Αθήνα 18-07-2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
H εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων & Εξωτερικού Εμπορίου ΑΕ»,
επίσημος φορέας οργάνωσης Διεθνών Εκθέσεων και Εκδηλώσεων, συμμετέχει στη Διεθνή
Έκθεση αρωμάτων και καλλυντικών COSMOPROF HONG KONG 2016, η οποία θα
πραγματοποιηθεί από 16 έως 18 Νοεμβρίου 2016 στο Χόνγκ Κόνγκ.
Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η υποβολή προσφοράς για την Σύναψη Σύμβασης Παροχής
Υπηρεσιών για το έργο της μελέτης του σχεδιασμού, της κατασκευής, του εξοπλισμού, της
διακόσμησης και της αποξήλωσης του περιπτέρου, στο πλαίσιο της Ελληνικής συμμετοχής στη
Διεθνή Έκθεση αρωμάτων και καλλυντικών COSMOPROF HONG KONG 2016, η οποία θα
πραγματοποιηθεί από 16 έως 18 Νοεμβρίου 2016 στο Χόνγκ Κόνγκ
Η Διεθνής Έκθεση Αρωμάτων και Καλλυντικών COSMOPROF ASIA διοργανώνεται στο Χονγκ
Κόνγκ και πραγματοποιείται στο υπερσύγχρονο εκθεσιακό κέντρο του Χόνγκ Κόνγκ,
χωρισμένο στους τομείς καλλυντικών-Αρωμάτων, Beauty & Spa, Περιποίησης Μαλλιών,
Περιποίησης Νυχιών, φυσικών / φυτικών καλλυντικών. Η Ελληνική Συμμετοχή στο περίπτερο
της Enterprise Greece, θα απαρτίζεται από 8 έως 10 Ελληνικές επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στο χώρο των αρωμάτων, καλλυντικών και ειδών συσκευασίας. Η
Ελληνική συμμετοχή θα βρίσκεται σε διάφορα σημεία στο Hall 1 εντός του εκθεσιακού χώρου
και τα οποία θα γνωστοποιηθούν εγκαίρως στον υποψήφιο ανάδοχο. Η Ελληνική συμμετοχή
αναμένεται να καταλάβει εκθεσιακή επιφάνεια 150 τετραγωνικών μέτρων με δυνατότητα
μείωσης αυτής μέχρι και ποσοστού 20%.
Β. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν γραπτή προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο το
αργότερο μέχρι την 04.08.2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 στο πρωτόκολλο της εταιρείας
με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.» στην
έδρα της επί της Λεωφ. Βασ. Σοφίας 109 ,Τ.Κ. 115 21, Αθήνα, Τηλέφωνο: 210 3355785.
Ο φάκελος της προσφοράς θα φέρει την ένδειξη «Προσφορά για την Σύναψη Σύμβασης
Παροχής Υπηρεσιών για το έργο της μελέτης του σχεδιασμού, της κατασκευής, του
εξοπλισμού, της διακόσμησης και της αποξήλωσης του περιπτέρου, στο πλαίσιο της
Ελληνικής συμμετοχής στη Διεθνή Έκθεση αρωμάτων και καλλυντικών COSMOPROF HONG
KONG 2016», η οποία θα πραγματοποιηθεί από 16 έως 18 Νοεμβρίου 2016 στο Χόνγκ Κόνγκ.
Η προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
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1. Στοιχεία ενδιαφερομένου
Πλήρες όνομα, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και
ονόματα προσώπων επικοινωνίας.
2. Τεχνική προσφορά.
Στην τεχνική προσφορά θα περιέχονται κατ’ ελάχιστο τα κάτωθι:
Προοπτικά σχέδια :
Θα δοθούν σχέδια, κατόψεων, προοπτικά από επιλεγμένες γωνίες, όψεις, που θα
απεικονίζουν τον ελληνικό εκθεσιακό χώρο.
Σχέδια
Κατόψεις, Όψεις, Προοπτικά, Σχέδιο Βιτρινών, Εκθετηρίων ανάλογα με τις κατηγορίες
προϊόντων, κατασκευαστικές λεπτομέρειες
Τεκμηρίωση του έργου
Θα γίνει αναλυτική τεχνική περιγραφή του έργου και θα υποβληθούν οι τεχνικές
προδιαγραφές όλων ανεξαιρέτως των στοιχείων που απαρτίζουν τον εκθεσιακό χώρο
καθώς και περιγραφή των υλικών, γραφιστικών και διακοσμητικών στοιχείων που θα
χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή. Ο μελετητής θα πρέπει να αποτυπώσει
ενδεικτικά τα booths του ελληνικού περιπτέρου.
3. Οικονομική Προσφορά
Στην οικονομική προσφορά θα δίνεται η συνολική τιμή προσφοράς πλέον του τυχόν
αναλογούντος ΦΠΑ, αλλά συμπεριλαμβανομένου του κόστους σύνδεσης των ηλεκτρικών
παροχών του περιπτέρου. Καμία επιπρόσθετη δαπάνη ή χρέωση δεν θα γίνει δεκτή, άλλως
αυτή απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Ανώτατος συνολικός προϋπολογισμός έργου: 19.500€ πλέον του τυχόν αναλογούντος ΦΠΑ.

ΓΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ: Σε κάθε περίπτωση, αν για οποιαδήποτε λόγο ματαιωθεί ή ακυρωθεί η
συμμετοχή της Enterprise Greece στη Διεθνή Έκθεση αρωμάτων και καλλυντικών
COSMOPROF HONG KONG 2016, ουδεμία αξίωση γεννάται υπέρ του υποψηφίου αναδόχου
κατά της Enterprise Greece.

Σημαντική Σημείωση
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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
πρόσκληση, όπως επίσης να απορρίψει υποψήφιους που δεν πληρούν τα ανωτέρω κριτήρια
από τη διαδικασία, 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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