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Προς
Κάθε Ενδιαφερόμενη Τράπεζα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ
ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 - 2020
Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την Επωνυμία «Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων
Αττικής» ασχολείται κυρίως με το σχεδιασμό και την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων
αναπτυξιακών προγραμμάτων στην Περιφερειακή Ενότητα των Νήσων Αττικής.
Στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής περιόδου (2014-2020) σχεδιάζει να
ενδιαφέρον για συμμετοχή σε αρκετές δράσεις των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

εκδηλώσει

Ήδη έχει επιλεγεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (βάσει της Υπουργικής
Απόφασης με Αρ. πρωτ. 3206 από 12/12/2016 δημοσιευμένη στο ΦΕΚ 4111/21-12-2016), ως
Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) για την εφαρμογή του πολυταμειακού τοπικού προγράμματος
CLLD LEADER ΠΕ Νήσων Αττικής με χρηματοδότηση από το ΕΓΤΑΑ: 5.050.000,00€ και από το
ΕΤΘΑ: 2.350.000,00€, συνολικής Δ.Δ. 7.400.00,00€.
Για τη συμμετοχή αλλά και την υλοποίηση του παραπάνω προγράμματος, η εταιρεία μας
επιθυμεί να συνεργαστεί με μία τράπεζα για:
1.

έκδοση εγγυητικών επιστολών συμμετοχής σε διαγωνισμούς για επιλογή φορέων
διαχείρισης προγραμμάτων

2.

έκδοση εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης προγραμμάτων

3.

έκδοση εγγυητικών επιστολών προκαταβολών από τα προγράμματα

4.

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

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι για το τοπικό πρόγραμμα CLLD - LEADER θα απαιτηθεί άμεσα
εγγυητική επιστολή προκαταβολής ύψους 296.000€, καθώς και η δημιουργία
τραπεζικού λογαριασμού.
Στο πλαίσιο αυτό το Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής καλεί τις ενδιαφερόμενες για
συνεργασία τράπεζες να καταθέσουν τις προσφορές τους, οι οποίες θα πρέπει να περιλαμβάνουν
κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα:
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1.

Ύψος χορήγησης εγγυητικών επιστολών. Εκτιμούμε ότι το ύψος των εγγυητικών
επιστολών σε ισχύ που θα απαιτηθεί για την 5η προγραμματική περίοδο (2014-2020, με
λήξη υλοποίησης των προγραμμάτων την 31/12/2023) θα είναι περίπου
1.000.000€. Το ελάχιστο ύψος χορήγησης εγγυητικής επιστολής είναι 296.000€.

2.

Κόστος προμήθειας των εγγυητικών επιστολών.

3.

Ύψος επιτοκίου των καταθετικών λογαριασμών όψεως (με μέσο ύψος καταθέσεων το
εξάμηνο 250.000€).

4.

Αριθμό καταστημάτων στην ΠΕ Νήσων Αττικής.

Παρακαλούμε, στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος να μας
υποβάλλετε την προσφορά της Τράπεζάς σας μέχρι την Παρασκευή 20/10/2017 σύμφωνα
με το συνημμένο υπόδειγμα. Η Τράπεζα μπορεί να προσκομίσει οποιοδήποτε συμπληρωματικό
στοιχείο θεωρεί ότι ενισχύει την προσφορά της.
Τρόπος – Τόπος – Προθεσμία υποβολής των προσφορών
Η προσφορά θα πρέπει:
1.

να είναι τυπωμένη, χωρίς χειρόγραφες διορθώσεις ή προσθήκες, σε επιστολόχαρτο της
Τράπεζας και να απευθύνεται προς το: Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής,
Φίλωνος 91, ΤΚ 18535, Πειραιάς.

2.

να αναφέρει ως θέμα: «Προσφορά για την επιλογή τράπεζας στο πλαίσιο υλοποίησης
προγραμμάτων της 5ης Προγραμματικής Περιόδου» και

3.

να υποβληθεί μέσα σε σφραγισμένο φάκελο πάνω στον οποίο θα αναγράφονται τα
στοιχεία της Τράπεζας και τα ακόλουθα στοιχεία:

Προς το Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής
Φίλωνος 91, ΤΚ 18535, Πειραιάς
(Για την προκήρυξη επιλογής Τράπεζας)
Οι προσφορές να υποβληθούν στο Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής
(Φίλωνος 91, ΤΚ 18535, Πειραιάς), ταχυδρομικά ή από εκπρόσωπο της Τράπεζας,
μέχρι την Παρασκευή 20/10/2017 και ώρα 14.00. Προσφορές που θα
παραληφθούν, με οποιοδήποτε τρόπο, μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα δεν
θα ληφθούν υπόψη.
Κριτήρια επιλογής προσφορών
Για την επιλογή της συνεργαζόμενης τράπεζας θα ληφθούν υπόψη από το Δίκτυο Συνεργασίας
Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής τα παρακάτω:
Α/Α
1
2
3
4

Κριτήριο
Ύψος εγγυητικών επιστολών
Κόστος προμήθειας εγγυητικών επιστολών
Ποσοστό επιτοκίου καταθέσεων
Δίκτυο καταστημάτων
ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

Βαθμοί
30
20
20
30
100

Το Δ.Σ του Δικτύου Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής είναι αποκλειστικά αρμόδιο για την
έγκριση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης των προσφορών και την επιλογή της Τράπεζας.
Το Δ.Σ αφού λάβει υπόψη του όλα τα σχετικά στοιχεία (αποτελέσματα αξιολόγησης, προσφορές,
κ.λπ.) αποφασίζει για την αποδοχή ή την τροποποίηση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης και την
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επιλογή της προσφοράς που κρίνεται ως η πλέον συμφέρουσα. Τα αποτελέσματα του
διαγωνισμού θα κοινοποιηθούν σε όλους τους συμμετέχοντες.
Μετά την απόφαση του Δ.Σ για την επιλογή της Τράπεζας, η επιλεγείσα Τράπεζα θα ενημερωθεί
εγγράφως προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία συνεργασίας. Σε περίπτωση που η
επιλεγείσα Τράπεζα δεν ανταποκριθεί, θα κληθεί η αμέσως επόμενη Τράπεζα στη σειρά
κατάταξης των προσφορών.
Το Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής έχει το δικαίωμα να ακυρώσει ή/και να
επαναλάβει τη παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή να επιλέξει άλλο τρόπο
διενέργειας της επιλογής της Τράπεζας, εφόσον το κρίνει σκόπιμο για οποιονδήποτε λόγο.
Για διευκρινήσεις και πληροφορίες, σχετικά με τη παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων
ΠΕ Νήσων Αττικής (Φίλωνος 91, ΤΚ 18535, Πειραιάς, τηλ: 2104120002-4-9, fax 2104120006,
e-mail: info@atticalag.gr, υπεύθυνος για πληροφορίες, κο Σταύρο Πλατή).
Συνημμένα:
1. Υπόδειγμα προσφοράς
2. Αναλυτικά κριτήρια αξιολόγησης προσφορών
ΓΙΑ ΤO ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΠΕ ΝΗΣΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δημήτριος Μούρτζης
Πρόεδρος Δ.Σ.
Δήμαρχος Αίγινας
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