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Αθήνα, 19 Μαρτίου 2019
1. Εισαγωγικές πληροφορίες για την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε
(«ΕΕΣΥΠ/Εταιρεία») / Νομικό Πλαίσιο

A. Σύμφωνα με το άρθρο 185 Ν. 4389/2016: " Η Εταιρεία λειτουργεί χάριν του δημοσίου
συμφέροντος σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας. Συστήνεται για να
εξυπηρετεί ειδικό δημόσιο σκοπό. Ειδικότερα, η Εταιρεία διαχειρίζεται και αξιοποιεί τα
περιουσιακά της στοιχεία προκειμένου να: (a) συνεισφέρει πόρους για την υλοποίηση της
επενδυτικής πολιτικής της χώρας και για την πραγματοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν
στην ενίσχυση της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας και (β) συμβάλλει στην απομείωση
των οικονομικών υποχρεώσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας, σύμφωνα με το Ν. 4336/2015
(ΦΕΚ, Α' 94). Στο πλαίσιο του σκοπού της, η Εταιρεία, κατέχει συμμετοχές του Δημοσίου σε
επιχειρήσεις του ν.3429/2005, τις οποίες διαχειρίζεται επαγγελματικά, επαυξάνει την αξία
τους και αξιοποιεί σύμφωνα με βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και τις κατευθυντήριες γραμμές
του ΟΟΣΑ, όσον αφορά την εταιρική διακυβέρνηση, την εταιρική συμμόρφωση, την εποπτεία
και τη διαφάνεια των διαδικασιών, καθώς και σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές σε θέματα
κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνης επιχειρηματικότητας και διαβούλευσης με τα
ενδιαφερόμενα με τις δημόσιες επιχειρήσεις μέρη. Οι δημόσιες επιχειρήσεις που ελέγχονται,
σύμφωνα με το παρόν, από την Εταιρεία: (α) υπόκεινται σε κατάλληλη εποπτεία σύμφωνα με
τους κανόνες της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, (β) υλοποιούν και υποστηρίζουν τις
εφαρμοστέες τομεακές πολιτικές της Κυβέρνησης, (γ) αναλαμβάνουν κατόπιν ανάθεσης την
παροχή Υπηρεσιών Γενικού και Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (ΥΓΟΣ), ενδεικτικά μέσω
της εκτέλεσης υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία,
και τις κοινές αξίες της Ένωσης που περιλαμβάνονται σε αυτήν. Για την εκπλήρωση του
σκοπού της, η Εταιρεία ενεργεί με τρόπο ανεξάρτητο και επαγγελματικό με μακροπρόθεσμη
προοπτική στην επίτευξη των αποτελεσμάτων της, σύμφωνα με τον Εσωτερικό της Κανονισμό,
με εγγυήσεις πλήρους διαφάνειας και με σκοπό την επαύξηση της αξίας και τη βελτίωση της
απόδοσης των παραπάνω περιουσιακών στοιχείων, καθώς και τη δημιουργία εσόδων, τα
οποία κατανέμονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Περαιτέρω, η Εταιρεία
προωθεί μεταρρυθμίσεις των δημοσίων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων, μέσω αναδιάρθρωσης,
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βέλτιστης εταιρικής διακυβέρνησης και διαφάνειας, καθώς και μέσω της προαγωγής
υπεύθυνης διοίκησης, κοινωνικής ευθύνης, αειφορίας, καινοτομίας και βέλτιστων εταιρικών
πρακτικών.
Β. Σύμφωνα με το άρθρο 188 παρ. 1 του Νόμου 4389/2016 από την απόκτηση της νομικής
προσωπικότητας της Εταιρείας, το Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του
Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) και η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. (ΕΤΑΔ), θεωρούνται στα πλαίσια
του νόμου 4389/2016 «Άμεσες Θυγατρικές».
Γ. Βάσει των άρθρων 188 παρ.1 δ, και 197 του Ν. 4389/2016, όπως τροποποιήθηκε με το ν.
4512/2018, η ΕΕΣΥΠ κατέστη επίσης μέτοχος πλειοψηφίας στις ακόλουθες μη εισηγμένες
εταιρείες, που περιλαμβάνονται στις «Λοιπές Θυγατρικές» :
Όνομα Εταιρείας

Ποσοστό
100%
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
90%
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.
100%
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ A.E.
100%
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ A.E
100%
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε
100%
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – HELEXPO A.E.
55,19%
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε.
100%
ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε.

Επίσης η ΕΕΣΥΠ απέκτησε μετοχές σε τρεις εισηγμένες δημόσιες επιχειρήσεις (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ και
ΕΥΑΘ).

2. Αντικείμενο ζητούμενων υπηρεσιών
2.1 Αντικείμενο της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς
Η ΕΕΣΥΠ επιθυμεί να προσλάβει σύμβουλο εγνωσμένου κύρους («Σύμβουλος»), ο οποίος θα
αναλάβει να παράσχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σχετικά με την ενίσχυση και βελτίωση
των διαδικασιών και του πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης των Άμεσων Θυγατρικών και των
Λοιπών, μη εισηγμένων θυγατρικών, ήτοι των μη εισηγμένων Δημόσιων Επιχειρήσεων στις
οποίες η ΕΕΣΥΠ είναι πλειοψηφών μέτοχος, όπως προκύπτει από τον ανωτέρω πίνακα.
Ειδικότερα, ο επιλεγείς Σύμβουλος θα αναλάβει να παρέχει υπηρεσίες σε δύο Φάσεις του
έργου που εξειδικεύονται κατωτέρω:

α) Α’ Φάση: Γενική επισκόπηση (diagnostic review) των υφιστάμενων πολιτικών και
πρακτικών Εταιρικής Διακυβέρνησης
Η Γενική Επισκόπηση αναμένεται να συμβάλει στον εντοπισμό και αξιολόγηση:




Τυχόν ελλείψεων ή περιοχών που χρήζουν επικαιροποίησης ή συμπλήρωσης ή
βελτίωσης, όπως ενδεικτικά είναι οι κανονισμοί λειτουργίας των εταιρικών οργάνων
σε σύγκριση με τις βέλτιστες πρακτικές
Προτεραιοποίησης σχεδιασμού και δράσεων βελτίωσης και επικαιροποίησης
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Βέλτιστων πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο για δημόσιες
επιχειρήσεις που θα μπορούσαν να ενσωματωθούν στον τρόπο λειτουργίας των
ανωτέρω δημοσίων επιχειρήσεων αλλά και των Άμεσων Θυγατρικών της ΕΕΣΥΠ

Ενδεικτικοί τομείς προτεραιότητας θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν:













Εσωτερικός Κανονισμός
Κανονισμός Λειτουργίας Διοικητικού Συμβουλίου και Κανονισμοί Επιτροπών
Διοικητικού Συμβουλίου και συνδεόμενα πρακτικά θέματα
Λειτουργία Επιτροπών Διοικητικού Συμβουλίου
Πολιτικές για την ανεξαρτησία των μη εκτελεστικών μελών
Προγραμματισμός συνεδριάσεων και επαρκής ενημέρωση μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου.
Τήρηση και επάρκεια Πρακτικών
Υποβολή στο Διοικητικό Συμβούλιο περιοδικών αναφορών της οικονομικής θέσης και
των επιδόσεων, όπως και των πεπραγμένων της Διοίκησης. Συζητήσεις επί θεμάτων
στρατηγικής και επιχειρηματικού σχεδιασμού για την ικανοποίηση των στόχων που
θέτει η ΕΕΣΥΠ ως μέτοχος
Κώδικας Δεοντολογίας
Πολιτικές και διαδικασίες Ελέγχου Σύγκρουσης Συμφερόντων
Πολιτική αξιολόγησης των Διοικητικών Συμβουλίων (εναλλακτικές μέθοδοι,
περιοδικότητα, κριτήρια)
Πολιτική διορισμού μελών ΔΣ θυγατρικών της ΕΕΣΥΠ σε δικές τους θυγατρικές

To Έργο του Συμβούλου περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ενδεικτικά τα εξής:







Συλλογή και επισκόπηση απαιτούμενου πληροφοριακού υλικού
Επισκόπηση κανονιστικού πλαισίου, και ειδικά αυτού που διέπει τη λειτουργία των
δημόσιων επιχειρήσεων στην Ελλάδα
Διενέργεια συναντήσεων με τη Διοίκηση, τον Πρόεδρο ΔΣ και τις αρμόδιες υπηρεσίες/
στελέχη κλπ. των θυγατρικών αλλά και συναντήσεις με την ΕΕΣΥΠ.
Χαρτογράφηση περιοχών που χρήζουν επικαιροποίησης ή βελτίωσης
Προτάσεις βελτίωσης/ επικαιροποίησης πολιτικών και διαδικασιών ανά εταιρεία
Παρουσίαση βέλτιστων πρακτικών σε ελληνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο καθώς και
προτύπων του ΟΟΣΑ σχετικά με τους προτεινόμενους τομείς βελτίωσης/
επικαιροποίησης

Παραδοτέο του Έργου:


Σύνταξη ‘Έκθεσης ανά εταιρεία σχετικά με τα ανωτέρω

Η Α’ Φάση θα διεξαχθεί σε πέντε (5) από τις Άμεσες και Λοιπές θυγατρικές της ΕΕΣΥΠ, ήτοι
ΕΤΑΔ, ΤΑΙΠΕΔ, ΕΛΤΑ, ΟΑΣΑ (ως μητρική εταιρεία, μη συμπεριλαμβανομένων στο αντικείμενο
του Έργου των θυγατρικών ΟΣΥ και ΣΤΑΣΥ) και ΟΚΑΑ με γνώμονα τη δημιουργία
ικανοποιητικού δείγματος για τη χαρτογράφηση των τομέων προς βελτίωση. Τα παραδοτέα
θα πρέπει να είναι στην ελληνική γλώσσα.
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β) Β’ Φάση: Εγχειρίδιο Λειτουργίας Εταιρικής Διακυβέρνησης
Επί τη βάσει των ευρημάτων και των αποτελεσμάτων της Γενικής Επισκόπησης, ο Σύμβουλος
από κοινού με την ΕΕΣΥΠ θα καταλήξουν στους τομείς προτεραιότητας σχετικά με την
εταιρική διακυβέρνηση των Άμεσων και Λοιπών θυγατρικών που προαναφέρονται και ο
Σύμβουλος θα καταρτίσει ένα ενιαίο εγχειρίδιο με προτάσεις βελτίωσης πολιτικών και
διαδικασιών και κατευθυντήριες οδηγίες για τη διαμόρφωση και εφαρμογή ενός
αποτελεσματικού και λειτουργικού συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης στις Άμεσες και
Λοιπές θυγατρικές. Οι βέλτιστες πρακτικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο που θα έχουν
παρουσιαστεί κατά την Γενική Επισκόπηση θα χρησιμοποιηθούν ως υλικό και εργαλεία στην
ελληνική πρακτική. Τα παραδοτέα θα πρέπει να είναι στην ελληνική γλώσσα.

Τα Παραδοτέα του Έργου περιλαμβάνουν τα εξής:



Σύνταξη αναλυτικού Εγχειριδίου για πρακτική εφαρμογή από τα Διοικητικά
Συμβούλια και τα στελέχη των εταιρειών
Σχετική παρουσίαση προς τα Διοικητικά Συμβούλια και τη Διοίκηση των εταιρειών
και της ΕΕΣΥΠ

2.2 Πληροφορίες για τη διαδικασία

Διαδικασία

Συνοπτικός Διαγωνισμός

Τύπος σύμβασης

Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών

Προβλεπόμενος
αριθμός Αναδόχων

1 (ένας) Σύμβουλος ή κοινοπραξία ή ένωση προσώπων

Διάρκεια

120 ημέρες

Εκτιμώμενος
προϋπολογισμός

130.000 € (μη συμπερ. ΦΠΑ)

3. Σύγκρουση συμφερόντων και χρηματοοικονομική επάρκεια
Τα Ενδιαφερόμενα Μέρη πρέπει να δηλώσουν υπεύθυνα ότι είτε αυτά, είτε τα μέλη του
οργάνου διοίκησής τους δεν βρίσκονται σε σύγκρουση συμφερόντων ως προς τις υπηρεσίες
που ζητείται να παρέχουν προς την ΕΕΣΥΠ (ΦΑΚΕΛΟΣ Α) και σε περίπτωση που γίνει η
ανάθεση στον Σύμβουλο, θα αναφέρεται ότι αυτή δεν θα οδηγήσει σε κατάσταση
σύγκρουσης συμφερόντων για κανένα από τα εμπλεκόμενα μέρη.
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Εάν ένα Ενδιαφερόμενο Μέρος συμμετάσχει στον διαγωνισμό σε συνεργασία με εξωτερικούς
συνεργάτες, οι οποίοι ενεργούν ως εξωτερικοί σύμβουλοι, θα πρέπει να υποβληθεί δήλωση
περί μη ύπαρξης σύγκρουσης συμφερόντων και από τα εν λόγω μέρη.
Τα Ενδιαφερόμενα Μέρη πρέπει να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση (ΦΑΚΕΛΟΣ Β) ότι στη
διάρκεια των τριών (3) τελευταίων οικονομικών ετών και σύμφωνα με τα βιβλία και στοιχεία
τους, ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών τους ήταν τουλάχιστον διπλάσιος του συνολικού
προϋπολογισμού της σύμβασης πλαίσιο.
4.Κριτήρια επιλογής
Τα Ενδιαφερόμενα Μέρη πρέπει, μεταξύ άλλων, να κατέχουν και να είναι σε θέση να
επιδείξουν και να προσκομίσουν αδιαμφισβήτητα αποδεικτικά στοιχεία της εις βάθος γνώσης
τους και της εξειδίκευσης τους σε θέματα που σχετίζονται με το αντικείμενο υπηρεσιών του
παρόντος διαγωνισμού και ιδίως σε σχέση με βέλτιστες πρακτικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι
προσφορές θα αξιολογηθούν με βάση τα παρακάτω κριτήρια και τους αντίστοιχους
συντελεστές βαρύτητας:

Κριτήρια Επιλογής

Συντελεστής
Βαρύτητας

Ποιοτικά – Τεχνικά Κριτήρια

Ιστορικό & Εμπειρία

Τεκμηριωμένο ιστορικό σχετικών έργων και
αποδεδειγμένη εμπειρία της ομάδας έργου
σε
έργα
εταιρικής
διακυβέρνησης,
αξιολόγησης, προαγωγής και εφαρμογής
βέλτιστων πρακτικών
σε ευρωπαϊκό
επίπεδο. Ο φάκελος της προσφοράς θα
πρέπει να περιλαμβάνει κατάλογο όλων των
σημαντικών σχετικών έργων τα οποία έχει
αναλάβει το Ενδιαφερόμενο Μέρος τα
τελευταία τρία (3) χρόνια (ΦΑΚΕΛΟΣ Γ1).
Στον κατάλογο θα πρέπει να περιέχεται μια
σύντομη
περιγραφή
των
σχετικών
σημαντικών έργων και των υπηρεσιών που
του
ανατέθηκαν
και
παρείχε
το
Ενδιαφερόμενο Μέρος, και της διάρκειας της
ανάθεσης (ημερομηνία έναρξης και λήξης).

35%
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Ομάδα Έργου

Η σύνθεση της προτεινόμενης ομάδας και η
προτεινόμενη δομή της ομάδας για την
εκτέλεση των ζητούμενων υπηρεσιών.
Για τον σκοπό αυτό, στην προσφορά θα
πρέπει να περιλαμβάνονται βιογραφικά
σημειώματα όλων των μελών της ομάδας
έργου του Ενδιαφερόμενου Μέρους, καθώς
και ακριβής περιγραφή της διεθνούς
εμπειρίας,
της
συγκεκριμένης
προστιθέμενης αξίας τους στη ομάδα,
ανάλογα με την ειδίκευσή τους. Επιπλέον,
στον φάκελο προσφοράς (ΦΑΚΕΛΟΣ Γ2) θα
πρέπει να υποβληθεί και να περιληφθεί
κατάλογος όλων των σχετικών αναθέσεων με
τις οποίες αποδεικνύεται η εμπειρία του
κάθε μέλους της ομάδας.

25%

10%

Τεχνική Ικανότητα

Τα Ενδιαφερόμενα Μέρη θα πρέπει να
υποβάλουν στην πρόταση τους σύντομη
περιγραφή της προτεινόμενης προσέγγισης
του έργου, του προσδιορισμού των
σημαντικών ζητημάτων, των μεθοδολογιών
που πρέπει να εφαρμοστούν, καθώς και των
παραδοτέων,
περιλαμβανομένου
ενδεικτικού
χρονοδιαγράμματος.
(ΦΑΚΕΛΟΣ Δ)

Ποσοτικά – Οικονομικά Κριτήρια

Οικονομική Προσφορά

Ο μέγιστος διαθέσιμος προϋπολογισμός για
την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών
ανέρχεται
σε
€
130.000
(μη
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Η προσφορά
που θα υποβληθεί θα πρέπει να
περιλαμβάνει λεπτομερή ανάλυση και
διάρθρωση του προϋπολογισμού (ΦΑΚΕΛΟΣ
Ε). Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να
είναι απολύτως σαφής, ενώ θα αποκλείεται
εάν περιέχει προτάσεις που δεν επιτρέπουν
την ακριβή και πλήρη σύγκριση των
προσφορών
(για
παράδειγμα
"Προς
συζήτηση", "Ανάλογα με το x", "εναλλακτική
οικονομική
προσφορά"
κ.λπ.)
ή
παραπέμπουν σε εξωτερικές συνθήκες.

30%
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Τυχόν έξοδα (π.χ μετακίνησης και ταξιδίου)
που προκύπτουν δικαιολογημένα, θα
αποζημιώνονται μεμονωμένα με ανώτατο
συνολικό όριο ποσοστό 5% επί της συνολικής
αμοιβής, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν
υποβληθεί για προέγκριση από την Εταιρεία
και ότι τα αντίστοιχα τιμολόγια έχουν
εκδοθεί.
Ο Σύμβουλος που θα επιλεγεί θα κληθεί να
εκδώσει εγγυητική επιστολή για ποσό, το
οποίο θα ανέρχεται στο 10% της
συμφωνηθείσας αμοιβής.

5. Διαδικασία Επιλογής
5.1 Η επιλογή του Συμβούλων θα αποφασιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού
Διαδικασιών Ανάθεσης Συμβάσεων της ΕΕΣΥΠ. Για την αξιολόγηση θα ληφθούν υπόψη
τα κριτήρια που αναφέρονται στην Ενότητα 4 παραπάνω. Η ΕΕΣΥΠ δύναται να απαιτήσει
κάθε διευκρίνιση, συμπλήρωση ή προσαρμογή επί των υποβληθέντων εγγράφων που
κρίνεται αναγκαία. Η διευκρίνιση ή συμπλήρωση εγγράφων και δικαιολογητικών αφορά
μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που
επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση.
5.2 Τα Ενδιαφερόμενα Μέρη που δεν ανταποκρίνονται στα ελάχιστα απαιτούμενα
συμμετοχής - προσόντων – εμπειρίας, που αναφέρονται παραπάνω, δεν θα επιτραπεί να
συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής.
5.3 Μετά τη διαδικασία επιλογής, ο Σύμβουλος θα κληθεί για να υπογράψει τη Σύμβαση με
την ΕΕΣΥΠ.
5.4. Η ΕΕΣΥΠ διατηρεί, πλήρως και κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, το δικαίωμα να
ακυρώσει, αναστείλει, τροποποιήσει ή αναβάλει την παρούσα διαδικασία χωρίς
προειδοποίηση, καθώς και να θέσει τέλος σε οποιεσδήποτε διαπραγματεύσεις ή
συζητήσεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, χωρίς να φέρει οποιαδήποτε
ευθύνη έναντι συμμετέχοντα ή και άλλου τρίτου προσώπου.
5.5. Ουδεμία ευθύνη ή υποχρέωση δεν αναλαμβάνει και δεν θα γίνει αποδεκτή από την ΕΕΣΥΠ
ή οποιονδήποτε από τους συμβούλους, εκπροσώπους, υπαλλήλους ή στελέχη αυτής για
οποιοδήποτε σφάλμα ή ψευδή δήλωση ή παράλειψη προκύψει από το παρόν έγγραφο.
Κανένα πρόσωπο δεν αποκτά δικαίωμα ή αξίωση αποζημίωσης ή άλλο δικαίωμα ή
αξίωση από την παρούσα Πρόσκληση ή από τη συμμετοχή του στη διαδικασία που
περιγράφεται στην παρούσα, έναντι της ΕΕΣΥΠ ή των συμβούλων της, για οποιονδήποτε
λόγο ή αιτία.
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5.6. Τα Ενδιαφερόμενα Μέρη θα θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί πλήρως και αμετάκλητα
τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος διαγωνισμού.
5.7. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει βάσει της παρούσας Πρόσκλησης Υποβολής
Προσφορών ή σε σχέση με αυτήν, συμπεριλαμβανομένων των προσφορών που θα
υποβληθούν και της Σύμβασης Πλαισίου, θα υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία
των Δικαστηρίων της Αθήνας και το εφαρμοστέο δίκαιο είναι το Ελληνικό Δίκαιο.
5.8. Οι προσφορές των Ενδιαφερομένων Μερών θα πρέπει να υποβληθούν στα ελληνικά ή
στα αγγλικά, το αργότερο έως την 8 Απριλίου 2019 στις 17:00, ώρα Αθήνας.
5.9. Τα Ενδιαφερόμενα Μέρη θα πρέπει να υποβάλουν την προσφορά τους που θα
αποτελείται από τους ΦΑΚΕΛΟΥΣ Α, Β, Γ1, Γ2, Δ και Ε και κάθε άλλο συνοδευτικό έγγραφο
που τεκμηριώνουν την εμπειρία και τις εξειδικευμένες γνώσεις τους για τις σχετικές
υπηρεσίες, αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση e-mail:
info@hcap.gr , με την ένδειξη «Σύμβουλος Εταιρικής Διακυβέρνησης».
Η προσφορά κάθε Ενδιαφερόμενου Μέρους θα πρέπει να περιλαμβάνει όλους τους ως
άνω ζητούμενους φακέλους. Υποχρεωτικά, η οικονομική προσφορά (ΦΑΚΕΛΟΣ E) θα
επισυνάπτεται στο e-mail της κάθε προσφοράς χωριστά και θα προστατεύεται με
διαφορετικό κωδικό, . Πιο συγκεκριμένα, στο e-mail κατάθεσης της προσφοράς κάθε
ενδιαφερόμενου θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να επισυνάπτονται τουλάχιστον
δύο, διακριτά και κλειδωμένα αρχεία. Οπωσδήποτε μετά τη λήξη της προθεσμίας για
υποβολή προσφορών, τα Ενδιαφερόμενα Μέρη θα κληθούν με σειρά ηλεκτρονικών
μηνυμάτων να αποστείλουν τους κωδικούς ασφαλείας που θα ανοίγουν τα συνημμένα
αρχεία του e-mail προσφοράς τους.
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