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

Αθήνα,  22-01-2016 

Α.Π.  11097/2016 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
 

Η ανώνυμη εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕ 
Προκηρύσσει 

 
Πρόχειρο διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για τη σύναψη Σύμβασης Παροχής 

Υπηρεσιών για το έργο της μελέτης του σχεδιασμού, της κατασκευής, του εξοπλισμού,  της 

διακόσμησης και της αποξήλωσης των περιπτέρων, στο πλαίσιο της Ελληνικής συμμετοχής 

στη Διεθνή Έκθεση Οίνων και Ποτών PROWEIN 2016 η οποία θα λάβει χώρα από 13 έως 15 

Μαρτίου 2016 στo Ντίσελντορφ της Γερμανίας. ανώτατου συνολικού προϋπολογισμού 

ποσού εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.00,00 €) πλέον του τυχόν αναλογούντος Φ.Π.Α. 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 
 
«Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» (Enterprise Greece), 
Εφεξής θα αναφέρεται ως «Αναθέτουσα Αρχή» 
Έδρα: Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας αρ.109 
Ταχ. Κώδικας: 115 21 
Αρμόδιος Υπάλληλος: κα. Φρόσω Ζογωπούλου 
Τηλέφωνο: 210 3355795 
Telefax: 210 3355743 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ:  03/2016 
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών 
 
ΕΙΔΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
Πρόχειρος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τεύχος της 
προκήρυξης. 
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποκτήσουν τη  προκήρυξη στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα 
της Αναθέτουσας Αρχής www.enterprisegreece.gov.gr  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν, συμπληρωματικές διευκρινίσεις για το περιεχόμενο 

της παρούσας προκήρυξης από την αρμόδια Διεύθυνση Διεθνών Εκθέσεων Αγροτικών 

Προϊόντων, Τροφίμων και Ποτών της Αναθέτουσας Αρχής με ηλεκτρονική αλληλογραφία 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση f.zogopoulou@enterprisegreece.gov.gr το αργότερο μέχρι δύο 

(2) εργάσιμες ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Οι 
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διευκρινίσεις θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής ήτοι 

www.enterprisegreece.gov.gr. 

ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Έως 60.000,00 € πλέον τυχόν αναλογούντος Φ.Π.Α.  
 
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους το αργότερο μέχρι την  
08 Φεβρουαρίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 στο πρωτόκολλο της εταιρείας με 
την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.» στην 
έδρα της  επί της λεωφόρου  Βασιλίσσης Σοφίας αρ.09 ,Αθήνα, Τ.Κ. 11521, Τηλέφωνο: 210  
3355700. 
 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
Η έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών γίνεται δημόσια από την 
αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, την 08-02-2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 
13:00 στην έδρα της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.», επί της λεωφόρου  Βασιλίσσης Σοφίας αρ.109. 
 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:  

 
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού 
δικαίου ή κοινοπραξίες (ενώσεις) αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που έχουν 
συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός Κράτους -Μέλους της ΕΕ και έχουν την 
καταστατική τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους στο 
εσωτερικό της ΕΕ, του ΕΟΧ και στο εσωτερικό των χωρών που είναι συμβαλλόμενα μέρη 
στη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του ΠΟΕ.  

 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Δεν υπάρχουν ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής. 
 
ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
Δεν απαιτείται. 
 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 
 

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

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
 
 

ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ ΔΟΤΣΗΣ 

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

