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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Η ανώνυμη εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε» 

διακηρύσσει 
πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.» για την Σύναψη Σύμβασης Παροχής 
Υπηρεσιών για την παραγωγή και προβολή Οπτικοακουστικού Υλικού, στο πλαίσιο του 
συγχρηματοδοτούμενου από την ΕΕ και από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2007-
2013: «Ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σχέδιο προώθησης κατεψυγμένων αλιευτικών 
προϊόντων» ανώτατου συνολικού προϋπολογισμού πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00 €) 
πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά. 
 
Το έργο χρηματοδοτείται από την ΕΕ και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2007-2013. 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 
«Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε» (Enterprise Greece), Εφεξής 
θα αναφέρεται ως «Αναθέτουσα Αρχή» 
Λεωφ: Βασιλίσσης Σοφίας 109 
Ταχ. Κώδικας: 115 21 
Τηλέφωνο: 210 3355704 
Telefax: 210 3242079 
 
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών 
 
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Πρόχειρος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 
 
ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
«Παραγωγή και προβολή Οπτικοακουστικού Υλικού, στο πλαίσιο του 
συγχρηματοδοτούμενου από την ΕΕ και από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2007-
2013: «Ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σχέδιο προώθησης κατεψυγμένων αλιευτικών 
προϊόντων»» 
Το Έργο αφορά στην παροχή των παρακάτω υπηρεσιών: 

- Πρόταση 6 απλών συνταγών με κατεψυγμένα αλιεύματα (ενδεικτικά: χταπόδι, 

καλαμάρι, γαρίδα κλπ) τις οποίες έχει δημιουργήσει σεφ 

- Παραγωγή Οπτικοακουστικού Υλικού, συγκεκριμένα 6 videos διάρκειας 3-4 λεπτών, 

στα οποία θα προβάλλεται η εκτέλεση των προτεινόμενων συνταγών  

- Φιλοξενία του παραχθέντος  Οπτικοακουστικού υλικού σε ιστοσελίδες με θέμα την 
διατροφή και με έμφαση σε ιστοσελίδες με θέμα την υγεία και διατροφή, μεγάλης 
επισκεψιμότητας καθώς και όλες εκείνες οι διαδικασίες-επεμβάσεις που πρέπει να 
γίνουν ώστε να είναι όσο το δυνατό πιο φιλική, η εύρεση του από τις μηχανές 
αναζήτησης 



ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Το έργο έχει διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι τις 15.10.2015. 
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποκτήσουν την προκήρυξη στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα 
www.enterprisegreece.gov.gr . 

 
ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
50.000,00 € πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 
 
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Κατάθεση το αργότερο μέχρι την 04.08.2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. στο 
πρωτόκολλο της «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.» στην 
έδρα της  επί της Λεωφ Βασ. Σοφίας  109,  Τ.Κ.  115 21 Αθήνα 
 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Ο διαγωνισμός και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 04.08.2015, ημέρα Τρίτη 
και ώρα 13:00 μ.μ. στην έδρα της «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.». 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Δεν υπάρχουν ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής. 
 
ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Η συμμετοχή στον διαγωνισμό δεν απαιτεί εγγυητική επιστολή συμμετοχής. 
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα με την προκήρυξη, Άρθρο 2 

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι για εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την επόμενη 
μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. 
 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 
Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 
 
ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
Η εξόφληση γίνεται τμηματικά σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρ. 4 και του άρ. 19 της 
διακήρυξης. 

 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.» 
 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 

ΒΕΛΛΙΣΣΑΡΙΟΣ ΔΟΤΣΗΣ 
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