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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Η ανώνυμη εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕ» 

Διακηρύσσει 
πρόχειρο διαγωνισμό για τη σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών ‘’Οργάνωση εκδηλώσεων 

για την αγορά των Η.Π.Α. για την προώθηση των ευρύαλων μεσογειακών ειδών 

ιχθυοκαλλιέργειας’’ στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου από την ΕΕ και το Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα Αλιείας 2007-2013 Προγράμματος Προώθησης ευρύαλων μεσογειακών ειδών 

(τσιπούρα-λαβράκι ιχθυοκαλλιέργειας) που υλοποιεί η «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και 

Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.», ανώτατου συνολικού προϋπολογισμού εξήντα χιλιάδων ευρώ 

60.000,00 € (πλέον ΦΠΑ), 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 αρ.109 
Ταχ. Κώδικας: 115 21 
Αρμόδιος υπάλληλος: Δέσποινα Κεφαλά 
Τηλέφωνο: 201 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 
‘’Οργάνωση εκδηλώσεων για την αγορά των Η.Π.Α. για την προώθηση των ευρύαλων 
μεσογειακών ειδών ιχθυοκαλλιέργειας’’ στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου από την ΕΕ 
και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2007-2013 Προγράμματος Προώθησης ευρύαλων 
μεσογειακών ειδών (τσιπούρα-λαβράκι ιχθυοκαλλιέργειας) που υλοποιεί η «Ελληνική Εταιρεία 
Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» 
 
 
 
 



 
Το Έργο αφορά στην παροχή των παρακάτω υπηρεσιών: 
 

- Σχεδιασμός  και διοργάνωση – υλοποίηση στην Νέα Υόρκη  μίας εκδήλωσης για 

ενημέρωση των  Αμερικανών δημοσιογράφων γεύσης και υγείας .  

- Σχεδιασμός και  διοργάνωση Φεστιβάλ Γεύσης με Ευρύαλα Μεσογειακά είδη 
ιχθυοκαλλιέργειας στην Νέα Υόρκη.  

- Η σύνταξη απολογιστικού φακέλου της εκδήλωσης και του φεστιβάλ.  

 
 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Το έργο έχει διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι τις 25.10.2015. 
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της προκήρυξης στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα 
www.enterprisegreece.gov.gr. 

ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 60.000,00 €  (πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.) 
 
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Μέχρι την 21-8-2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00μ.μ. στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας 
Αρχής, στην έδρα της,  επί της λεωφ. Βασ. Σοφίας  αρ.109,  Τ.Κ.  115 21,  Αθήνα 
 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Ο διαγωνισμός και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 21-8-2015, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 14:00 στην έδρα της «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
Α.Ε.» 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Δεν υπάρχουν ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής. 
 
ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
Δεν προβλέπεται εγγύηση συμμετοχής. 
Ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται το αργότερο μέχρι την υπογραφή της σχετικής σύμβασης 
να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης που θα 
ανέρχεται στο 2% της αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., σύμφωνα με το υπόδειγμα 1 του 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ του τεύχους της προκήρυξης.  
 
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. 
 
 
 
 
 
 

http://www.enterprisegreece.gov.gr/


 
 
ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
Η εξόφληση γίνεται τμηματικά μετά την πιστοποίηση της παράδοσης των παραδοτέων 
σύμφωνα με τα άρ. 4 και 19 της διακήρυξης. 
 

 

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

 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 

ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ ΔΟΤΣΗΣ 

 
 
 
 

      


