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

 

Αθήνα,  21/12/2015  

                                                             Α.Π.  10921 /15  

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

 

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυ μία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ  

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.»  

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ  

Ηλεκτρονικό α νοικ τό  τακτικό  μειοδοτικό  διαγωνισμό,  με  σφραγισμένες  

προσφορές και  κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά γ ια  

την υλοποίηση του έργου «Παροχή Υπηρεσιών για το έργο της κατασκευής,  του 

εξοπλισμού,   της διακόσμησης,  της αποθήκευσης και  της αποξήλωσης των 

περιπτέρων οίνου και  ποτών,  στο πλαίσιο της Ελληνικής συμμετοχής στ ις  εξής  

Διεθνείς  Εκθέσεις :   

α)Prowein 2016,  στο Ντίσελντορφ της Γερμανίας   

β)Prowein 2017,  στο Ντίσελντορφ της Γερμανίας  και   

γ)VINEXPO 2017 στο Μπορντώ της Γαλλίας»  

 

Το έργο χρηματοδοτείται  από το ΠΔΕ.  
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ  

Αναθέτουσα Αρχή ε ίναι  η  «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και  Εξωτερικού 

Εμπορίου Α.Ε» .  (δ.τ.  Enterpr ise  Greece).  Εφεξής θα αναφέρεται  ως «Αναθέτουσα 

Αρχή» .  

Οδός:  Βας.  Σοφίας  109,  Αθήνα  

Τηλέφωνο: +30 210 33 557 95 

Telefax :  +30 210 3242 079  

E-mai l :  f .zogopoulou @enterpr isegreece.gov.gr    

Αρμόδιος υπάλληλος:  Ευφ.  Ζωγοπούλου  

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ  31/2015  

 

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Σύμβαση Παροχής  Υπηρεσιών  
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ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

 

Ηλεκτρονικός α νοικτός μειοδοτικός τακτικός διαγωνισμός με  κριτήριο  

κατακύρωσης τη χαμηλότερη οικονομική προσσφορά .  

 

Οι προσφορές  πρέπει  να αφορούν το σύνολο του έργου .  

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Η σύμβαση λύεται  αυτοδίκαια υπό την προϋπόθεση της ανεπιφύλακτης 

πιστοποίησης  από τα αρμόδια όργανα της Αναθέτουσας Αρχής,  της εμπρόθεσμης  

και  προσήκουσας παράδοσης των παραδοτέων.  Σε κάθε περίπτωση  με την 

προσήκουσα ολοκλήρωση της αποξήλ ωσης  των περιπτέρων.  

 

ΠΛΗΡΟΦ ΟΡΙΕΣ Γ ΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ  

Η περίληψη της προκήρυξης θα αναρτηθεί  στο διαδίκτυο στην  ιστοσελίδα  

www.enterpr isegreece .gov.gr ,  θα δημοσιευθεί  στο τεύχος δημοσίων συμβάσεων 

και  στον ελληνικό τύπο,  και  στο ΚΗΜΔΗΣ,  ενώ οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν να  

προμηθευτούν την προκήρυξη στην ιστοσελίδα του Εθνικού Συστήματος 

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

στην ιστοσελίδα www.enterpr isegreece .gov.gr .  

Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να ζητούν,  συμπληρωματικές διευκριν ίσεις  γ ια το 

περιεχόμενο της προκήρυξης ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου 

διαγωνισμού ,  μέσω της Δ ιαδικτυακής  πύλης  www.promitheus.gov.gr ,  του  

Ε .Σ.Η.ΔΗ.Σ . ,  μέχρι  και  την 10
η
 ημέρα πριν από  την  καταληκτική ημερομηνία  

υποβολής των προσφορών,  δηλαδή μέχρι  τη ν  08/01/2016 ,  και  ώρα 10.00  πμ .  Η 

Αναθέτουσα Αρχή θα απαντήσει  σε όλες μαζί  της διευκρινίσεις  που θα ζητηθούν  

εντός  του ανωτέρω διαστήματος το αργότερο μέχρι  6 ημερολογιακές ημέρες πριν  

την  ημερομηνία υποβολής των προσφορών  

 

 

ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 

Έως εκατόν εξήντα μία  χιλιάδες  πεντακόσια ευρώ (161.500,00€)  μη 

συμπεριλαμβανομένου  του τυχόν αναλογούντος Φ.Π. Α,  σύμφωνα με  τα  

ειδικότερα  οριζόμενα στο άρθρο  18  της προκήρυξης.  

 

 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦ ΟΡΩΝ  

Οι προσφορές υποβάλλονται  ηλεκτρονικά,  μέσω της  διαδικτυακής  πύλης   

www.promitheus .gov.gr ,  του Ε .Σ.Η .ΔΗ.Σ . ,  το  αργότερο μέχρι  18/01/2016,   ημέρα 

Δευτέρα  και  ώρα 12 .00μ.μ.   

 

ΑΠΟΣΦ ΡΑΓ ΙΣΗ ΠΡΟΣΦ ΟΡΩΝ  

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται  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  

http://www.enterprisegreece.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.enterprisegreece.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Αναθέτουσας Αρχής,  εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κε ίμενων διατάξεων για  

την  ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και  διαδικασιών.   

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:  

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν οποιαδήποτε φυσικά,  ή  νομικά 

πρόσωπα,  ή  ενώσεις  προσώπων,  ή  κοινοπραξίες  σύμφωνα με  το  άρθρο 7 της  

διακήρυξης.  
 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Δεν υπάρχουν ειδικο ί  περιορισμοί  συμμετοχής ,  πλην των λόγων αποκλεισμού  

συμμετοχής που αναφέρονται  στο άρ.  7 της προκήρυξης.  

 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτε ί  εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού  

ίσου με το 2% της  προϋπολογι ζόμενης αξ ίας της σύμβασης,  μη  

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ )  .   

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦ ΕΣ  

Μελέτη σχεδιασμού περιπτέρου και  προμελέτη  εφαρμογής σχεδιασμού 

περιπτέρου (φάκελος μελέτης) ,  όπως επισυνάπτεται  στο Παράρτημα VI  της  

προκήρυξης .  

 

ΙΣΧΥΣ  ΠΡΟΣΦ ΟΡΩΝ  

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι  δύο (2)  έτη  από την επομένη της  

καταληκτικής ημερομηνίας  υποβολής των προσφορών.   

 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦ ΟΡΕΣ  

Δεν γίνονται  δεκτές εναλλακτικές προσφορές .  

 

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  

Η πληρωμή του τιμήματος του έ ργου θα γίνει  όπως ορί ζεται  στο άρθρο 19 της  

προκήρυξης .  Επίσης δύναται  να χορηγηθεί  στον ανάδοχο προκαταβολή η οποία σε  

καμιά περίπτωση δεν μπορεί  υπερβαίνει  το  25% του προϋπολογισμού του έργου  

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20.  
 

 

 

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

 

 

 

Βελισσάριος Δότσης 

Διευθύνων Σύμβουλος 

 


