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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η ανώνυμη εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕ 

Διακηρύσσει 

Ανοικτό τακτικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου, για την Σύναψη Σύμβασης Παροχής 
Υπηρεσιών Μεταφοράς Εκθεμάτων (θαλάσσια μεταφορά) στη Διεθνή Έκθεση BIG 5 SHOW DUBAI 2014, η 
οποία θα λάβει χώρα στο Ντουμπάι από 17 έως 20 Νοεμβρίου 2014 με  κριτήριο κατακύρωσης την 
χαμηλότερη τιμή οικονομικής προσφοράς. 
 
Το έργο θα είναι συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των εκατό είκοσι μίας χιλιάδων ευρώ 
(121.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου τυχόν αναλογούντος Φ.Π.Α. 
 
Για τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν εγγυητική επιστολή, 
ποσού ίσου με το 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ. 
 
Οι προσφορές θα κατατεθούν στο πρωτόκολλο της εταιρείας «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων & 
Εξωτερικού Εμπορίου ΑΕ», Μητροπόλεως 3, ΤΚ 105 57 Αθήνα, 7ος όροφος, το αργότερο μέχρι 1/9/2014, 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00.. Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν γραπτώς, αυτοπροσώπως ή με 
ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, είτε ταχυδρομικώς  
 
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι ενενήντα (90) ημέρες προσμετρούμενες από την επόμενη μέρα της 
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους . 
 
Ο διαγωνισμός και η αποσφράγιση των προσφορών θα διεξαχθεί στην έδρα της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.», Μητροπόλεως 3, Τ.Κ. 105 57 Αθήνα, την 
1/09/2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00. 
 
Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία: 
 
Η προκήρυξη και η περίληψή της θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής,  
http://www.enterprisegreece.gov.gr. Το τεύχος της προκήρυξης θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά κατόπιν 
υποβολής σχετικού έγγραφου αιτήματος στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις info@enterprisegreece.gov.gr, 
v.kalamara@enterprisegreece.gov.gr. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν, συμπληρωματικές διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της  
προκήρυξης από την Αναθέτουσα Αρχή με ηλεκτρονική αλληλογραφία στις ίδιες ως άνω διευθύνσεις. 

Για την αναθέτουσα αρχή 

 

 

Στέφανος Ησαΐας       Γεώργιος Φιλιόπουλος 
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