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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ
Το Γενικό Νοσοκομείο-Κέντρο Υγείας Λήμνου λαμβάνοντας υπ’ όψιν την υπ’ αριθμ. 15/25-42013 (θέμα 16ο) απόφασή του ΣΔ του Νοσοκομείου, ενέκρινε Επιτροπή Διερεύνησης Τιμών η
οποία θα ζητήσει προσφορές από όλες της Τράπεζες του Νησιού μας για την διαχείριση των
Λογαριασμών και την Μισθοδοσία του Νοσοκομείου μας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι
της 30-9-2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ. στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου.
Οι προσφορές θα ανοιχθούν στις 1-10-2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. στο Γραφείο
Προμηθειών του Νοσοκομείου από την αρμόδια επιτροπή που ορίστηκε από το ΣΔ του
Νοσοκομείου για τον σκοπό αυτό.
Κατά το άνοιγμα των προσφορών δύνανται να παρίστανται οι ενδιαφερόμενοι ή οι νόμιμοι
εκπρόσωποι αυτών που απαραίτητα θα πρέπει να έχουν βεβαίωση εκπροσώπησης.
Βασικές Προϋποθέσεις
Δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα πρόσκληση έχουν όσα Πιστωτικά Ιδρύματα διαθέτουν:
1. Τήρηση τουλάχιστον 1 Καταστήματος στη Λήμνο.
2. Τήρηση τουλάχιστον 1 ΑΤΜ στη Λήμνο
3.Λειτουργία ενός ATM εντός του Νοσοκομείου. Θα εγκατασταθεί με την υπογραφή της σύμβασης.
4. Valeur κατάθεσης μετρητών και Τραπεζικών επιταγών.
5. Valeur κατάθεσης Ιδιωτικών επιταγών.
6. Δωρεάν χορήγηση Internet Banking.
7. Χορήγηση δωρεάν μπλοκ μηχανογραφημένων επιταγών βάσει των αναγκών του Νοσοκομείου.
8. Έκτακτα extraits κίνησης των λογαριασμών και ένα συγκεντρωτικό στο τέλος του κάθε μήνα
δωρεάν.
9. Το Νοσοκομείο δε θα επιβαρύνεται με κόστος τήρησης των λογαριασμών του, ούτε θα υπάρχει
χρέωση / έξοδα για οποιαδήποτε κίνηση / συναλλαγή σε αυτούς.
10. Για τα διατραπεζικά εμβάσματα του Νοσοκομείου προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία ή λοιπούς
δημόσιους φορείς δεν θα εισπράττονται προμήθεια και λοιπά έξοδα, αλλά θα μπορεί να τίθεται
valeur. Το ίδιο ισχύει και για τα διατραπεζικά εμβάσματα που λαμβάνει το Νοσοκομείο.
Λοιποί παρεχόμενοι όροι
1.

Χορηγούμενο επιτόκιο ενιαίο για όλο το ποσό του λογαριασμού ταμειακής
διαχείρισης αλλά και για τους λοιπούς λογαριασμούς του Νοσοκομείου, χωρίς
διακυμάνσεις και ποσοστώσεις με πιθανή προσαύξηση.
2.
Δυνατότητα πληρωμής μισθοδοσίας (εφημεριών-υπερωριών κλπ.) και χειρόγραφα,
δηλαδή με καταστάσεις, εφόσον είναι αναγκαίο.
3.
στην

4.

Προσφορά για τη μισθοδοσία του προσωπικού μέσω του συστήματος «ΔΙΑΣ», με αναφορά
δυνατότητα παροχής πλεονεκτημάτων υπέρ των καταθετών εργαζομένων.

Πληρωμή μισθοδοσίας προσωπικού μέσω λογαριασμών ταμιευτηρίου ή τρεχούμενων με
πίστωση των λογαριασμών των υπαλλήλων αυθημερόν και τήρηση αυτών χωρίς ελάχιστο ποσό
κατάθεσης και χωρίς έξοδα συναλλαγών. Οι λογαριασμοί των μισθοδοτούμενων θα
πιστώνονται το πρωί της ημέρας μισθοδοσίας, χωρίς προμήθεια από την Τράπεζα τόσο στο
λογαριασμό εισροών όσο και στο λογαριασμό εκροών, εκδίδοντας παράλληλα προσωπικές
κάρτες ανάληψης από τα ΑΤΜs για όλο το προσωπικό του Νοσοκομείου που μισθοδοτείται
από την Τράπεζα χωρίς καμία επιβάρυνση και έξοδα ανανέωσης.
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5.

Υποχρέωση της Τράπεζας να πιστώνει τους λογαριασμούς των υπαλλήλων την ημέρα που
ορίζει το Νοσοκομείο ακόμα και σε περιπτώσεις απεργίας των τραπεζοϋπαλλήλων και να
τροφοδοτεί με το απαραίτητο ποσό το μηχάνημα ATM στο χώρο του Νοσοκομείου την
ημερομηνία πληρωμής της μισθοδοσίας.
Στο Γενικό Νοσοκομείο-Κέντρο Υγείας Λήμνου απασχολούνται περίπου 220 εργαζόμενοι.
Κατακύρωση των αποτελεσμάτων
Η επιτροπή μετά την αξιολόγηση των κατατεθειμένων προσφορών συντάσσει το πρακτικό με το
οποίο μπορεί να προτείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο :
1) Την κατακύρωση της ανάθεσης των υπηρεσιών ταμειακής διαχείρισης και μισθοδοσίας –
πρόσθετων αμοιβών του προσωπικού του Νοσοκομείου.
2) Την ματαίωση των αποτελεσμάτων και επανάληψη της διαδικασίας με τροποποίηση ή μη
των όρων πρόσκλησης.
3) Την ματαίωση των αποτελεσμάτων και την προσφυγή στη διαδικασία της
διαπραγμάτευσης.
Η κατακύρωση του αποτελέσματος γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου, το
οποίο μπορεί να αποφασίσει την κατακύρωση, ματαίωση ή επανάληψη αυτού εάν κρίνει το
αποτέλεσμα ασύμφορο.
Σύμβαση
Στην Τράπεζα στην οποία θα γίνει η ανάθεση, αποστέλλεται εγγράφως ανακοίνωση με την
οποία προσκαλείται να προσέλθει σε σύντομο χρονικό διάστημα, για την υπογραφή της
σχετικής σύμβασης. Στην περίπτωση που η Τράπεζα δεν προσέλθει για την υπογραφή της
σύμβασης μέσα στην καθορισμένη προθεσμία, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει
την επανάληψη της πρόσκλησης ή την ανάθεση στον επόμενο κατά σειρά αξιολόγησης
υποψήφιο ή την προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης.
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ-ΚΥ ΛΗΜΝΟΥ κ.α.α.
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