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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΣΤΕΓΗΣ 

 

Διαγωνισμός Αρ. ΟΧΣ 5/2019 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ 

 

 ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

1. Εισαγωγή  

Ο Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης (στο εξής «η αναθέτουσα 

αρχή») επιθυμεί όπως συμβληθεί με συμβούλους (στο εξής «οι σύμβουλοι»), 

για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων 

δανείων μικτής αξίας €80εκ - €100εκ, για περίοδο τριών (3) ετών με 

δυνατότητα ανανέωσης από την Αναθέτουσα Αρχή για επιπρόσθετη περίοδο 

ενός (1) έτους. 

 

2. Κριτήρια Ανάθεσης 

Δικαίωμα υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχουν νομικά πρόσωπα 

(«σύμβουλοι») τα οποία είναι εγκατεστημένα νόμιμα στην Κύπρο και 

πληρούν όλα τα κριτήρια που αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Δεν είναι 

επιτρεπτή η υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος από κοινοπραξίες φυσικών 

ή/και νομικών προσώπων. 

 

Νοείται ότι τα φυσικά πρόσωπα που θα δηλωθούν από τα νομικά πρόσωπα, 

για να παρέχουν υπηρεσίες στην αναθέτουσα αρχή, θα πρέπει να κατέχουν 

τα απαιτούμενα προσόντα, πιστοποιητικά και απαιτήσεις που παρατίθενται 

στην παράγραφο 3, πιο κάτω. 
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3. (1) Απαιτούμενα Προσόντα και Πιστοποιητικά φυσικών προσώπων 

που θα δηλωθούν εκ μέρους των νομικών προσώπων, που θα 

παρέχουν τις υπηρεσίες στην αναθέτουσα αρχή. 

 

Θα πρέπει να υποβληθεί ομάδα έργου που θα αποτελείται από: 

 

Α. έναν υπεύθυνο έργου και 

 

Β. τουλάχιστον οκτώ άτομα, εκ των οποίων τα τρία άτομα θα συνιστούν την 

ομάδα επαφής με τον ΟΧΣ και θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στα 

γραφεία του ΟΧΣ. 

 

που να ικανοποιούν έκαστος τις πιο κάτω απαιτήσεις:  

 

 Να κατέχει τουλάχιστον ένα επαγγελματικό προσόν από τα πιο κάτω:  

- κάτοχος εξασκήσεως του λογιστικού επαγγέλματος από τον ΣΕΛΚ  

- κάτοχος εξασκήσεως επαγγέλματος από τον Παγκύπριο 

Δικηγορικό Σύλλογο 

- κάτοχος εξασκήσεως του επαγγέλματος Σύμβουλου 

Αφερεγγυότητας  

 Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής Γλώσσας 

 Πενταετής (5) επαγγελματική πείρα σε παρόμοιας φύσης έργα σε 

στεγαστικά δάνεια, με ημερομηνία ολοκλήρωσης των πέντε χρόνων, 

την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς για τον Υπεύθυνο του 

έργου. 

 Το κάθε μέλος της Ομάδας Έργου εκτός από τον Υπεύθυνο του Έργου, 

θα πρέπει να συμμετείχε σε τουλάχιστον δύο (2) έργα παρόμοιας 

φύσης τα τελευταία τρία (3) χρόνια, με ημερομηνία ολοκλήρωσης των 

τριών (3) χρόνων την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. 
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(2) Για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, τα νομικά πρόσωπα 

πρέπει να πληρούν υποχρεωτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις που 

αφορούν στην οικονομική και χρηματοοικονομική τους επάρκεια: 

 

1. να έχουν μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών, για τα τρία (3) τελευταία 

οικονομικά έτη, τουλάχιστον ίσο με 500,000 ευρώ 

 

2. το νομικό πρόσωπο, για τα τελευταία τρία (3) χρόνια, να ήταν δρώσα 

και οικονομικά εύρωστη επιχειρηματική μονάδα, σύμφωνα με τις 

ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις εκθέσεις των 

ελεγκτών που τις συνοδεύουν. 

 

(3) Για τη συμμετοχή  τους στο διαγωνισμό, τα νομικά πρόσωπα 

πρέπει να πληρούν υποχρεωτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις που 

αφορούν τις τεχνικές και επαγγελματικές τους ικανότητες: 

 

I. ο αριθμός των μονίμων εργοδοτουμένων του νομικού προσώπου, κατά 

μέσο όρο την τελευταία τριετία, δεν πρέπει να είναι μικρότερος από 

τριάντα (30). 

 

II. να διαθέτουν τεχνογνωσία και εμπειρία στην υλοποίηση συμβάσεων 

συναφών με το αντικείμενο του παρόντος Διαγωνισμού, την οποία να 

μπορούν να τεκμηριώσουν επαρκώς και ειδικότερα να διαθέτουν 

εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με την περί της 

Διαχείρισης Καθυστερήσεων Οδηγία του 2015, ως εκάστοτε 

τροποποιείται. 

 

III. να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς κατά τα τελευταία τρία (3) έτη, 

τουλάχιστον 2 συμβάσεις, αξίας που ανέρχεται τουλάχιστον σε 

€500,000, με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης μη 

εξυπηρετούμενων δανείων και με ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον 
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70%. Η έννοια του όρου «ολοκληρώσει» σημαίνει κατά ποσοστό 

υλοποίησης της σύμβασης τουλάχιστον 70%. 

 

4. Αντικείμενο της Συμφωνίας 

 

Αντικείμενο της Σύμβασης αποτελεί η Παροχή Υπηρεσιών Διαχείρισης Μη 

Εξυπηρετούμενων Δανείων και συγκεκριμένα: 

Α. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες 

 

 Υποβολή Σχεδίου δράσης για τη Διαχείριση χαρτοφυλακίου μη 

εξυπηρετούμενων δανείων. 

Β. Υπηρεσίες Διαχείρισης 
 

 Παραλαβή – Μελέτη και Αξιολόγηση φακέλου δανείου και εξασφάλισης 

του και τελική εισήγηση διαχείρισης και/ή ρύθμισης του δανείου 

 Επιλογές Ρύθμισης: 

I. Βιώσιμη Ρύθμιση του δανείου στα πλαίσια της περί της 

Διαχείρισης Καθυστερήσεων Οδηγία του 2015, ως εκάστοτε 

τροποποιείται. 

II. Πώληση ακινήτου με την συγκατάθεση του ιδιοκτήτη 

III. Εκποίηση ακινήτου 

IV. Ανταλλαγή ακινήτου έναντι δανείου 

 

5. Καθήκοντα, Υποχρεώσεις και Ευθύνες Συμβούλων 

 

Α).  Οι σύμβουλοι που θα επιλέγουν: 

 

 θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους στα γραφεία του ΟΧΣ στην 

Προδρόμου και Λεύκωνος 2, 2064 Στρόβολος Τ.Θ. 23898, 1687 

Λευκωσία και στα γραφεία των συμβούλων. 
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 θα ενημερώνουν ηλεκτρονικά και γραπτώς την Αναθέτουσα Αρχή, για 

την έκβαση και/ή πορεία των δανείων που διαχειρίζονται σε τριμηνιαία 

βάση με την υποβολή έκθεσης προόδου για υλοποίηση της 

Συμφωνίας στη βάση του Σχεδίου Δράσης.  

 θα λαμβάνουν την τελική έγκριση για την υλοποίηση της εισήγησης 

τους από την Αναθέτουσα Αρχή 

 εάν δεν γίνεται τακτική ενημέρωση και/ή δεν τηρούνται τα 

χρονοδιαγράμματα που τίθενται από την Αναθέτουσα Αρχή, θα 

δίνονται γραπτές προειδοποιήσεις από την Αναθέτουσα αρχή. Μετά 

την αποστολή τριών τέτοιων προειδοποιήσεων σε συγκεκριμένο 

σύμβουλο, η Αναθέτουσα Αρχή θα έχει το δικαίωμα τερματισμού της 

Συμφωνίας. 

 θα είναι διαθέσιμοι το χρόνο που τους χρειάζεται η αναθέτουσα αρχή 

και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να επικοινωνούν και/ή 

ανταποκρίνονται το αργότερο εντός 2 εργάσιμων ημερών από την 

ημέρα που τους καλεί η αναθέτουσα αρχή. 

 

Β). Υπογραφή Συμφωνίας Παροχής Υπηρεσιών Διαχείρισης Μη 

Εξυπηρετούμενων Δανείων: 

 

Ο Ανάδοχος θα κληθεί από την Αναθέτουσα Αρχή να προσέλθει εντός 

καθορισμένης προθεσμίας για να υπογράψει τη «Συμφωνία Παροχής 

Υπηρεσιών Διαχείρισης Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων». 

 

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν προσέλθει για την υπογραφή της 

Συμφωνίας εντός της καθορισμένης προθεσμίας, τότε η Αναθέτουσα Αρχή 

δύναται να αναθέσει τη σύμβαση σε άλλο ενδιαφερόμενο, που πληροί τους 

όρους και προδιαγραφές του παρόντος εγγράφου.  
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6. Προθεσμία υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, περίοδος ισχύος και 

τρόπος υποβολής των Εκδηλώσεων Ενδιαφέροντος 

 

6.1 Προθεσμία Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν, να υπογράψουν και να 

σφραγίσουν και να υποβάλουν το έντυπο της εκδήλωσης ενδιαφέροντος τους 

όχι πιο αργά από τις 12.00 το μεσημέρι της 6ης Αυγούστου 2019 

 

6.2 Τρόπος Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  

 

Οι Εκδηλώσεις Ενδιαφέροντος θα πρέπει να σταλούν ηλεκτρονικά στα 

γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής στην πιο κάτω διεύθυνση: 

 tenders@hfc.com.cy 

 

6.3 Περίοδος Ισχύος Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

 

Η Εκδήλωση Ενδιαφέροντος θα ισχύει για περίοδο τριών (3) μηνών από την 

ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των εκδηλώσεων 

ενδιαφέροντος. 

 

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει γραπτώς την ανανέωση της ισχύος 

των εκδηλώσεων ενδιαφέροντος ενός ή περισσότερων από τους υποψηφίους 

συμβούλους. Η ανανέωση των εκδηλώσεων ενδιαφέροντος θα μπορεί να 

γίνει με τη γραπτή συγκατάθεση των ενδιαφερομένων. 
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ΙΟΥΛΙΟΣ 2019 
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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΣΤΕΓΗΣ 
 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ 

 
 

ΑΡ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΟΧΣ 5/2019 
 
 

ΟΝΟΜΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: ………………………………………………………… 

 

 

ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΡΓΟΥ: ………………………………….. 

 

 

ΑΡ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ: …………………………………………………………………………. 

 

 

ΑΤΟΜΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ………………………………………………………………….. 

 

 

EMAIL: ……………………………………………………………………………………….. 

 

 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ……………………………………………………………. 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟΥ: ………………………………………………………….. 

 

 

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: …………………………………………………….. 

 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ:…………………………………  

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 


