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                                                                                                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ      
Αθήνα, 23.03 .2015 

Α.Π. 9134/15 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΑΡ.ΔΙΑΚ. 11/2015) 
Η ανώνυμη εταιρία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕ» 

 
Προκηρύσσει 

 
Πρόχειρο διαγωνισμό επιλογής αναδόχου, για την Σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών για το έργο 
του σχεδιασμού, της κατασκευής, του εξοπλισμού, της διακόσμησης και της αποξήλωσης των 
περιπτέρων, στο πλαίσιο της Ελληνικής συμμετοχής στις Διεθνείς Εκθέσεις  ΙΝDEX  DUBAI 2015 και BIG 5 
MIDDLE EAST STONE 2015, οι οποίες θα λάβουν χώρα από 18 έως  21 Μαΐου 2015 στο Ντουμπάι, 
προϋπολογισμού τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000€) πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. (23%) και με 
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από τεχνικοοικονομική άποψη προσφορά. 
 
Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η παροχή υπηρεσιών  για το έργο του σχεδιασμού, της κατασκευής, 
του εξοπλισμού, της διακόσμησης και της αποξήλωσης των περιπτέρων, στο πλαίσιο της Ελληνικής 
συμμετοχής στις Διεθνείς Εκθέσεις  ΙΝDEX  DUBAI 2015 και BIG 5 MIDDLE EAST STONE 2015, οι οποίες θα 
λάβουν χώρα από 18 έως  21 Μαΐου 2015 στο Ντουμπάι. 
 
Το έργο θα είναι ανώτατου συνολικού προϋπολογισμού ποσού  τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00€) 
πλέον τυχόν αναλογούντος Φ.Π.Α. 
 
Οι προσφορές θα κατατεθούν το αργότερο μέχρι την 02-04-2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.  στο 
πρωτόκολλο της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.» στην έδρα της, επί της λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας αρ.109  Τ.Κ.  115 21, Αθήνα, 
Τηλέφωνο: 210  3355778.  Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν γραπτώς, είτε αυτοπροσώπως ή με 
ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, ή 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 την 02-04-2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 
10:30 π.μ.  στην έδρα της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.»,  
επί της λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας αρ.109  Τ.Κ.  115 21, Αθήνα την, από την αρμόδια Επιτροπή 
Διενέργειας του Διαγωνισμού. 
 
Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία: 
Το τεύχος της διακήρυξης και η περίληψη αυτής (προκήρυξη) αναρτώνται  στην ιστοσελίδα της 
Αναθέτουσας Αρχής,  http://www.enterprisegreece.gov.gr.  
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν συμπληρωματικές διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της 
διακήρυξης από την Αναθέτουσα Αρχή με ηλεκτρονική αλληλογραφία στις διευθύνσεις 
info@enterprisegreece.gov.gr, ή ttp@enterprisegreece.gov.gr, αρμόδια κα Τέτη Περισσάκη 
 
Για την Αναθέτουσα αρχή 
 
 
 
Γεώργιος Φιλιόπουλος                                                                              Στέφανος Ησαΐας    
Εντεταλμένος Σύμβουλος                                                                        Διευθύνων Σύμβουλος   
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