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ΠΡΟΣ: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ,
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ALPHA BANK,
EUROBANK, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΡΑΜΑΣ, ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ
ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 19.2 ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD / LEADER
ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. έχει ως κύριο αντικείμενο δραστηριότητας τον σχεδιασμό και την υλοποίηση
συγχρηματοδοτούμενων αναπτυξιακών προγραμμάτων στην περιοχή ευθύνης της (βόρειος
Έβρος). Στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2014 – 2020 έχει εγκριθεί το τοπικό
πρόγραμμα CLLD / LEADER ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ, με συνολική δημόσια δαπάνη 3.950.000,00 €
και περιοχή παρέμβασης τους Δήμους Διδυμοτείχου και Ορεστιάδας. Το εν λόγω τοπικό
πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από τα ευρωπαϊκό ταμείο (ΕΓΤΑΑ) και το ελληνικό δημόσιο
(ΠΔΕ).
Η δομή των ενισχύσεων μέσω των τοπικών προγραμμάτων διακρίνεται σε τρία (3) κύρια μέρη:
 Επενδύσεις Υπομέτρο 19.2
 Διατοπικές – διακρατικές συνεργασίες Υπομέτρο 19.3
 Τεχνική στήριξη φορέα υλοποίησης Υπομέτρο 19.4
Για τις επενδύσεις θα διατεθεί κατ΄αρχήν ποσό δημόσια δαπάνης ύψους τριών εκατομμυρίων
διακοσίων είκοσι οχτώ χιλιάδων (3.228.000,00) ευρώ περίπου. Στο σύνολο των επενδυτών
που θα χρηματοδοτηθούν από το τοπικό πρόγραμμα, θα παρασχεθεί σαφής οδηγία – προτροπή
να ανοίξουν τραπεζικό λογαριασμό στην Τράπεζα με την οποία συνεργάζεται η Εταιρεία
Έρευνας και Ανάπτυξης Βορείου Έβρου Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.
Για την υλοποίηση του υπομέτρου 19.2 του τοπικού προγράμματος CLLD / LEADER ΒΟΡΕΙΟΥ
ΕΒΡΟΥ, η εταιρεία μας επιθυμεί να συνεργαστεί με μια τράπεζα για την:
1. Έκδοση εγγυητικής επιστολής προκαταβολής για το υπομέτρο 19.2
2. Άνοιγμα έντοκου τραπεζικού λογαριασμού με αποκλειστικό σκοπό τις πληρωμές των
πράξεων - επενδύσεων του υπομέτρου 19.2
Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι άμεσα απαιτείται η έκδοση εγγυητικής επιστολής προκαταβολής
έως του ποσού των 807.000,00€, καθώς και η δημιουργία έντοκου τραπεζικού λογαριασμού
που θα τηρείται αποκλειστικά για τις ανάγκες του υπομέτρου 19.2 (πληρωμή επιχορηγήσεων
δικαιούχων του τοπικού προγράμματος).
Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ Α.Ε. –
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α., καλεί τις ενδιαφερόμενες τράπεζες να καταθέσουν
δεσμευτική προσφορά, η οποία θα περιλαμβάνει το κόστος προμήθειας της εγγυητικής

επιστολής και την δέσμευση της τράπεζας για έκδοση της εγγυητικής επιστολής και άνοιγμα
του έντοκου λογαριασμού εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών, σύμφωνα με το «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» ως εξής:
2. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Οι προσφορές θα υποβληθούν σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα:

Υπόδειγμα προσφοράς
Στοιχεία Τράπεζας
(επωνυμία, κατάστημα, ονοματεπώνυμο υπευθύνου,
διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, e-mail)
Ημερομηνία
Προς
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ Α.Ε. –
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α
Σωτ. Τσερκέζη 20, 68200 Ορεστιάδα
Για την επιλογή συνεργαζόμενης Τράπεζας
Θέμα: Προσφορά για την επιλογή συνεργαζόμενης τράπεζας από την Εταιρεία Έρευνας και
Ανάπτυξης Βορείου Έβρου Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α., σύμφωνα με την
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ………. 2020
Σε συνέχεια της υπ΄αριθμ. ………… 2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την
επιλογή συνεργαζόμενης Τράπεζας, σας υποβάλλουμε την δεσμευτική προσφορά μας, η οποία
έχει ως εξής:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

VIII.
IX.

Το ύψος της εγγυητικής επιστολής προκαταβολής (υπομέτρο 19.2) που δύναται να
χορηγηθεί στην εταιρεία ανέρχεται έως 807.000,00 €.
Το κόστος προμήθειας της εγγυητικής επιστολής ανά τρίμηνο ανέρχεται σε …………%
Το κόστος για έξοδα φακέλου της Ε.Ε.Α.Β.Ε. Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α ανέρχεται σε ……….€.
Η προσφορά ισχύει τουλάχιστον έως την 31/12/2023 και έως την ολοκλήρωση
τυχόν παράτασης υλοποίησης του τοπικού προγράμματος CLLD / LEADER ΒΟΡΕΙΟΥ
ΕΒΡΟΥ.
Το κόστος προμήθειας της εγγυητικής επιστολής προκαταβολής δεν μεταβάλλεται
αυξανόμενο και ισχύει έως την επιστροφή της.
Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα μείωσης του κόστους προμήθειας της εγγυητικής
επιστολής προκαταβολής.
Η χορήγηση της εγγυητικής επιστολής προκαταβολής που θα ζητηθεί από την
Ε.Ε.Α.Β.Ε Α.Α.Ε. ΟΤΑ για το τοπικό πρόγραμμα CLLD / LEADER ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ
(υπομέτρο 19.2) θα πραγματοποιηθεί εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την
υποβολή του αιτήματος στο υποκατάστημα.
Το άνοιγμα του έντοκου τραπεζικού λογαριασμού που θα ζητήσει η εταιρεία θα
πραγματοποιηθεί εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την υποβολή του
αιτήματος στο υποκατάστημα.
Ο τηρούμενος στην τράπεζα έντοκος λογαριασμός δεν θα είναι δεσμευμένος και η
μεταφορά ποσών στους λογαριασμούς των δικαιούχων του τοπικού προγράμματος

θα πραγματοποιείται άμεσα με ευθύνη του Προέδρου της Επιτροπής Διαχείρισης
Προγράμματος (ΕΔΠ).
Για την Τράπεζα ……………………….
(ονοματεπώνυμο – υπογραφή – σφραγίδα)

3.

ΥΠΟΒΟΛΗ – ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Παρακαλούμε, στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, όπως μας
υποβάλλετε την προσφορά της Τράπεζάς σας έως την Παρασκευή 14/08/2020. Και ώρα 12:00. Οι
προσφορές μπορούν να υποβληθούν ταχυδρομικά ή από εκπρόσωπο της τράπεζας. Προσφορές που
θα παραληφθούν με οποιοδήποτε τρόπο μετά την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα δεν θα ληφθούν
υπόψη.
Η προσφορά πρέπει:
 Να είναι τυπωμένη χωρίς χειρόγραφες διορθώσεις ή προσθήκες, σε επιστολόχαρτο της
Τράπεζας και να απευθύνεται προς την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ
ΕΒΡΟΥ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.
 Να αναφέρει ως θέμα: «Προσφορά για την επιλογή συνεργαζόμενης τράπεζας από την
Εταιρεία Έρευνας και Ανάπτυξης Βορείου Έβρου Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία
Ο.Τ.Α. στα πλαίσια υλοποίησης του τοπικού προγράμματος CLLD / LEADER ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ,
για το υπομέτρο 19.2»
 Να υποβληθεί σε σφραγισμένο φάκελο στην εξωτερική όψη του οποίου θα αναγράφονται
τα στοιχεία της Τράπεζας και τα στοιχεία της εταιρείας με την ένδειξη (για την επιλογή
συνεργαζόμενης τράπεζας).
4.

ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Στο άνοιγμα των προσφορών δύναται να παραβρεθεί εκπρόσωπος από κάθε συμμετέχων στο
διαγωνισμό τραπεζικό ίδρυμα, εφόσον καταθέσει έγγραφο – επιστολή εκπροσώπησης στην
εταιρεία, ως συνημμένο με την υποβολή της προσφοράς. Η ακριβής ημερομηνία και ώρα του
ανοίγματος των φακέλων (προσφορών) θα γνωστοποιηθεί στους συμμετέχοντες με αλληλογραφία
(χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου e-mail)
5.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η διαδικασία επιλογής θα γίνει με βάση την πλέον συμφέρουσα οικονομικά προσφορά. Το Δ.Σ. της
Ε.Ε.Α.Β.Ε. Α.Α.Ε. – Ο.Τ.Α είναι το αρμόδιο όργανο για την έγκριση του αποτελέσματος αξιολόγησης
των προσφορών και την επιλογή της Τράπεζας. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα κοινοποιηθεί
σε όλους τους συμμετέχοντες.
6.

ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η Ε.Ε.Α.Β.Ε. Α.Α.Ε. – Ο.Τ.Α. έχει το δικαίωμα να ακυρώσει ή/και να επαναλάβει την παρούσα
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή να επιλέξει άλλο τρόπο διενέργειας της επιλογής της
Τράπεζας, εφόσον το κρίνει σκόπιμο για οποιονδήποτε λόγο.
7.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

Για διευκρινήσεις και πληροφορίες σχετικά με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος,
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ
ΕΒΡΟΥ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. και ειδικότερα στον κ. Πετρέση Γεώργιο
(τηλ. 2552027900, e-mail:eeabe@otenet.gr)

8.

ΔΙΑΝΟΜΗ – ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Η παρούσα πρόσκληση να διανεμηθεί στα τραπεζικά καταστήματα της πόλης της Ορεστιάδας και
να δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ Α.Ε. –
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. www.eeabe.gr

Για την
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Β. ΕΒΡΟΥ Α.Ε. –
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

