Αθήνα 7 Απριλίου 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΙΝΩΝ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΟΡΕΑ ΚΑΙ ΙΑΠΩΝΙΑ
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΟΙΝΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
H «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων & Εξωτερικού Εμπορίου ΑΕ» θα διοργανώσει τις παρακάτω
εκδηλώσεις προβολής κρασιού στο πλαίσιο του «Προγράμματος προώθησης οίνων ποιότητας
σε αγορές τρίτων χωρών» σύμφωνα με τον καν. 1308/2013 του ΕΚ :
1. Σεούλ 15 Ιουνίου 2016
2. Μπουσάν 17 Ιουνίου 2016
3. Τόκυο 20 Ιουνίου 2016
4. Οσάκα 22 Ιουνίου 2016
Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η υποβολή προσφοράς για την Σύναψη Σύμβασης Παροχής
Υπηρεσιών Συγκέντρωσης, Μεταφοράς και Παράδοσης Οίνων για τις ανάγκες των παραπάνω
εκδηλώσεων.
Ειδικότερα το έργο αφορά στην παραλαβή / συγκέντρωση των οίνων στις αποθήκες του
αναδόχου και την μεταφορά του φορτίου και παράδοσή του στα ξενοδοχεία που θα υποδείξει η
Αναθέτουσα Αρχή.
Στοιχεία φορτίου:
1. Εκδήλωση παρουσίασης κρασιών στην Σεούλ
 Αριθμός κιβωτίων : 55 (περίπου 240 φιάλες)
 Μεικτό βάρος: 550 kgr (= 480 kgr τα κρασιά + 70 kgr το έντυπο υλικό)
2.Εκδήλωση παρουσίασης κρασιών στο Μπουσάν
 Αριθμός κιβωτίων : 55 (περίπου 200 φιάλες)
 Μεικτό βάρος: 450 kgr (= 400 kgr τα κρασιά + 50 kgr το έντυπο υλικό)
3. Εκδήλωση παρουσίασης κρασιών στο Τόκυο
 Αριθμός κιβωτίων : 55 (περίπου 300 φιάλες)
 Μεικτό βάρος: 650 Kgr (= 600 kgr τα κρασιά + 50 kgr το έντυπο υλικό)
4. Εκδήλωση παρουσίασης κρασιών στην Οσάκα
 Αριθμός κιβωτίων : 55 (περίπου 250 φιάλες)
 Μεικτό βάρος: 550 Κgr (= 500 kgr τα κρασιά + 50 kgr το έντυπο υλικό)
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Επισημαίνεται ότι η εισαγωγή των κρασιών στην Σεούλ, το Μπουσάν και το Τόκυο θα γίνει με
την ατέλεια των ελληνικών πρεσβειών. Μόνο για την εκδήλωση στην Οσάκα δεν υπάρχει
ατέλεια

Β. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Οι ενδιαφερόμενες εταιρείες καλούνται να υποβάλλουν προσφορά με e-mail ή ταχυδρομικά το
αργότερο μέχρι την 14/04/2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17.00 μ.μ., στην διεύθυνση εταιρείας
με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.», στην
έδρα της επί της λεωφόρου Βασ. Σοφίας 109 ,Τ.Κ. 1115 27, Αθήνα, ή στην ηλεκτρονική
διεύθυνση: d.kefala@enterprisegreece.gov.gr
Ο φάκελος της προσφοράς θα φέρει την ένδειξη «Προσφορά για την μεταφορά οίνων για
εκδηλώσεις στην Κορέα και Ιαπωνία.»
Η προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
1. Στοιχεία ενδιαφερομένου
Πλήρες όνομα, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και
ονόματα προσώπων επικοινωνίας.
2. Οικονομική Προσφορά
Στην οικονομική προσφορά θα δίνεται για την κάθε εκδήλωση:
η τιμή ανά κιλό για την μεταφορά και παράδοση στο χώρο της πραγματοποίησης της κάθε
εκδήλωσης, όπως περιγράφεται στην παρούσα
Παρακάτω αναφέρονται απλώς ενδεικτικά κάποιες υπηρεσίες που ενδεχομένως ο μειοδότης
μεταφορέας θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσει, και σε κάθε περίπτωση το τυχόν κόστος αυτών
θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στη διαμόρφωση της προσφοράς του.
- Έξοδα παραλαβής, παλλετοποίησης, φόρτωσης, ανασυσκευασίας και καταγραφής των
προϊόντων,(ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ PACKING LIST) στις εγκαταστάσεις του μειοδότη μεταφορέα.
Στον μειοδότη θα σταλεί σχετική λίστα με τις εταιρίες που θα παραδώσουν εκθέματα,
με την ακριβή θέση τους μέσα στο ελληνικό περίπτερο.
- Έξοδα αποθήκευσης του φορτίου μέχρι την εξαγωγή του.
- Αμοιβές τρίτων, αμοιβές του προσωπικού του μειοδότη μεταφορέα, εισφορές στα
οικεία Ασφαλιστικά Ταμεία και εν γένει οιοδήποτε κόστος, δαπάνη, έξοδο, αμοιβή,
τέλος, φόρος, κλπ επιβαρύνει τον υποψήφιο μειοδότη για την άρτια και εμπρόθεσμη
εκτέλεση του έργου μεταφοράς.
- Κόστος εκφόρτωσης όλου του φορτίου και παράδοση εκθεμάτων στο περίπτερο
- Μίσθιο τυχόν χρήσης παλετοφόρου (κλαρκ).
- Κόστος τυχόν απασχολούμενου προσωπικού.
- Τυχόν επί πλέον χρεώσεις που αφορούν τυχόν εργασίες πέραν του κανονικού ωραρίου,
τυχόν ανθρωποώρες κατά τη διάρκεια Σαββατοκύριακου ή αργιών.

Σημαντική Σημείωση
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν δεσμεύει την Enterprise Greece να
συνάψει συνεργασία µε τους ενδιαφερόμενους και δεν γεννά δικαιώματα προσδοκίας. H
Enterprise Greece διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να τροποποιήσει, χωρίς προηγούμενη
ειδοποίηση, τη διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα, όπως αυτά περιγράφονται στην παρούσα
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πρόσκληση, να αναβάλει ή να διακόψει τη διαδικασία ή/και να κηρύξει ατελέσφορη τη
διαδικασία κατά την αποκλειστική της ευχέρεια χωρίς να απαιτείται η επίκληση οποιουδήποτε
ειδικότερου λόγου.
Η Εnterprise Greece διατηρεί το δικαίωμα επιλογής του προσώπου του αντισυμβαλλομένου,
καθώς και πλήρη διακριτική ευχέρεια ως προς την ίδια τη σύναψη ή µη των σχετικών
συμβάσεων. Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία δεν αποκτούν κανένα δικαίωμα ή αξίωση για
αποζημίωση ή/και χρηματική ικανοποίηση από την Enterprise Greece ή τα στελέχη του για
οποιοδήποτε λόγο σχετιζόμενο με την παρούσα πρόσκληση ή/και τη συμμετοχή τους στη
διαδικασία.
Η εκδήλωση ενδιαφέροντος συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων και
προϋποθέσεων της παρούσας και η συμμετοχή σε τυχόν περαιτέρω στάδια της διαδικασίας θα
αποτελεί ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων και προϋποθέσεων αυτής.

Για την «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.»

Βελισσάριος Δότσης
Διευθύνων Σύμβουλος
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