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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.1

Το υπό ειδική εκκαθάριση χρηματοδοτικό ίδρυμα «Αχαϊκή Συνεταιριστική Τράπεζα
(Υπό Ειδική Εκκαθάριση)» (το «Εκκαθαριζόμενο Ίδρυμα») έχει στην κυριότητά του
τον κινητό εξοπλισμό που παρουσιάζεται στον πίνακα του όρου 2 (ο «Κινητός
εξοπλισμός»).

1.2

Το Εκκαθαριζόμενο Ίδρυμα εκπροσωπείται νόμιμα από την εταιρία με την επωνυμία
«PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση Ανώνυμη Εταιρεία, Ειδικός Εκκαθαριστής
Πιστωτικών Ιδρυμάτων» («PQH»), η οποία έχει διοριστεί ως ειδικός εκκαθαριστής του
Εκκαθαριζόμενου Ιδρύματος δυνάμει της υπ’ αρ. 182/04.04.2016 απόφασης της
Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος
(«ΕΠΑΘ») (Β’ 925).

1.3

Το Εκκαθαριζόμενο Ίδρυμα επιθυμεί να πωλήσει και να μεταβιβάσει τον Κινητό
Εξοπλισμό μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας.

1.4

Στο ως άνω πλαίσιο, η PQH εκδίδει σήμερα στο όνομα και για λογαριασμό του
Εκκαθαριζόμενου Ιδρύματος την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφοράς (η
«Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς»).

1.5

Με την Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς το Εκκαθαριζόμενο Ίδρυμα καλεί κάθε
ενδιαφερόμενο να υποβάλλει δεσμευτική οικονομική προσφορά για την απόκτηση
του Κινητού Εξοπλισμού, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους της Πρόσκλησης
Υποβολής Προσφοράς.

1.6

Η παρούσα Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς βασίζεται στις διατάξεις των υπ’
αρ. 180/3/22.02.2016 και 221/3/17.03.2017 αποφάσεων ΕΠΑΘ, καθώς και του
κανονισμού εκποιήσεων της PQH που εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 237/1/14.07.2017
απόφαση ΕΠΑΘ και την υπ’ αριθμ. 237/2/14.07.2017 απόφαση ΕΠΑΘ για την
έγκριση του επιχειρησιακού σχεδίου της PQH, όπως έχουν τροποποιηθεί και
ισχύουν.

2. ΚΙΝΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
2.1 Ο κινητός εξοπλισμός περιλαμβάνει συγκρότημα 16 διαδρόμων bowling και
συμπληρωματικά τμήματα όπως ξύλινες βάσεις πατωμάτων, οθόνες, λογισμικά,
συνοδευτικά μηχανήματα και εξαρτήματα, τιμής πρώτης προσφοράς πενήντα τριών
χιλιάδων ευρώ (€ 53.000,00).
3. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
3.1

Όλα τα παραρτήματα στην παρούσα Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς
αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος της.

3.2

Η επίσημη γλώσσα της παρούσας διαγωνιστικής διαδικασίας είναι η ελληνική.

3.3

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να ζητήσουν περαιτέρω πληροφορίες για τον κινητό
εξοπλισμό, να τον επισκεφθούν στον χώρο που φυλάσσεται και να ζητήσουν
διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς,
υποβάλλοντας σχετικό αίτημα προς την PQH στην ηλεκτρονική διεύθυνση
equip@pqh.gr.

4. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
4.1

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν δεσμευτικές οικονομικές προσφορές
μέχρι την Παρασκευή 9η Νοεμβρίου 2018 στις 5μμ στο γραφείο πρωτοκόλλου της
PQH (Γραβιάς 3 και Γρανικού, Μαρούσι 151 25), σε σφραγισμένο φάκελο με την
ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 26ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ
ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΧΑΪΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Υ.E.Ε.», σύμφωνα
με το υπόδειγμα του Παραρτήματος 1 σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι
φυσικό πρόσωπο και σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι νομικό πρόσωπο
σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος 2.

4.2

Οι δεσμευτικές οικονομικές προσφορές πρέπει να αναφέρουν προσφερόμενο
αντάλλαγμα ανώτερο της τιμής πρώτης προσφοράς.

4.3

Ο δεσμευτικές οικονομικές προσφορές δεν επιτρέπεται να περιέχουν όρους και
αιρέσεις, ιδίως ως προς το ύψος του προσφερόμενου ανταλλάγματος, άλλως
απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν αξιολογούνται.

4.4

Σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς από ένωση προσώπων, αυτή θα
πρέπει να υπογράφεται από κοινού από όλα τα μέλη που συμμετέχουν στην
ένωση.

4.5

Η PQH δύναται να ζητήσει από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο περαιτέρω έγγραφα
και περαιτέρω πληροφορίες ή/και νέες δεσμευτικές οικονομικές προσφορές, κατά
τη διακριτική της ευχέρεια.

5. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
5.1

Κριτήριο για την αξιολόγηση των προσφορών
προσφερθέν αντάλλαγμα, καταβλητέο σε μετρητά.

αποτελεί

το

υψηλότερο

5.2

Μετά την ολοκλήρωση της παρούσας διαγωνιστικής διαδικασίας, η PQH
συντάσσει πρακτικό / έκθεση που περιλαμβάνει όλα τα προσδιοριστικά στοιχεία
της παρούσας διαγωνιστικής διαδικασίας και τα γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά
τη διάρκεια αυτής μέχρι και την ανάδειξη υπερθεματιστή. Το εν λόγω πρακτικό /
έκθεση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Εκκαθαριζόμενου Ιδρύματος, καθώς και
στην ιστοσελίδα της PQH.

5.2.1 Εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την κατακύρωση, η PQH καλεί τον
υπερθεματιστή για τη μεταβίβαση σε αυτόν της κυριότητας του κατακυρωθέντος
Κινητού Εξοπλισμού. Το σύνολο του τιμήματος για την απόκτηση της κυριότητας
Κινητού Εξοπλισμού καταβάλλεται στο Εκκαθαριζόμενο Ίδρυμα, σε ευρώ, με άμεσα
διαθέσιμα κεφάλαια, σε τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδείξει η PQH ή με
τραπεζική επιταγή εκδοθείσα από επιλέξιμο ίδρυμα (κατά τη διακριτική ευχέρεια της
PQH και κατά τρόπο που αυτή ελεύθερα θα υποδείξει), ταυτόχρονα με τη
μεταβίβαση της κυριότητας του Κινητού Εξοπλισμού. Δεν θα γίνεται δεκτή πίστωση
ή αναβολή πληρωμής ή οποιαδήποτε άλλη εναλλακτική μορφή πληρωμής.
5.2.2 Με την επιφύλαξη κάθε άλλου δικαιώματος του Εκκαθαριζόμενου Ιδρύματος ή / και
της PQH, σε περίπτωση που το χρονικό διάστημα που έχει τεθεί από την PQH για τη
μεταβίβαση της κυριότητας του Κινητού Εξοπλισμού παρέλθει άπρακτο από
υπαιτιότητα ή παράλειψη του υπερθεματιστή, ανατρέπεται η κατακύρωση, και
κατακυρώνεται ο σχετικός Κινητός Εξοπλισμός στον επόμενο κατά σειρά πλειοδότη
σύμφωνα με το πρακτικό / έκθεση της PQH.
6. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
6.1

Απαγόρευση όρων και ανάκλησης

6.1.1 Οι οικονομικές προσφορές είναι δεσμευτικές, δεν δύνανται να ανακληθούν και δεν
επιτρέπεται να περιέχουν όρους και αιρέσεις, άλλως απορρίπτονται ως
απαράδεκτες και δεν αξιολογούνται.
6.2

Αντιρρήσεις

6.2.1 Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλλουν γραπτώς αντιρρήσεις σε όλα τα
στάδια της παρούσας διαγωνιστικής διαδικασίας, χωρίς ωστόσο να ανακόπτεται
η εξέλιξή της. Τις αντιρρήσεις εξετάζει και αποφαίνεται για αυτές η Επιτροπή
Ελέγχου της PQH εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών. Σε περίπτωση που
παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία τεκμαίρεται ότι η PQH εξέτασε τις
αντιρρήσεις και τις απέρριψε.
6.3

Όροι διαγωνιστικής διαδικασίας

6.3.1 Οι όροι και οι προϋποθέσεις της παρούσας διαγωνιστικής διαδικασίας και γενικά

της πώλησης και μεταβίβασης του Κινητού Εξοπλισμού καθορίζονται από την
Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς.
6.3.2 Η PQH διατηρεί το δικαίωμα να αναβάλλει, τροποποιήσει, ακυρώσει, επαναλάβει ή
ματαιώσει ανά πάσα στιγμή, καθ’ οιονδήποτε τρόπο και κατά την απόλυτη κρίση
της την Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς και γενικά την παρούσα διαγωνιστική
διαδικασία και κάθε σχετικό με αυτήν έγγραφο, συμβατικό ή άλλο, χωρίς αυτό να
την καθιστά αυτήν ή το Εκκαθαριζόμενο Ιδρυμα καθ’ οιονδήποτε τρόπο
υπεύθυνο απέναντι στους ενδιαφερόμενους ή / και σε οποιουσδήποτε τρίτους.
6.4

Μη ευθύνη

6.4.1 Όλες οι πληροφορίες που παρέχονται στους ενδιαφερόμενους στο πλαίσιο της
παρούσας διαγωνιστικής διαδικασίας αποσκοπούν στο να βοηθήσουν τους
ενδιαφερόμενους να προετοιμάσουν και να υποβάλλουν την προσφορά τους. Το
υλικό αυτό παρέχεται μόνο για πληροφοριακούς σκοπούς και είναι ενδεικτικό και
όχι εξαντλητικό.
6.4.2

Η Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς δεν προορίζεται να αποτελέσει τη βάση για
οποιαδήποτε επενδυτική απόφαση ή πρόταση επένδυσης από την PQH ή τα
Εκκαθαριζόμενα Ιδρύματα και δεν συνιστά επενδυτική συμβουλή. Κάθε
ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προβεί στη δική του ανεξάρτητη αξιολόγηση της
Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς και του αντικειμένου της παρούσας
διαγωνιστικής διαδικασίας κατόπιν έρευνας και λήψης επαγγελματικών
συμβουλών, όπως ο ενδιαφερόμενος αυτός κρίνει σκόπιμο.

6.4.3 Κάθε ενδιαφερόμενος συμμετέχει στην παρούσα διαγωνιστική διαδικασία
φέροντας ο ίδιος τον κίνδυνο και την ευθύνη συμμετοχής και η συμμετοχή του
αυτή δεν του δίδει κανένα δικαίωμα αξίωσης αποζημίωσης ή άλλο δικαίωμα,
εκτός από αυτά που προσδιορίζονται στην παρούσα Πρόσκληση Υποβολής
Προσφοράς.
6.5

Αποδοχή όρων διαγωνιστικής διαδικασίας

6.5.1 Η συμμετοχή στην παρούσα διαγωνιστική διαδικασία θα αποτελεί απόδειξη ότι
κάθε ενδιαφερόμενος έχει διαβάσει, έχει κατανοήσει και αποδέχεται πλήρως και
ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς και
κάθε τυχόν σύμβασης στο πλαίσιο αυτής και έχει αναγνωρίσει τη νομιμότητά
τους.
6.6

Έξοδα

6.6.1 Κάθε ενδιαφερόμενος θα καλύψει οποιαδήποτε και όλα τα έξοδα, στα οποία θα
υποβληθεί κατά την παρούσα διαγωνιστική διαδικασία και τη σύναψη κάθε
δικαιοπραξίας που προβλέπεται σε αυτήν.
6.6.2 Κάθε υπερθεματιστής βαρύνεται με όλα γενικά τα έξοδα της αγοραπωλησίας,
όπως ενδεικτικά έξοδα δημοσιεύσεων και οποιονδήποτε άλλο φόρο ή τέλος.
6.7

Δίκαιο και δικαιοδοσία

6.7.1 Οποιεσδήποτε και όλες οι διαφορές που απορρέουν από ή σχετίζονται με την
παρούσα Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς, την παρούσα διαγωνιστική
διαδικασία και κάθε δικαιοπραξία που προβλέπεται σε αυτές θα διέπονται από το
ελληνικό δίκαιο και θα επιλύονται από τα αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ PQH AE ME THN ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ ΤΗΣ ΑΧΑΪΚΗΣ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
Ο/Η κάτωθι υπογράφων/ -ουσα ____________________________________________________,
κάτοικος: ____________________________________________, τηλ: _________________, email:
_____________________, Α.Τ.: _________________, ΑΦΜ: _________________, Δ.Ο.Υ.:
__________________ υποβάλλω την παρούσα προσφορά για την αγορά του κάτωθι
κινητού εξοπλισμού ιδιοκτησίας της «Αχαϊκής Συνεταιριστικής Τράπεζας (Υπό Ειδική
Εκκαθάριση)» (το «Εκκαθαριζόμενο Ίδρυμα») στο πλαίσιο του διενεργούμενου δυνάμει
της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς που δημοσίευσε την 26.09.2018 η «Αχαϊκή
Συνεταιριστική Τράπεζα (Υπό Ειδική Εκκαθάριση)» (η «Πρόσκληση Υποβολής
Προσφοράς»), για τον οποίο κατατίθενται προσφορές μέχρι την 09.11.2018 και ώρα
17:00:

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1

Συγκρότημα 16 διαδρόμων bowling
που περιλαμβάνει και συμπληρωματικά
τμήματα όπως ξύλινες βάσεις
πατωμάτων, οθόνες, λογισμικά,
συνοδευτικά μηχανήματα, εξαρτήματα.

ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ
ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ (ΠΛΕΟΝ
Φ.Π.Α.)

προσφέρω συνολικά το ποσό σε ΕΥΡΩ:
(Ολογράφως)
_________________________________________________________________________________
_____________ (€__________________) πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.
Η εξόφληση του τιμήματος θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πρόσκληση
Υποβολής Προσφοράς.
Επίσης, ρητά δηλώνω ότι:
• Έλαβα γνώση όλων των όρων της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς και τους
αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα.
• Παραιτούμαι κάθε τυχόν δικαιώματός μου να αξιώσω αποζημίωση κατά του
Εκκαθαριζόμενου Ιδρύματος και της PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση Ανώνυμη
Εταιρεία, Ειδικός Εκκαθαριστής Πιστωτικών Ιδρυμάτων, των εκπροσώπων τους,
των συνεργατών τους, των υπαλλήλων τους και των συμβούλων τους για
οποιονδήποτε λόγο και αιτία στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Υποβολής
Προσφοράς, της διαγωνιστικής διαδικασίας και των συμβάσεων που
προβλέπεται σε αυτήν, ακόμα και σε περίπτωση οποιασδήποτε αναβολής,
ακύρωσης, ματαίωσης, αναστολής, επανάληψης ή τροποποίησης αυτών ή
ακύρωσης του αποτελέσματος της διαγωνιστικής διαδικασίας.
/

/ 2018

Ο/Η ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ/ -ΟΥΣΑ
(Ονοματεπώνυμο & Υπογραφή)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ PQH AE ME THN ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ ΤΗΣ ΑΧΑΪΚΗΣ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
Ο/Η κάτωθι υπογράφων/-ουσα ____________________________________________________,
κάτοικος: ____________________________________________, τηλ: _________________, email:
_____________________, Α.Τ.: _________________, ΑΦΜ: _________________, Δ.Ο.Υ.:
__________________,
υπό
την
ιδιότητα
του/της
νομίμου εκπροσώπου της
_________________________________________________________________________,
έδρα:
___________________________________,
τηλ:
________________________,
Αρ.
ΓΕΜΗ:
______________________, ΑΦΜ: ___________________, Δ.Ο.Υ.: _________________, (ο
«Ενδιαφερόμενος»), υποβάλλω την παρούσα προσφορά για την αγορά του κάτωθι
κινητού εξοπλισμού ιδιοκτησίας της «Αχαϊκής Συνεταιριστικής Τράπεζας (Υπό Ειδική
Εκκαθάριση)» (το «Εκκαθαριζόμενο Ίδρυμα») στο πλαίσιο του διενεργούμενου δυνάμει
της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς που δημοσίευσε την 26.09.2018 η «Αχαϊκή
Συνεταιριστική Τράπεζα (Υπό Ειδική Εκκαθάριση)» (η «Πρόσκληση Υποβολής
Προσφοράς»), για τον οποίο κατατίθενται προσφορές μέχρι την 09.11.2018 και ώρα
17:00:
ΠΟΣΟ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ
ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ
(ΠΛΕΟΝ
Φ.Π.Α.)

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1

Συγκρότημα 16 διαδρόμων bowling
που περιλαμβάνει και συμπληρωματικά
τμήματα
όπως
ξύλινες
βάσεις
πατωμάτων,
οθόνες,
λογισμικά,
συνοδευτικά μηχανήματα, εξαρτήματα.

προσφέρω συνολικά το ποσό σε ΕΥΡΩ
(Ολογράφως)
_________________________________________________________________________________
_____________ (€__________________) πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.
Η εξόφληση του τιμήματος θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πρόσκληση
Υποβολής Προσφοράς.
Επίσης, υπό την ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου του Ενδιαφερόμενου ρητά δηλώνω
ότι:
• Ο Ενδιαφερόμενος έλαβε γνώση όλων των όρων της Πρόσκλησης Υποβολής
Προσφοράς και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.
• Ο Ενδιαφερόμενος παραιτείται κάθε τυχόν δικαιώματός του να αξιώσει
αποζημίωση κατά του Εκκαθαριζόμενου Ιδρύματος και της PQH Ενιαία Ειδική
Εκκαθάριση Ανώνυμη Εταιρεία, Ειδικός Εκκαθαριστής Πιστωτικών Ιδρυμάτων, των
εκπροσώπων τους, των συνεργατών τους, των υπαλλήλων τους και των
συμβούλων τους για οποιονδήποτε λόγο και αιτία στο πλαίσιο της Πρόσκλησης
Υποβολής Προσφοράς, της διαγωνιστικής διαδικασίας και των συμβάσεων που
προβλέπεται σε αυτήν, ακόμα και σε περίπτωση οποιασδήποτε αναβολής,
ακύρωσης, ματαίωσης, αναστολής, επανάληψης ή τροποποίησης αυτών ή
ακύρωσης του αποτελέσματος της διαγωνιστικής διαδικασίας.
/

/ 2018

Ο/Η ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ/ -ΟΥΣΑ
(Ονοματεπώνυμο - Επωνυμία ή & Υπογραφή)

