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Αθήνα, 17.07.2015 

Α.Π. 9929/2015 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Η ανώνυμη εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕ» 

διακηρύσσει 

ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για τη σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών για το έργο 

«Ηλεκτρονική Επικοινωνία και on line διαφήμιση των ευρύαλων μεσογειακών ειδών 

(τσιπούρα λαβράκι ιχθυοκαλλιέργειας)» στο πλαίσιο της υλοποίησης προγράμματος 

«Ολοκληρωμένο σχέδιο προώθησης ευρύαλων μεσογειακών ειδών (τσιπούρα – λαβράκι 

ιχθυοκαλλιέργειας)» προϋπολογισμού ποσού εκατόν πενήντα πέντε χιλιάδων ευρώ 

(155.000,00 €) πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.(35.650,00 €), με κριτήριο κατακύρωσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 

 

Το έργο χρηματοδοτείται από 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 

Αρμόδια υπάλληλος: Σερμεντζέλη Μαρία 

Τηλέφωνο: 210 3355789 

Email: m.sermentzeli@enterprisegreece.gov.gr    

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 

23/2015 

 

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών 

 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά. 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

«Ηλεκτρονική Επικοινωνία και on line διαφήμιση των ευρύαλων μεσογειακών ειδών 

(τσιπούρα – λαβράκι ιχθυοκαλλιέργειας)»  

Το Έργο αφορά στην παροχή των παρακάτω υπηρεσιών: 

- δημιουργία και υποστήριξη λειτουργίας του e-magazine σε 4 ξένες γλώσσες 

mailto:m.sermentzeli@enterprisegreece.gov.gr


(αγγλικά, ιταλικά, γαλλικά, γερμανικά) και ελληνικά 

- κατάρτιση σχεδίου και υλοποίηση on line διαφήμισης για την εξασφάλιση υψηλής 

επισκεψιμότητας  

Οι προσφορές πρέπει να αφορούν το σύνολο του έργου 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Το έργο έχει διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι τις 31.10.2015, χωρίς 

δυνατότητα παράτασης του συμβατικού χρόνου ή της αύξησης των συμβατικών 

ποσοτήτων. 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποκτήσουν την προκήρυξη στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα 

www.enterprisegreece.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ ) www.promitheus.gov.gr  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν, συμπληρωματικές διευκρινίσεις για το περιεχόμενο 

της προκήρυξης ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της 

Διαδικτυακής  πύλης  www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι και οχτώ (8) ημέρες 

προ της εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15 παρ.2 περ. α του 

Π.Δ. 118/07.   

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

155.000,00 € πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 

 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης  

www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., το αργότερο μέχρι τις 28 Αυγούστου 2015,  ημέρα 

Παρασκευή  και ώρα 12:00 μ.μ. 

 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Ο διαγωνισμός και η αποσφράγιση των προσφορών θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά τέσσερις (4) 

εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 

10:00 π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας 

Αρχής. 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Δεν υπάρχουν ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής. 

 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτεί εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους ποσού ίσου 

με τρεις χιλιάδες εκατό ευρώ (3.100 €).  

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Σύμφωνα με την προκήρυξη, Μέρος Β, 3.2 
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ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες από την επομένη της καταληκτικής 

ημερομηνίας υποβολής των προσφορών.  

 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 

 

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Βάσει του αρ. 20 της προκήρυξης. 

 

 

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

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ ΔΟΤΣΗΣ 

 

 

 

     


