Αθήνα, 21-03-2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
H εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων & Εξωτερικού Εμπορίου ΑΕ»,
διοργανώνει επιχειρηματικές συναντήσεις για τον κλάδο των δομικών υλικών με παράλληλη
έκθεση των σχετικών προϊόντων.
Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η υποβολή προσφοράς για την σύναψη σύμβασης παροχής
υπηρεσιών για το έργο της κατασκευής και της αποξήλωσης περιπτέρων, στο πλαίσιο των
ανωτέρω επιχειρηματικών συναντήσεων, που θα πραγματοποιηθούν στις 15-16 Μαΐου, στο
Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο στη Θεσσαλονίκη.
Ο εκθεσιακός χώρος που θα διαμορφωθεί, θα καταλαμβάνει επιφάνεια συνολικού εμβαδού 350
τετραγωνικών μέτρων.
Επισυνάπτεται κάτοψη του συνεδριακού κέντρου εκ του οποίου το περίπτερο θα καταλάβει
μόνο τον κεντρικό χώρο.
Τα περίπτερα θα πρέπει:
 Να είναι λειτουργικά με ενιαία και σύγχρονη αισθητική.
 Να προσελκύουν το ενδιαφέρον των επισκεπτών.
 Να προβάλλουν τα logo των εταιριών που συμμετέχουν.

Η κατασκευή, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί την 14η Μαΐου, ημέρα Κυριακή και ώρα 15:00.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν, συμπληρωματικές διευκρινίσεις για το περιεχόμενο
της παρούσας, από την κα
Ζωή Λέγγα στην ηλεκτρονική διεύθυνση z.legga
@enterprisegreece.gov.gr ή στο τηλέφωνο 2103355798.
Β. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Οι ενδιαφερόμενες εταιρείες καλούνται να υποβάλλουν γραπτή προσφορά μέσω

ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου
στην
ηλεκτρονική
διεύθυνση
z.legga@enterprisegreece.gov.gr το αργότερο μέχρι την 03.04.2017, ημέρα Δευτέρα και
ώρα 17:00.
Το θέμα της προσφοράς θα φέρει την ένδειξη «Προσφορά για την κατασκευή περιπτέρων στο
Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο, στο πλαίσιο επιχειρηματικών συναντήσεων για τον κλάδο
δομικών υλικών από τις 15 – 16 Μαΐου 2017».
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Η προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
1. Στοιχεία ενδιαφερομένου
Πλήρες όνομα, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και
ονόματα προσώπων επικοινωνίας.
2. Ανάλυση Τεχνικής Προσφοράς
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να συνοδεύουν υποχρεωτικά την προσφορά τους με τα παρακάτω
στοιχεία, σύμφωνα με τα ενδεικτικά σχέδια που περιλαμβάνονται στο παράρτημα της παρούσας
πρόσκλησης.


Αρχιτεκτονική προσέγγιση του εκθεσιακού χώρου (σχέδια από δύο τουλάχιστον όψεις)



Κάτοψη και όψη του εκθεσιακού χώρου.



Προοπτικό σχέδιο εκθετηρίου κάθε εκθέτη.



Τεχνικές προδιαγραφές όλων των στοιχείων που απαρτίζουν τον εκθεσιακό χώρο με περιγραφή
των υλικών

3. Ανάλυση Οικονομικής Προσφοράς
Οι συμμετέχοντες θα υποβάλλουν συνολική προσφορά για το σύνολο των εργασιών που
αφορούν την κατασκευή και την αποξήλωση του Ελληνικού περιπτέρου. Οι τιμές της Προσφοράς
θα εκφράζονται σε Ευρώ. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και
κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον ΦΠΑ.Η τιμή χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται για τη σύγκριση
των προσφορών. Αναπροσαρμογή της τιμής δεν επιτρέπεται κατά τη διάρκεια του Έργου.
Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής τιμών απορρίπτονται.
Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την κατασκευή :
1.

Κατασκευή

Ο εκθεσιακός χώρος είναι συνολικού εμβαδού 350 τετραγωνικών μέτρων διαστάσεων. Θα
κατασκευαστούν 40 περίπτερα διαστάσεων 3,5 μέτρων μήκους και 2,5 μέτρων βάθους. Τα
περίπτερα θα κατασκευαστούν από ξύλο ή λευκή μελαμίνη. Οι εκθέτες θα βρίσκονται
περιμετρικά σε όλες τις πλευρές του περιπτέρου.
2.

Εξοπλισμός

Κάθε περίπτερο θα διαθέτει τον παρακάτω εξοπλισμό:




1 τραπέζι συναντήσεων με 4 καρέκλες
1 προσπεκτοθήκη
1 κύβο διαστάσεων 50 x 50 εκ. από μελαμίνη ή βιτρίνα
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3.

Εκτυπώσεις

Σε κάθε περίπτερο θα υπάρχει μια ψηφιακή εκτύπωση υψηλής ανάλυσης διαστάσεων
1x1,80μ. και μία επιγραφή με το λογότυπο και την επωνυμία του εκάστοτε
συμμετέχοντος- εκθέτη
4.

Δάπεδα

Για την επίστρωση των δαπέδων, η οποία θεωρείται απαραίτητη, μπορούν να
χρησιμοποιηθεί μοκέτα υψηλών προδιαγραφών, κατάλληλη για χρήση σε εκθέσεις.
5.

Ηλεκτρολογική εγκατάσταση
Στο κάθε περίπτερο θα τοποθετηθούν 2 πρίζες.

Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι καινούρια ή μεταχειρισμένα αρίστης
ποιότητας.

Σε κάθε περίπτωση, αν για οποιαδήποτε λόγο ματαιωθεί ή ακυρωθεί η ανωτέρω διοργάνωση,
ουδεμία αξίωση γεννάται υπέρ του μειοδότη κατασκευαστή κατά της Enterprise Greece.
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
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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ΚΑΤΟΨΗ ΧΩΡΟΥ
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