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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
ΤΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ
ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.
Το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας
(Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.), (έδρα οδός Βερανζέρου, αρ. 48 , Τ.Κ 104 38 Αθήνα), έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του Ν. 3655 / 2008 (Φ.Ε.Κ. 58 / 3-4-2008, τ.Α΄) «Διοικητική και οργανωτική
μεταρρύθμιση του συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις».
2) Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 4142/2013 (Φ.Ε.Κ. Α΄83) «Αρχή Διασφάλισης της
Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.ΔΕ)».
3) Τις διατάξεις του Π.Δ 24/2015 (Φ.Ε.Κ. Α΄20) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων,
μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».
4) Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014), «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης
και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
5) Τις διατάξεις του Ν. 2286 / 1995 «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών
θεμάτων».
6) Τις διατάξεις του Π.Δ. 118 / 2007 «περί Κανονισμού Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)».
7) Τις διατάξεις του Ν. 4336 / 2015 (Φ.Ε.Κ. Α΄94) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις − Κύρωση του
Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και
ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης».
8) Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 1902 / 1990 (ΦΕΚ 138 Α΄) «Ρύθμιση συνταξιοδοτικών και
άλλων συναφών θεμάτων».
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9) Τις διατάξεις του Ν. 1611 /1950 (ΦΕΚ Α΄) «Περί καταθέσεων Νομικών Προσώπων Δημοσίου
Δικαίου και Ασφαλιστικών Ταμείων».
10) Τις διατάξεις του Ν. 1266 / 1982 (ΦΕΚ 81 Α΄) «Όργανα ασκήσεως της νομισματικής,
πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιηθείσες
ισχύουν.
11) Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2042 / 1992 (ΦΕΚ 75 Α΄) «Αύξηση των συντάξεων και
άλλες ασφαλιστικές διατάξεις».
12) Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 2469 / 1997 (ΦΕΚ 38 Α΄) «Περιορισμός και βελτίωση της
αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις».
13) Την διάταξη της παραγ. 4 του άρθρου 1 του Ν. 2374/1996 (ΦΕΚ 32 Α') «Εισαγωγή μετοχών
του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. (Ο.Τ.Ε.) στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών
(Χ.Α.Α.) και άλλες διατάξεις».
14) Το υπ’ αριθ. 11/ 5 από 18/04/2016 Πρακτικό-Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του
Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.
ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
Τράπεζες και χρηματιστηριακές εταιρείες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη συμμετοχή τους
στη διαδικασία Ανοικτού Διαλόγου -Διαπραγμάτευσης, που προηγείται της επιλογής αναδόχου των
υπηρεσιών θεματοφυλακής και χρηματιστηριακών υπηρεσιών των χαρτοφυλακίων των Τομέων
Πρόνοιας και Κλάδου Υγείας του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.
1. Αντικείμενο του Έργου
Η ανάδοχος εταιρεία καλείται να προσφέρει στο Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α υπηρεσίες θεματοφυλακής και λοιπές
χρηματιστηριακές υπηρεσίες, όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στη συνέχεια της παρούσας.
1.1 Υπηρεσίες Θεματοφυλακής
Οι κατ’ ελάχιστον απαιτούμενες υπηρεσίες θεματοφυλακής είναι οι ακόλουθες :


Φύλαξη Τίτλων κάθε Τομέα Πρόνοιας και Κλάδου Υγείας του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α,



Συμμετοχή σε εταιρικές πράξεις όπως αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών,



Εκκαθάριση και διακανονισμό συναλλαγών,



Είσπραξη μερισμάτων ή κάθε άλλης προσόδου που αφορά στις μετοχές του εκάστοτε Τομέα με
αυτόματη πίστωση του τραπεζικού του λογαριασμού,



Παραλαβή μετοχών από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά ή από έκδοση δωρεάν
μετοχών,



Δέσμευση μετοχών για συμμετοχή σε γενικές συνελεύσεις,
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Μηνιαία ταχυδρομική ή ηλεκτρονική αποστολή αναλυτικής κινήσεως (statement) τίτλων και
χρημάτων.

1.2 Χρηματιστηριακές υπηρεσίες:
Οι κατ’ ελάχιστον απαιτούμενες χρηματιστηριακές υπηρεσίες είναι οι ακόλουθες :


Λήψη και διαβίβαση εντολών για λογαριασμό του Ταμείου για κατάρτιση συναλλαγών σε
αξιόγραφα



Εκτέλεση εντολών για λογαριασμό του Ταμείου



Έγκαιρη και άμεση ενημέρωση του Ταμείου μας για την πορεία διεκπεραίωσης των εντολών
του.

1.3 Πρόσθετες παροχές - υπηρεσίες
Το Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. καλεί τους υποψήφιους αναδόχους να προσφέρουν, κατά την κρίση τους, άλλες
πρόσθετες παροχές ή/και υπηρεσίες, πέραν των περιγραφόμενων στο παρόν κεφάλαιο της
Πρόσκλησης.
Για τις πρόσθετες παροχές ή/και υπηρεσίες θα πρέπει να διευκρινίζεται εάν επιφέρουν επιπλέον
κόστος (άμεσο ή έμμεσο) για το Ταμείο, γεγονός που θα συνεκτιμηθεί κατά την τελική αξιολόγηση
των προσφορών.
Η προσφορά των πρόσθετων παροχών / υπηρεσιών αυτών γίνεται κατά τη κρίση των συμμετεχόντων,
λαμβάνεται δε υπόψη και αξιολογείται μόνο αν αποδεδειγμένα διαφοροποιείται προνομιακά υπέρ των
αποδεκτών τους (σε σύγκριση με αντίστοιχα προϊόντα / υπηρεσίες της αγοράς).

2. Διαδικασία Διαλόγου- Επιλογής
Η διαδικασία διαλόγου, διαπραγμάτευσης και επιλογής Αναδόχου είναι άτυπη, υπό την έννοια ότι δεν
υπόκειται σε άλλες κανονιστικές ρυθμίσεις, πλην των προβλεπομένων με την παρούσα ρυθμίσεων.
Η συμμετοχή στη Διαδικασία Διαλόγου- Διαπραγμάτευσης υπόκειται σε έγγραφο τύπο, υπό την
έννοια ότι η εκδήλωση ενδιαφέροντος, οι προτάσεις, οι βελτιώσεις προτάσεων, οι απόψεις επί
διαφόρων ζητημάτων κλπ υποβάλλονται εγγράφως και λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου του
Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.
Δικαίωμα υποβολής προσφορών έχουν Τράπεζες, Τραπεζικοί Οργανισμοί και χρηματιστηριακές
εταιρείες που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα.
Η διαδικασία Διαλόγου – Διαπραγμάτευσης διακρίνεται στις εξής τρεις φάσεις: α) Πρόσκληση
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Δηλώσεις Συμμετοχής, β) Διαδικασία Διαλόγου και γ) Επιλογή
Αναδόχου.
2.1 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Δηλώσεις Συμμετοχής
Η φάση αυτή περιλαμβάνει τη δημοσίευση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, τη
συγκέντρωση των αιτήσεων συμμετοχής στο διάλογο και την ενημέρωση των συμμετεχουσών
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εταιρειών επί παντός θέματος που αφορά το Ταμείο και σχετίζεται με την κατάρτιση της προσφοράς.
Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους εγγράφως με αίτησή τους, που
πρέπει να αποσταλεί ταχυδρομικά στην έδρα του Ταμείου, οδός Βερανζέρου αρ. 48 , Τ.Κ 104 38,
Αθήνα, στον 5ο όροφο (Τμήμα Προμηθειών και Διαχείρισης Κινητής και Ακίνητης Περιουσίας) ή με
ηλεκτρονική αλληλογραφία στο periousia@teapasa.gr το αργότερο μέχρι τις 02/09/2016, ημέρα
Παρασκευή και ώρα 14:00.
Οι αιτήσεις θα υποβληθούν στην αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας Ανοικτού Διαλόγου και Αξιολόγησης
προσφορών για την ανάθεση χρηματιστηριακών υπηρεσιών και υπηρεσιών θεματοφυλακής των
χαρτοφυλακίων των Τομέων του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. Κατόπιν της αιτήσεώς τους, οι ενδιαφερόμενες
εταιρείες μπορούν να ενημερώνονται μέχρι τις 07/09/2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 από την
παραπάνω επιτροπή για την αξία και την σύνθεση του χαρτοφυλακίου του κάθε Τομέα, στο τηλ.
210-5276774
ή
στο
e-mail:
periousia@teapasa.gr.
Η
παρούσα
Πρόσκληση
Διαλόγου-Διαπραγμάτευσης δημοσιεύεται στον διαδικτυακό τόπο του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.
(www.teapasa.gr).
2.2 Διαδικασία Διαλόγου
Η φάση αυτή ολοκληρώνεται σε δύο χρόνους. Αναλυτικότερα, όσοι κατέθεσαν αίτηση συμμετοχής
στον διάλογο οφείλουν να προσκομίσουν εγγράφως τις προσφορές τους και λαμβάνουν αριθμό
πρωτοκόλλου του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. μέχρι την 13/09/2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.
Εν συνεχεία κατά το χρονικό διάστημα από 14/09/2016 έως 19/09/2016 (και μέχρι τις 14:00)
πραγματοποιείται η διαδικασία της διαπραγμάτευσης, όπου οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα
βελτίωσης των όρων των προσφορών τους, υποβάλλοντας νέα βελτιωμένη προσφορά με την ίδια
διαδικασία, δηλαδή, εγγράφως, με νέο αριθμό πρωτοκόλλου του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.
2.3 Επιλογή Αναδόχου
Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει επί των τελικών προτάσεων-προσφορών των ενδιαφερομένων επί
των διαμορφωμένων απ’ τον διάλογο προσφορών. Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει κατά την απόλυτη
και ανέλεγκτη κρίση του Δ.Σ του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα για το
Ταμείο προσφορά, για τον υπολογισμό της οποίας θα ληφθούν υπόψη:

•

Προμήθεια εκτέλεσης συναλλαγών και εκκαθάρισης

•

Κόστος θεματοφυλακής

•

Τυχόν κόστος πρόσθετων παροχών-υπηρεσιών

Θα συνεκτιμηθούν άλλες παροχές ή υπηρεσίες που θα προσφέρει ο υποψήφιος ανάδοχος και η
αποδεδειγμένη σημαντική δραστηριότητα σε αντίστοιχες εργασίες.
Σε κάθε προσφορά θα αναγράφεται απαραίτητα ο χρόνος ισχύος της τελικής προσφοράς, που στην
προκειμένη περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερος από 120 ημερολογιακές ημέρες,
προσμετρούμενες από την επόμενη μέρα της λήξης της διαδικασίας του διαλόγου.
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Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του πιο πάνω αναφερόμενου ή δεν ανταποκρίνεται
στους όρους της πρόσκλησης αυτής, ή είναι με δέσμευση θα απορρίπτεται σαν απαράδεκτη.
Δεν παρέχεται η δυνατότητα στους συμμετέχοντες να υποβάλουν προσφορά για μέρος μόνο του έργου
που αναγράφεται στην Πρόσκληση. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των ζητούμενων
εργασιών.
Απαγορεύεται η υποβολή προσφορών που θέτουν όρους και προϋποθέσεις.
3. Συνοπτική Περιγραφή του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.
Το Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α συστάθηκε το έτος 2008 με τον Νόμο 3655/2008 και συγκροτήθηκε από τρεις (3)
κλάδους: α) κλάδος επικουρικής ασφάλισης, β) κλάδος πρόνοιας και γ) κλάδος υγείας. Από την
01-09-2015, κατ’ εφαρμογή του Ν.4336/2015 (ΦΕΚ 94 Α΄), ο κλάδος επικουρικής ασφάλισης δεν
ανήκει στο Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. καθώς υπήχθη στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (Ε.Τ.Ε.Α.).
Στο Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α εντάχθηκαν από την έναρξη λειτουργίας του, πρώην αυτόνομα ταμεία, ως Τομείς
με πλήρη λογιστική και οικονομική αυτοτέλεια έκαστος.
Αναλυτικότερα, στον κλάδο πρόνοιας ανήκουν: α) το πρώην Ταμείο Αρωγής Αστυνομικών (Τ.Α.ΑΣ),
ως Τομέας Πρόνοιας Αστυνομικών (Τ.Π.ΑΣ), β) το πρώην Επικουρικό Ταμείο Υπαλλήλων
Αστυνομίας Πόλεων (Ε.Τ.Υ.Α.Π), ως Τομέας Πρόνοιας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων
(Τ.Π.Υ.Α.Π) και γ) το πρώην Επικουρικό Ταμείο Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος (Ε.Τ.Υ.Π.Σ),
ως Τομέας Πρόνοιας Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος (Τ.Π.Υ.Π.Σ).
Στον κλάδο υγείας ανήκει ο Κλάδος Υγείας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (Κ.Υ.Υ.Α.Π).
Σκοπός του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α είναι:
α) η παροχή εφάπαξ βοηθήματος από τους αντίστοιχους Τομείς του κλάδου πρόνοιας στους
ασφαλισμένους τους ή στα μέλη οικογένειάς τους ,
γ) η χορήγηση συμπληρωματικών παροχών υγείας από τον αντίστοιχο κλάδο υγείας στους
ασφαλισμένους και στα μέλη οικογένειάς τους,
δ) η χορήγηση δανείων στους ασφαλισμένους του Ταμείου.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ Στυλιανός
Αστυν. Διευθυντής
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