορ : ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΔ
ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΑΜΔΗΑΚΩΝ ΛΟΓΑΡΗΑΜΩΝ
ΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ

Πεξηγξαθή

Σηκή

Πξνζθεξφκελν επηηφθην
ζηνπο ηακεηαθνχο
ινγαξηαζκνχο ηνπ ΔΚΑ
Δγθαηάζηαζε κεραλήκαηνο
ΑΣΜ ζηνλ ρψξν ηνπ
Ννζνθνκείνπ
Πξνζθεξφκελν επηηφθην
ζηνπο ινγαξηαζκνχο
κηζζνδνζίαο ηνπ Πξνζσπηθνχ
Σπρφλ αληηζηαζκηζηηθέο πξνζθνξέο ζαθψο απνηηκεκέλεο , (Να δεισζνχλ αλαιπηηθά)
(Ηκεξνκελία, ππνγξαθή, νλνκαηεπψλπκν θαη ηδηφηεηα ππνγξάθνληνο, ζθξαγίδα εηαηξείαο)

6

ΑΔΑ: 9645ΟΡΡ1-0ΜΗ

21PROC009295794 2021-10-01

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ
ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ

ΟΡΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ (ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ)
ΑΠΑΗΣΖΖ

ΠΡΟΦΟΡΑ
ΜΔ
ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΖ
ΣΗΜΖ

1

Valeur θαηάζεζεο κεηξεηψλ
θαη ηξαπεδηθψλ επηηαγψλ,
κεηαθνξά ρξεκάησλ
απζεκεξφλ αλέμνδα. (3.1)

_

2

Valeur θαηάζεζεο ηδησηηθψλ
επηηαγψλ ηελ επφκελε
εξγάζηκε αλέμνδα. (3.2)

_

3

Γσξεάλ ρνξήγεζε ζπζηήκαηνο
e-banking. (3.3)

_

4

Ηκεξήζηα ειεθηξνληθή
ελεκέξσζε ησλ ηεξνχκελσλ
ινγαξηαζκψλ ηνπ
Ννζνθνκείνπ (EXTRAIT) θαη
ζπγθεληξσηηθά ζην ηέινο θάζε
κήλα(3.4)

_

5

Γηα ηα δηαηξαπεδηθά εκβάζκαηα
ηνπ ΔΘΝΙΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ
ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ πξνο ηα
αζθαιηζηηθά ηακεία ή ινηπνχο
δεκφζηνπο θνξείο δελ ζα
εηζπξάηηεηαη πξνκήζεηα θαη
ινηπά έμνδα, πιελ ησλ
λνκνζεηεκέλσλ,
αιιά ζα κπνξεί λα ηίζεηαη
valeur πέξαλ ηεο επφκελεο
εξγάζηκεο εκέξαο. (3.5)

6

Σα εηζεξρφκελα εκβάζκαηα ζα
γίλνληαη κε Valeur ηεο ίδηαο
εκέξαο θαη κεδεληθή
πξνκήζεηα. (3.6)

7

Η πιεξσκή ησλ πξνκεζεπηψλ
ζα γίλεηαη αλέμνδα, εθφζνλ
απηνί δηαηεξνχλ ινγαξηαζκφ
ζηε ηξάπεδα. (3.7)

8

Πξνζθεξφκελν αληαγσληζηηθφ
επηηφθην θαηαζέζεσλ ην νπνίν
ζα πξέπεη λα είλαη πςειφηεξν
ηνπ ηακηεπηεξίνπ ηεο
ηξάπεδαο.

ΠΡΟΦΟΡΑ
ΜΔ
ΑΠΑΝΣΖΖ
ΝΑΗ Ή ΟΥΗ

_

_

_

_

_

7

ΣΗΜΖ ΟΠΟΤ
ΥΡΔΗΑΕΔΣΑΗ

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ
ΠΡΟΦΟΡΑ
ΜΔ
ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ
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Σν επηηφθην ζα πξέπεη λα είλαη
ζηαζεξφ γηα δπν (2) ρξφληα κε
δπλαηφηεηα εηεζίαο
αλαπξνζαξκνγήο κφλν ζε
πεξίπησζε δηαθνξνπνίεζεο
ηνπ επηηνθίνπ ηεο Κεληξηθήο
Δπξσπατθήο ηξάπεδαο ζε
πνζνζηφ κεγαιχηεξν απφ +1%
(3.8)
Σν εκεξήζην ππφινηπν ησλ
ινγαξηαζκψλ ζα εθηνθίδεηαη
νιφθιεξν θαη ν εθηνθηζκφο ζα
γίλεηαη αλά εμάκελν (3.9)

_

10 Σήξεζε ινγαξηαζκψλ εηζξνψλ
θαη εθξνψλ ζχκθσλα κε ηηο
αλάγθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη
ηελ λνκνζεζία. (3.10)

_

9

11 Πιεξσκή ηεο κηζζνδνζίαο ηνπ
πξνζσπηθνχ ρσξίο πξνκήζεηα
απφ ηελ ηξάπεδα ηφζν ζην
ινγαξηαζκφ εηζξνψλ φζν θαη
ζην ινγαξηαζκφ εθξνψλ.
(3.11)
12 Πξνζθεξφκελν αληαγσληζηηθφ
επηηφθην κηζζνδνζίαο ηνπ
πξνζσπηθνχ ζηαζεξφ γηα φια
ηα έηε ηεο ζχκβαζεο θαη ηπρφλ
παξαηάζεσλ .(3.12)
13 Παξνρέο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ
Ννζνθνκείνπ (επελδπηηθά
παθέηα, αζθαιηζηηθά παθέηα,
επηηφθην ρνξήγεζεο δαλείσλ,
επηηφθην πηζησηηθψλ θηι.)
(3.13)
14 Τπνρξέσζε ηεο ηξάπεδαο λα
πηζηψλεη ηνπο ινγαξηαζκνχο
ησλ ππαιιήισλ ηελ εκέξα
πνπ νξίδεη ην Ννζνθνκείν θαη
λα ηξνθνδνηεί ηα κεραλήκαηα
ΑΣΜ ψζηε λα κε κέλνπλ ρσξίο
ρξήκαηα. (3.14)

_

_

_

_

_

15 Δγθαηάζηαζε ελφο
κεραλήκαηνο ΑΣΜ εληφο ηνπ
Κεληξηθνχ Κηηξίνπ ηνπ
Ννζνθνκείνπ.
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Σν ειάρηζην κεληαίν ηίκεκα
πνπ είλαη απνδεθηφ απφ ην
Ννζνθνκείν είλαη 200€, ην
νπνίν ζα αλαπξνζαξκφδεηαη
ζχκθσλα κε ηε κεηαβνιή ηνπ
δείθηε ηηκψλ ηνπ θαηαλαισηή
(3.15)
16 Υξήζε ζπζηήκαηνο
ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο
e-banking (3.16)
17 Κάζε θχζεσο Παξνρέο ή
Γσξεέο ζην ΔΘΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ
ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ, νη νπνίεο
ζα αμηνινγεζνχλ θαηά ηελ
θξίζε ηεο επηηξνπήο
αμηνιφγεζεο (3.17)

_

_

9

