Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και Υποβολής Προσφορών για την επιλογή
Συμβούλου για την αναζήτηση, επιλογή και πλήρωση θέσεων Εκτελεστικών και Μη
Εκτελεστικών Μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «Συμμετοχές 5G Α.Ε.»
προς την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας

7 Οκτωβρίου 2020

I.

Εισαγωγή

Η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. (η «ΕΕΣΥΠ» ή η «Εταιρεία») λειτουργεί
χάριν του δημοσίου συμφέροντος σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας. 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.
H Εταιρεία δύναται να προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες για την επίτευξη του σκοπού της
εντός του πλαισίου που προβλέπεται από το Ν.4389/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

II.

Αντικείμενο Υπηρεσιών

Η ΕΕΣΥΠ διενεργεί διαγωνισμό με πρόσκληση υποβολής προσφορών για την επιλογή
συμβουλευτικής εταιρείας για την αναζήτηση, επιλογή και πλήρωση θέσεων των επτά (7)
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Συμμετοχές 5G Α.Ε.
Συγκεκριμένα, με βάση τις διατάξεις του Ν.4389/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και
λαμβάνοντας υπόψη τον Ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην ελληνική
νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) -Κώδικας
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 184/23.09.2020), και τα σχετικά άρθρα 93 και 94, η ΕΕΣΥΠ
επιθυμεί να επιλέξει εταιρεία (εφεξής ο «Ανάδοχος») με αναγνωρισμένο κύρος, ικανή να
επιδείξει και να παράσχει αδιαμφισβήτητα στοιχεία γνώσης και εμπειρίας στον τομέα αυτό,
καθώς και γνώσης των κανόνων και διαδικασιών εταιρικής διακυβέρνησης και βέλτιστων
πρακτικών στη λειτουργία διοικητικών συμβουλίων. Η εν λόγω εμπειρία είναι πολύ σημαντική
για την ανάθεση ενός τέτοιου είδους έργου, προκειμένου να διασφαλίσει την παροχή
υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, σύμφωνα με σύγχρονες διεθνείς πρακτικές, και δεδομένου του
εταιρικού σκοπού της Συμμετοχές 5G Α.Ε., που είναι η διαχείριση του Ταμείου Φαιστός.
Το «Ταμείο Φαιστός» έχει ως αποκλειστικό σκοπό τις επενδύσεις σε επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στην έρευνα ή/και ανάπτυξη προϊόντων ή/και υπηρεσιών που
λειτουργούν σε υποδομές 5G (ή σχετικές με αυτές) στην Ελλάδα, ενδεικτικά στους ακόλουθους
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κλάδους: μεταφορές/εφοδιαστική (logistics), μεταποίηση, βιομηχανία, αγαθά και δίκτυα
κοινής ωφέλειας, υγεία, τουρισμός, πληροφόρηση και μέσα ενημέρωσης.
Λαμβάνοντας υπόψη τις σύνθετες και αυξημένες απαιτήσεις στο περιβάλλον το οποίο θα
δραστηριοποιείται η εταιρεία Συμμετοχές 5G Α.Ε., και δεδομένης της ανάγκης διαμόρφωσης
και υλοποίησης του κατάλληλου επιχειρηματικού και επενδυτικού σχεδιασμού και διαχείρισης
των επιχειρηματικών συμμετοχών για τη δημιουργία αξίας και αποδόσεων προς τον/τους
μέτοχο/μετόχους του υπό διαχείριση Α.Κ.Ε.Σ., οι υποψήφιοι θα πρέπει να επιδεικνύουν εις
βάθος επαγγελματικές γνώσεις και εμπειρία, και να έχουν τα απαιτούμενα προσόντα και
ικανότητες για τη θέση, μαζί με αδιαμφισβήτητο επαγγελματικό και προσωπικό ήθος και
ανεξαρτησία. Επιπλέον, απαιτείται υψηλό αίσθημα καθήκοντος και κατανόηση της έννοιας του
δημοσίου συμφέροντος, ικανότητα στην αξιολόγηση και λήψη επενδυτικών και
επιχειρηματικών αποφάσεων, αξιοπιστία και αποδεδειγμένο track record, στοιχεία κρίσιμα και
απολύτως αναγκαία στο σύνολό τους για τη διασφάλιση της διαφάνειας και της υπεύθυνης
λειτουργίας μίας εταιρείας διαχείρισης κεφαλαίων.
O Ανάδοχος εκτιμάται ότι θα πρέπει να παρέχει, ενδεικτικά, τις ακόλουθες υπηρεσίες και
παραδοτέα:
1. Καθορισμό Πλαισίου Αναζήτησης: Συνδρομή στον καθορισμό του πλαισίου αναζήτησης,
με βάση τις βέλτιστες πρακτικές για τέτοιου είδους εταιρείες, καθώς και επιλογής
κριτηρίων αξιολόγησης υποψηφίων με βάση τις αρμοδιότητες κάθε θέσης, ειδικά ως προς
τα μέλη της Επενδυτικής Επιτροπής, λαμβάνοντας υπόψη και την εμπειρία από την αγορά
για εταιρείες τέτοιου σκοπού. Σημειώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από
τέσσερα μέλη, που συγκροτούν την Επενδυτική Επιτροπή, μεταξύ των οποίων και ο
Διευθύνων Σύμβουλος, καθώς και τρία μη εκτελεστικά μέλη, ένας εκ των οποίων θα πρέπει
να διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα για τη θέση του Προέδρου του Διοικητικού
Συμβουλίου.
2. Διενέργεια αναζήτησης και προσδιορισμό υποψηφίων: Διενέργεια αναζήτησης και
προσδιορισμό προτεινόμενων υποψηφίων για τις επτά θέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου
της Εταιρείας Συμμετοχές 5G Α.Ε., και συγκεκριμένα για τις θέσεις του μη εκτελεστικού
Προέδρου, δύο μη εκτελεστικών μελών και των τεσσάρων μελών της Επενδυτικής
Επιτροπής που θα πρέπει να έχουν συμπληρωματικά και συνδυαστικά επάρκεια γνώσεων
και εμπειριών, ικανότητα στην αξιολόγηση και λήψη επενδυτικών και επιχειρηματικών
αποφάσεων, αξιοπιστία, εμπειρία και επιτυχημένο track record, για να είναι μέλη αυτής,
με βάση και τα οριζόμενα στον σχετικό νόμο.
3. Αξιολόγηση Εμπειρίας και Ικανοτήτων: Διενέργεια αξιολόγησης εμπειρίας, επιδόσεων,
ικανοτήτων και προσόντων των υποψηφίων, καθώς και σε βάθος έρευνα των
προτεινόμενων (short listed) υποψηφίων, μαζί με υποβολή των αντίστοιχων εκθέσεων
αξιολόγησης.
4. Προκαταρκτικός έλεγχος ιστορικού και σύγκρουσης συμφερόντων: Διενέργεια ελέγχου
ιστορικού των προτεινόμενων υποψηφίων, και κατόπιν συνεννόησης με τον Υπεύθυνο
Κανονιστικής Συμμόρφωσης της ΕΕΣΥΠ, προκαταρκτικός έλεγχος για την ύπαρξη τυχόν
περιστάσεων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε καταστάσεις δυνητικής σύγκρουσης
συμφερόντων.
5. Συνοπτικές εκθέσεις και συστάσεις: Παρουσίαση των προτεινόμενων υποψηφίων στην
Εταιρεία και παροχή (τουλάχιστον):
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α) Αρχικής λίστας (long-list) υποψηφίων για τα μη εκτελεστικά μέλη (συμπεριλαμβανομένης
της θέσης μη εκτελεστικού Προέδρου Δ.Σ.), καθώς και για τα τέσσερα εκτελεστικά μέλη
/διαχειριστές που θα απαρτίζουν την Επιτροπή Επενδύσεων, μαζί με συνοπτική Έκθεση
Αξιολόγησης και Σύστασης για κάθε υποψήφιο.
β) Ακολούθως κατάρτιση short-list υποψηφίων και πιο αναλυτική παρουσίαση των
υποψηφιοτήτων στην Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφίων. Στο στάδιο αυτό, η παρουσίαση θα
πρέπει να συνοδεύεται και από Έκθεση Αξιολόγησης και Σύστασης της Επενδυτικής
Επιτροπής και ως ομάδα - συνδυασμός υποψηφίων και συμπληρωματικότητα
απαιτούμενων γνώσεων, προσόντων και εμπειρίας που θα πρέπει να διαθέτει συλλογικά
το εταιρικό όργανο.
γ) Οργάνωση συνεντεύξεων με τους προτεινόμενους υποψηφίους.
δ) Παρακολούθηση μετά την τοποθέτηση στο ΔΣ για διάστημα τουλάχιστον έξι μηνών
(placement follow-up).

III.

Διάρκεια

Η σύμβαση παροχής υπηρεσιών είναι διάρκειας πέντε (5) εβδομάδων, αρχής γενομένης από
την ημερομηνία υπογραφής της επιστολής ανάθεσης.

IV.

Προϋπολογισμός

Στην οικονομική προσφορά των υποψηφίων θα πρέπει να προσδιορίζεται η αμοιβή για το
σύνολο του έργου.
Ο μέγιστος προϋπολογισμός για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών ανέρχεται σε € 80.000,
μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Προσφορές που θα ξεπερνούν τον ως άνω προϋπολογισμό δεν θα εξετάζονται. Στον ανωτέρω
προϋπολογισμό περιλαμβάνονται και τυχόν έξοδα.
Ο Ανάδοχος του έργου θα κληθεί να εκδώσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης για ποσό, το
οποίο θα ανέρχεται στο 10% της συμφωνηθείσας αμοιβής, σύμφωνα με τον Κανονισμό
Διαδικασιών Ανάθεσης Συμβάσεων της ΕΕΣΥΠ. Εναλλακτικά θα παρακρατηθεί 10% της
συμφωνηθείσας αμοιβής για έξι μήνες από την ολοκλήρωση του έργου.

V.

Κριτήρια Επιλογής

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει, μεταξύ άλλων, να διαθέτουν και να μπορούν να αποδείξουν και να
παράσχουν αδιαμφισβήτητα στοιχεία για την εις βάθος γνώση της αγοράς στελεχών και την
εξειδίκευσή τους σε παρόμοιες αναθέσεις. Ειδικότερα, τα ποιοτικά και οικονομικά κριτήρια
αξιολόγησης των ενδιαφερομένων που πρέπει να παρουσιαστούν είναι:
1.

Επιδόσεις και Εμπειρία: Σαφής περιγραφή σχετικής εμπειρίας και επιδόσεων στην παροχή
εξειδικευμένων υπηρεσιών τέτοιου είδους (ΦΑΚΕΛΟΣ Α).

2.

Ομάδα Έργου: Προτεινόμενη σύνθεση ομάδας και προτεινόμενη δομή της,
συμπεριλαμβανομένης σχετικής εμπειρίας του επικεφαλής και των ανώτερων ιεραρχικά
μελών της ομάδας. Ο φάκελος εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα πρέπει να περιλαμβάνει τα
βιογραφικά όλων των μελών προτεινόμενης ομάδας από τους υποψήφιους, καθώς και
περιγραφή του ρόλου εκάστου μέλους στο έργο (ΦΑΚΕΛΟΣ Β).
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3.

Μεθοδολογική προσέγγιση: Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν στην πρότασή τους,
σύντομη περιγραφή της κατανόησης των αναγκών και της προτεινόμενης προσέγγισης του
έργου, καθώς και των παραδοτέων, περιλαμβανομένου και ενδεικτικού
χρονοδιαγράμματος. (ΦΑΚΕΛΟΣ Γ).

4.

Οικονομική Προσφορά: Στην οικονομική προσφορά (ΦΑΚΕΛΟΣ Δ) θα πρέπει να
προσδιορίζεται η αμοιβή για το σύνολο του έργου, η οποία περιλαμβάνει όλα τα τυχόν
έξοδα.

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει με βάση τα παραπάνω αναφερόμενα ποιοτικά κριτήρια
υπό στοιχεία 1, 2, 3, τα οποία θα ληφθούν υπόψη με συντελεστή βαρύτητας συνολικά 70% και
την οικονομική προσφορά, η οποία θα ληφθεί υπόψη με συντελεστή βαρύτητας 30%.

VI.

Δήλωση μη σύγκρουσης συμφερόντων

Οι υποψήφιοι και τα μέλη της ομάδας έργου πρέπει να δηλώσουν υπεύθυνα ότι δεν βρίσκονται
σε σύγκρουση συμφερόντων ως προς τις υπηρεσίες που ζητείται να παρέχουν προς την ΕΕΣΥΠ,
καθώς και ότι δεν έχουν επαγγελματική σχέση, ή ότι δεν παρέχουν υπηρεσίες προς τρίτους,
τέτοιες που ενδεχομένως να συνιστούν σύγκρουση συμφερόντων και, σε περίπτωση που γίνει
η ανάθεση, θα αναφέρεται ότι αυτή δεν θα οδηγήσει σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων
για κανένα από τα εμπλεκόμενα μέρη.
Η εν λόγω δήλωση (ΦΑΚΕΛΟΣ Ε) ως προς την σύγκρουση συμφερόντων θα ισχύει καθ’ όλη την
διάρκεια της παροχής υπηρεσιών στην ΕΕΣΥΠ.
Η ΕΕΣΥΠ δύναται ανά πάσα στιγμή να ζητήσει από τους υποψήφιους και τα μέλη της ομάδας
έργου να υποβάλουν διευκρινίσεις και αποδεικτικά στοιχεία για θέματα που σχετίζονται με τη
σύγκρουση συμφερόντων.

VII.

Προσωπικά Δεδομένα

Στο πλαίσιο της υποβολής ή/και αξιολόγησης ορισμένης προσφοράς, η ΕΕΣΥΠ ενδέχεται να
συλλέγει και να επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (όπως λ.χ. δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα νομίμων εκπροσώπων/προσωπικού της εταιρείας-υποψήφιας, κ.α.),
ως υπεύθυνος επεξεργασίας, εφόσον απαιτείται. Η όποια τέτοια επεξεργασία θα διενεργείται
κατά τα οριζόμενα στην «Πολιτική για την επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού
Χαρακτήρα - Ενημέρωση» της ΕΕΣΥΠ, η οποία βρίσκεται στον ακόλουθο σύνδεσμο Πολιτική
για την επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα
της παρούσας πρόσκλησης.
Με την υποβολή προσφοράς για την παρούσα πρόσκληση από τους υποψήφιους, θεωρείται
ότι οι υποψήφιοι έχουν αποδεχθεί πλήρως και ανεπιφύλακτα και δηλώνουν τα εξής:
α. ότι έχουν διαβάσει προσεκτικά, πριν από την υποβολή της προσφοράς για την παρούσα
πρόκληση, την «Πολιτική για την επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Ενημέρωση» της ΕΕΣΥΠ η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας πρόσκλησης και
συμφωνούν με το περιεχόμενό της.
β. ότι έχουν ενημερώσει τα φυσικά πρόσωπα/άτομα, των οποίων τα προσωπικά δεδομένα
ενδέχεται να διαβιβασθούν από τους υποψήφιους στην ΕΕΣΥΠ, για την εν λόγω διαβίβαση
καθώς και για το περιεχόμενο της «Πολιτικής για την επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού
Χαρακτήρα - Ενημέρωσης» της ΕΕΣΥΠ και έχουν λάβει τη ρητή συγκατάθεση (εφόσον
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απαιτείται κατά τις ισχύουσες διατάξεις) για τη διαβίβαση των προσωπικών τους δεδομένων
στην ΕΕΣΥΠ, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην εν λόγω Πολιτική.

VIII.

Διαδικασία επιλογής

1. Η επιλογή του Αναδόχου θα αποφασιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού
Διαδικασιών Ανάθεσης Συμβάσεων της ΕΕΣΥΠ. Για την αξιολόγηση θα ληφθούν υπόψη τα
κριτήρια που αναφέρονται στο κεφάλαιο V 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.
2. Οι υποψήφιοι που δεν ανταποκρίνονται στα ελάχιστα απαιτούμενα συμμετοχής, που
αναφέρονται παραπάνω, δεν θα επιτραπεί να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής.
3. Η ΕΕΣΥΠ με την παρούσα διατηρεί το δικαίωμα να επεκτείνει ή να τροποποιήσει το έργο του
Αναδόχου ώστε να συμπεριληφθούν συμπληρωματικές υπηρεσίες (εάν χρειάζεται) που μπορεί
να απαιτηθούν και δεν μπορούν να προσδιοριστούν σήμερα, ενώ από τεχνική, νομική και
οικονομική άποψη θα αποδειχθούν αδιαχώριστες από το έργο του Αναδόχου σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία.
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. 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.
6. Οι υποψήφιοι θα θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί πλήρως και αμετάκλητα τους όρους και
τις προϋποθέσεις του παρόντος διαγωνισμού.
7. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει βάσει της παρούσας Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών ή
σε σχέση με αυτήν, συμπεριλαμβανομένων των προσφορών που θα υποβληθούν και της
Σύμβασης, θα υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Αθήνας και το
εφαρμοστέο δίκαιο είναι το Ελληνικό Δίκαιο.

IX.

Υποβολή Προτάσεων
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν την προσφορά τους – εκδήλωση ενδιαφέροντος, με την
ένδειξη «Σύμβουλος για την Πλήρωση Θέσεων Μελών Διοικητικού Συμβουλίου της
Συμμετοχές 5G Α.Ε.», αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση:
info@hcap.gr , και να προστατεύεται με κωδικό πρόσβασης (password).
Η προσφορά κάθε υποψήφιου θα πρέπει να περιλαμβάνει όλους τους ως άνω ζητούμενους
φακέλους, ενώ μπορεί να συνοδεύεται από οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που αποδεικνύει την
εμπειρία και την τεχνογνωσία των υποψηφίων σχετικά με τις Υπηρεσίες.
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Πρόσκληση υποβολής προσφορών

Πιο συγκεκριμένα, στο email κατάθεσης της προσφοράς κάθε υποψήφιου θα πρέπει, επί ποινή
αποκλεισμού, να επισυνάπτονται τουλάχιστον δύο (2), διακριτά και κλειδωμένα αρχεία, ώστε,
η οικονομική προσφορά (ΦΑΚΕΛΟΣ Δ) να επισυνάπτεται στο email της κάθε προσφοράς
χωριστά και να προστατεύεται με διαφορετικό κωδικό.
Οπωσδήποτε μετά τη λήξη της προθεσμίας για υποβολή προσφορών, οι υποψήφιοι θα κληθούν
με σειρά ηλεκτρονικών μηνυμάτων να αποστείλουν τους κωδικούς ασφαλείας που θα ανοίγουν
τα συνημμένα αρχεία του email προσφοράς τους.
Οι προσφορές των υποψήφιων πρέπει να υποβληθούν το αργότερο έως την Τρίτη, 20
Οκτωβρίου 2020, 13:00, ώρα Αθηνών.
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