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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Αντικείμενο του
Διαγωνισμού

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Ανάθεση Τήρησης
Λογαριασμών Ταμειακής Διαχείρισης, Παροχής Τραπεζικών Εργασιών
κλπ.

Αναθέτουσα Αρχή

Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή Πλοηγός

Αποφάσεις Οργάνων

Η από 30/11/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της
Εκπαιδευτικής Αναπτυξιακής Πλοηγός
Πλέον συμφέροντες όροι από οικονομικής και λειτουργικής άποψης
για την Αναθέτουσα Αρχή

Κριτήριο κατακύρωσης
Τόπος και χρόνος
διενέργειας του
διαγωνισμού
Υποβολή προσφορών

Διάρκεια Σύμβασης

Τρίτη, 28 Δεκεμβρίου 2021, στις 12μ., στα γραφεία της Εκπαιδευτικής
Αναπτυξιακής Πλοηγός (Λ.62 Μαρτύρων 146, 71303, Ηράκλειο Κρήτης)
Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2021 έως και Δευτέρα 27 Δεκεμβρίου 2021,
στα γραφεία της Εκπαιδευτικής Αναπτυξιακής Πλοηγός, από τις 9πμ
έως και τις 2μμ.
5 έτη με δυνατότητα παράτασης

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή Πλοηγός Α.Μ.Κ.Ε. προκειμένου να υπογράψει σύμβαση πενταετούς
διάρκειας με Τράπεζα, η οποία θα αναλάβει τις τραπεζικές εργασίες της εταιρείας (βλ. κεφ. Β)

Καλεί
τις ενδιαφερόμενες για συνεργασία Τράπεζες να καταθέσουν τις προσφορές τους.
Οι προσφορές θα κατατεθούν εντός κλειστών φακέλων και θα πρωτοκολληθούν το αργότερο μέχρι
την Δευτέρα 27/12/2021 και ώρα 2μ.μ., στην Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή Πλοηγός που βρίσκεται στη
διεύθυνση Λ.62 Μαρτύρων 146, 71303, Ηράκλειο Κρήτης, με παράδοση στην αρμόδια Επιτροπή
Αξιολόγησης των προσφορών, που ορίσθηκε με την από 29/12/2020 απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου της εταιρείας. Προσφορές που θα φθάσουν στην εταιρεία με οποιοδήποτε τρόπο μετά
την 27η Δεκεμβρίου 2021 θεωρούνται εκπρόθεσμες και θα επιστραφούν χωρίς ν’ αποσφραγιστούν.
Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν ν’ απευθύνονται στη Διεύθυνση
Οικονομικών Υπηρεσιών της Εκπαιδευτικής Αναπτυξιακής Πλοηγός στα τηλέφωνα: 2810-792119 και
2810- 792207. Αρμόδιος για πληροφορίες είναι ο κ.Βαγγέλης Παρασύρης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΡΘΡΟ 1. Κατάρτιση και υποβολή προσφορών
1.1. Επί ποινή απόρριψης, οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους,
στην Ελληνική γλώσσα, μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα φέρει τις κάτωθι
ενδείξεις:
o

Τη λέξη προσφορά

o

Τον πλήρη τίτλο της Εκπαιδευτικής Αναπτυξιακής Πλοηγός

o

Τον αριθμό της διακήρυξης

o

Την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς

o

Τα στοιχεία του αποστολέα

1.2. Μέσα στον κλειστό κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται:
Η προσφορά της τράπεζας με τις προσφερόμενες υπηρεσίες (όπως ζητούνται και αναφέρονται
στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’). Την προσφορά που θα καταθέσει η τράπεζα, θα υπογράφει εξουσιοδοτημένο
στέλεχός της.
Διευκρινίζεται ότι:
Οι προτάσεις των προσφερόντων θα αξιολογηθούν από την ορισθείσα Επιτροπή του
Διαγωνισμού με γνώμονα τους πλέον συμφέροντες προσφερόμενους όρους από οικονομικής
και λειτουργικής άποψης προς την Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή Πλοηγός, που θα πρέπει
ταυτόχρονα να λαμβάνουν μέριμνα στον μέγιστο δυνατό βαθμό για την ομαλή λειτουργία της.
ΣΥΜΒΑΣΗ (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΝΑΡΞΗ): Στην Τράπεζα στην οποία θα γίνει η ανάθεση, αποστέλλεται
εγγράφως ανακοίνωση με την οποία προσκαλείται να προσέλθει σε δέκα (10) ημέρες για την
υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
Στην προσφορά να ορίζεται επί ποινή απόρριψης ο χρόνος ισχύος προσφοράς, ο οποίος δεν μπορεί
να είναι μικρότερος από τριάντα (30) ημέρες προσμετρούμενες από την επομένη της υποβολής της
προσφοράς.
1.3. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δε γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη
κάθε διευκρίνιση ή απόκρουση όρου της πρόσκλησης.
1.4.Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά τη λήξη του χρόνου
κατάθεσης των προσφορών, δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Διευκρινίσεις δίδονται μόνο όταν ζητούνται από συλλογικό όργανο, είτε ενώπιών του είτε
ύστερα από έγγραφο τις Υπηρεσίας μετά από σχετική γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου.
Σημειώνεται ότι, από τις διευκρινίσεις που δίδονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται
υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.
1.5.Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της
πρόσκλησης και η κατάθεση προσφοράς από μόνη της δηλώνει ότι οι όροι γίνονται αποδεκτοί.
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1.6. Για ό,τι δεν προβλέπεται από την παρούσα πρόσκληση, ισχύουν οι διατάξεις του Δημοσίου, όπως
ισχύουν κάθε φορά.
1.7. Οι όροι όπως περιγράφονται πιο κάτω στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΟΡΟΙ,
θεωρούνται ως προαπαιτούμενη βάση για την αξιολόγηση των προσφορών.



Η αναθέτουσα αρχή μετά από σχετική γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης των
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού διατηρεί το δικαίωμα:
o

Να αποφασίσει τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού μετά από
αιτιολογημένη απόφασή της

o

Να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψη του με τροποποίηση ή
μη των όρων και των προδιαγραφών της πρόσκλησης.

ΑΡΘΡΟ 2: Απόρριψη προσφορών
Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις:


Προσφορά που ορίζει μικρότερο από το ζητούμενο χρόνο ισχύος.



Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση.



Προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από απαράβατους όρους της πρόσκλησης και δεν
καλύπτει τις προϋποθέσεις συμμετοχής.



Για οποιονδήποτε άλλο τυχόν λόγο που απορρέει από την παρούσα πρόσκληση.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΟΡΟΙ

Διαμόρφωση προσφορών - Ζητούμενες Τραπεζικές Εργασίες

Οι τραπεζικές υπηρεσίες που προτίθεται να αναθέσει η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή Πλοηγός, είναι οι
εξής:
 Η ταμειακή και χρηματοοικονομική διαχείριση των αναγκαίων τραπεζικών πράξεων για τη
συμμετοχή αλλά και την υλοποίηση των υλοποιούμενων προγραμμάτων.
 Έκδοση εγγυητικών επιστολών συμμετοχής σε διαγωνισμούς για επιλογή φορέων διαχείρισης
προγραμμάτων.
 Έκδοση εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης προγραμμάτων.
 Έκδοση

εγγυητικών

επιστολών

προκαταβολών

από

τα

προγράμματα,

δημιουργία χωριστών για κάθε εγκεκριμένο πρόγραμμα (ή υπομέτρων/ δράσεων των
προγραμμάτων) τραπεζικών λογαριασμών.

Άλλες παροχές/υπηρεσίες που ζητούνται από την Αναθέτουσα Αρχή, ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά,
είναι οι ακόλουθες:
i.

Επιτόκιο λογαριασμών εξυπηρέτησης ταμειακής διαχείρισης.

ii.

Οι λογαριασμοί της Εκπαιδευτικής Αναπτυξιακής Πλοηγός δεν θα επιβαρύνονται με έξοδα
διατήρησης και χαμηλού υπολοίπου.

iii.

Δυνατότητα έκδοσης Ε/Ε.

iv.

Χορήγηση καρνέ επιταγών.

v.

Ακύρωση επιταγών.

vi.

Κατάθεση τραπεζικών και ιδιωτικών επιταγών.

vii.

Πίστωση εισερχομένων εμβασμάτων καθώς και κατάθεσης μετρητών στους λογαριασμούς
του.

viii.

Μεταφορές ποσών από τους λογαριασμούς της Εκπαιδευτικής Αναπτυξιακής Πλοηγός σε
λογαριασμούς τρίτων στην Τράπεζα συνεργασίας, ή σε άλλη Τράπεζα. Όλες οι εργασίες της
Εκπαιδευτικής Αναπτυξιακής Πλοηγός (εμβάσματα προμηθειών, απόδοση κρατήσεων στα
Ταμεία κ.λ.π.) θα ενεργούνται είτε ηλεκτρονικά, είτε μέσω του Καταστήματος συνεργασίας
που θα οριστεί.

ix.

Εξόφληση, σε όλα τα υποκαταστήματα της Τράπεζας, όλων των επιταγών ή και των εντολών
που εκδίδονται από την Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή Πλοηγός.

x.

Έκδοση ημερήσιας και μηνιαίας μηχανογραφικής καρτέλας κίνησης λογαριασμών, καθώς
και μεταφορά της ετήσιας κίνησης του λογαριασμού ηλεκτρονικά, για την συμφωνία με τα
αρχεία της Ταμειακής υπηρεσίας της Εκπαιδευτικής Αναπτυξιακής Πλοηγός.
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xi.

Δυνατότητα ηλεκτρονικής (on-line) πρόσβασης, για την πλήρη και αναλυτική ενημέρωση επί
των κινήσεων των λογαριασμών και των υπολοίπων τους.

xii.

Άμεση ενημέρωση για κάθε αλλαγή που πραγματοποιείται στις Τραπεζικές υπηρεσίες που
παρέχονται.

xiii.

Κατά προτεραιότητα καθημερινή εξυπηρέτηση και άμεση ανταπόκριση σε κάθε αίτημα
εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων των υπηρεσιών της Εκπαιδευτικής Αναπτυξιακής Πλοηγός,
που ασχολούνται με τις Τραπεζικές εργασίες.

xiv.

Άλλες υπηρεσίες διευκόλυνσης των υπηρεσιών της Εκπαιδευτικής Αναπτυξιακής Πλοηγός.

Οι Τράπεζες καλούνται να συμπεριλάβουν στην προσφορά τους:
1. Το ύψος του Επιτοκίου σε έντοκους λογαριασμούς όψεως, για την καλύτερη δυνατή
αξιοποίηση των χρηματικών διαθεσίμων της Εκπαιδευτικής Αναπτυξιακής Πλοηγός, για διάστημα
5 ετών με δυνατότητα παράτασης κατόπιν αμοιβαίας συμφωνίας.
2. Ύψος χορήγησης εγγυητικών επιστολών. Εκτιμούμε ότι το ύψος των εγγυητικών επιστολών σε
ισχύ που θα απαιτηθεί για την προγραμματική περίοδο (2021-2027) θα είναι περίπου
100.000,00€.
3. Το κόστος εξόδων διατραπεζικών συναλλαγών.
4. Κόστος εξόδων διαχείρισης κίνησης.
Στην προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται γραπτή δέσμευση ότι σχετικά με τα στοιχεία της
Εκπαιδευτικής Αναπτυξιακής Πλοηγός Α.Μ.Κ.Ε. και των εργαζομένων θα τηρείται η σχετική
Νομοθεσία περί Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και να περιγράφονται τα επίπεδα
ασφαλείας των ηλεκτρονικών συναλλαγών.
Η Τράπεζα μπορεί να προσκομίσει οποιοδήποτε συμπληρωματικό στοιχείο θεωρεί ότι ενισχύει την
προσφορά της.

Όλα τα παραπάνω αναφέρονται ως βάση μόνο για την αξιολόγηση των προσφορών και δεν είναι
δεσμευτικά για την τελική απόφαση της Εκπαιδευτικής Αναπτυξιακής Πλοηγός για επιλογή
τραπεζικού ιδρύματος, η οποία θα ολοκληρωθεί με γραπτή συμφωνία μεταξύ των συμβαλλόμενων
μερών.
Η δε παρούσα Πρόσκληση δεν συνεπάγεται για την Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή Πλοηγός καμία
απολύτως δέσμευση και διατηρεί το δικαίωμα να μην προβεί σε κατακύρωση της υπόψη
αξιολόγησης των προσφορών, αζημίως για αυτό.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό καλούνται να συμπληρώσουν τον ακόλουθο πίνακα με τα
προσφερόμενα ποσά ανά κριτήριο:

Α/Α

Κριτήριο
Το ύψος του Επιτοκίου σε έντοκους λογαριασμούς όψεως, για την

Προσφορά

καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των χρηματικών διαθεσίμων της
1

Εκπαιδευτικής Αναπτυξιακής Πλοηγός, για διάστημα 5 ετών με
δυνατότητα παράτασης κατόπιν αμοιβαίας συμφωνίας.
Ύψος χορήγησης εγγυητικών επιστολών. Εκτιμούμε ότι το ύψος των

2

εγγυητικών επιστολών σε

ισχύ που θα απαιτηθεί για την

προγραμματική περίοδο (2021-2027) θα είναι περίπου 100.000,00€.
3

Το κόστος εξόδων διατραπεζικών συναλλαγών.

4

Κόστος εξόδων διαχείρισης κίνησης.

Ο Πρόεδρος της
Εκπαιδευτικής Αναπτυξιακής Πλοηγός
Ροδιτάκης Ζαχαρίας
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