Αθήνα, 24.04.2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
H «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων & Εξωτερικού Εμπορίου ΑΕ» θα διοργανώσει εκδηλώσεις
προβολής κρασιού στην στο πλαίσιο του «Προγράμματος προώθησης οίνων ποιότητας σε αγορές
τρίτων χωρών» σύμφωνα με τον καν. 1308/2013 του ΕΚ και του Συμβουλίου και 555/ 2008 της
Επιτροπής:
1. Σεούλ 03 Ιουλίου
2. Μπουσάν 05 Ιουλίου
Σε συνέχεια της από 09.02.2017 με αριθμ. πρωτ. 13744/17 Ανάληψης Υποχρέωσης και Έγκρισης
δαπάνης (ΑΔΑ: Ω4ΓΔ46ΨΧ6Σ-ΥΩΡ) του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας με την επωνυμία
«Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.», σχετικά με μέρος του συνολικού
προϋπολογισμού της Γ΄ φάσης υλοποίησης του προγράμματος «Προώθηση οίνων σε αγορές τρίτων
χωρών 2015 – 2017» της «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε»
αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η υποβολή προσφοράς για την Σύναψη Σύμβασης Παροχής
Υπηρεσιών Συγκέντρωσης, Αεροπορικής 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 σε ξενοδοχεία που θα σας υποδείξει η Αναθέτουσα
Αρχή.
Στοιχεία φορτίου :
1. Εκδήλωση παρουσίασης κρασιών στην Σεούλ
 Αριθμός κιβωτίων : 73 (περίπου 440 φιάλες)
 Μεικτό βάρος: 880 kgr
 Είδος φορτίου: κρασιά
2.Εκδήλωση παρουσίασης κρασιών στο Μπουσάν
 Αριθμός κιβωτίων : 57 (περίπου 340 φιάλες)
 Μεικτό βάρος: 680 kgr
 Είδος φορτίου: κρασιά
Επισημαίνεται ότι η εισαγωγή των κρασιών στην Σεούλ και το Μπουσάν θα γίνει με την ατέλεια
της ελληνικής πρεσβείας.
Το φορτίο θα πρέπει να αφιχθεί στο αεροδρόμιο Incheon International Airport της Σεούλ το
αργότερο την Παρασκευή στις 9 Ιουνίου 2017.

Η παράδοση του φορτίου θα γίνει το αργότερο:
1. Την Παρασκευή 30 Ιουνίου στο ξενοδοχείο στην Σεούλ
2. Την Δευτέρα 3 Ιουλίου στο ξενοδοχείο στο Μπουσάν
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν συμπληρωματικές διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της
παρούσας από την κα. Εύα Μίλικ στην ηλεκτρονική διεύθυνση e.milik@enterprisegreece.gov.gr ή
στο τηλ. 2103355761.
Β. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Οι ενδιαφερόμενες εταιρείες καλούνται να υποβάλλουν γραπτή προσφορά μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση e.milik@enterprisegreece.gov.gr το αργότερο μέχρι την
09/05/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 5.00 μ.μ.
Η προσφορά θα φέρει την ένδειξη «Προσφορά για την μεταφορά οίνων για εκδηλώσεις προβολής
στην Κορέα».
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:
1. η τιμή ανά κιλό για την μεταφορά και παράδοση στο ξενοδοχείο που θα σας υποδείξει η
Αναθέτουσα Αρχή στην Σεούλ
2. η τιμή ανά κιλό για την μεταφορά και παράδοση στο ξενοδοχείο που θα σας υποδείξει η
Αναθέτουσα Αρχή για στο Μπουσάν
3. η τιμή ανά κιλό για τυχόν επιπλέον φορτίο
Στις παραπάνω τιμές θα πρέπει να είναι ευκρινής η τιμή μονάδος χωρίς το ΦΠΑ καθώς και η
τελική τιμή συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Ως τελικός ανάδοχος του έργου θα αναδειχθεί ο προσφέρων την πιο συμφέρουσα, από
οικονομικής άποψης, προσφορά.
Παρακάτω αναφέρονται απλώς ενδεικτικά κάποιες υπηρεσίες που ενδεχομένως ο ανάδοχος
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, παλετοποίησης, φόρτωσης, ανασυσκευασίας και καταγραφής των
προϊόντων (ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ PACKING LIST) στις εγκαταστάσεις του αναδόχου μεταφορέα. Στον
ανάδοχο θα σταλεί σχετική λίστα με τις εταιρίες που θα παραδώσουν τα κρασιά
- Έξοδα αποθήκευσης του φορτίου μέχρι την εξαγωγή του

-

-

Αμοιβές τρίτων, αμοιβές του προσωπικού του αναδόχου μεταφορέα, εισφορές στα οικεία
Ασφαλιστικά Ταμεία και εν γένει οιοδήποτε κόστος, δαπάνη, έξοδο, αμοιβή, τέλος, φόρος,
κλπ επιβαρύνει τον υποψήφιο ανάδοχο για την άρτια και εμπρόθεσμη εκτέλεση του έργου
μεταφοράς
Κόστος εκφόρτωσης όλου του φορτίου και παράδοση των κρασιών στον χώρο που
υποδεικνύεται στην παρούσα
Μίσθιο τυχόν χρήσης παλετοφόρου (κλαρκ).
Κόστος τυχόν απασχολούμενου προσωπικού
Τυχόν επί πλέον χρεώσεις που αφορούν τυχόν εργασία πέραν του κανονικού ωραρίου, τυχόν
ανθρωποώρες κατά τη διάρκεια Σαββατοκύριακου ή αργιών.

3. Με την προσφορά θα συνυποβληθεί βεβαίωση ασφαλιστικής κάλυψης αστικής ευθύνης έναντι
παντός κινδύνου καθώς και κάλυψης του κινδύνου της μεταφοράς, η οποία σε κάθε περίπτωση δεν
μπορεί να υπολείπεται της αξίας που δηλώνεται στα συνοδευτικά προτιμολόγια (Η Ενδεικτική
Εκτιμώμενη αξία των μεταφερομένων εκθεμάτων ανέρχεται στο ποσό των 2.500 €) .
Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την μεταφορά :
 Η φόρτωση του φορτίου, θα πραγματοποιηθεί στις αποθήκες και ημερομηνίες που θα
υποδείξει ο ανάδοχος μεταφορέας στην Αθήνα.
 Ο ανάδοχος θα εγγυηθεί ότι τα κρασιά θα παραδοθούν στα ξενοδοχεία που θα τους
υποδείξει η Αναθέτουσα Αρχή, το αργότερο στις ημερομηνίες που υποδεικνύονται στην
παρούσα.
 Ο ανάδοχος θα φροντίσει για τη σύνταξη σχετικού packinglist, (υπόδειγμα θα σταλεί στον
ανάδοχο), όπου θα αναγράφονται: η επωνυμία της εταιρείας, ο αριθμός των κιβωτίων
(pallet, carton, woodencase), το βάρος και ο τόπος παράδοσης, στοιχεία τα οποία θα
αποσταλούν από την Αναθέτουσα Αρχή.
 Ο ανάδοχος θα φροντίσει για την έγκαιρη αποστολή των οδηγιών συγκέντρωσης,
επισυνάπτοντας αναλυτικές οδηγίες και λεπτομέρειες επικοινωνίας.
 Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει οδηγίες προς τις συμμετέχουσες εταιρίες που
λαμβάνουν μέρος στις εκδηλώσεις αναφορικά με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται
καθώς και παροχή οποιασδήποτε βοήθειας για την έκδοση και συμπλήρωση των
απαραίτητων δικαιολογητικών, σύμφωνα με τα απαιτούμενα για την εισαγωγή των
κρασιών στην χώρα και τις υποδείξεις για την σωστή συσκευασία των κρασιών.
 Ο ανάδοχος πριν την έναρξη της φόρτωσης οφείλει να ενημερώσει εγγράφως την
Enterprise Greece ότι έχει ολοκληρωθεί η συγκέντρωση των κρασιών στις αποθήκες του
και είναι έτοιμα προς φόρτωση (παλετοποιημένα, με συμπληρωμένα packinglists,
κλπ). Στην ίδια ενημέρωση οφείλει να αναφέρει τη συνολική ποσότητα των κρασιών.
 Aναφορικά με τη συσκευασία των κρασιών, ο ανάδοχος, εφόσον κρίνει ότι η συσκευασία
των κρασιών προς μεταφορά δεν είναι η ενδεδειγμένη, ενημερώνει και υποδεικνύει
εγγράφως στη συμμετέχουσα εταιρία την ενδεδειγμένη συσκευασία. Η εταιρεία που
συμμετέχει στις εκδηλώσεις οφείλει να αναλάβει την ανασυσκευσία με δικά της έξοδα και
δαπάνες. Εάν η εταιρία που συμμετέχει στις εκδηλώσεις δεν συμμορφωθεί εντός εύλογου
χρόνου, λαμβάνοντας υπόψη και τις προθεσμίες για την έγκαιρη μεταφορά των κρασιών, ο
ανάδοχος ενημερώνει σχετικά την Αναθέτουσα Αρχή και τα κρασιά μεταφέρονται ως έχουν,
με ευθύνη της εταιρίας που συμμετέχει στις εκδηλώσεις, η οποία συμπληρώνει για αυτό

οικεία Υπεύθυνη δήλωση. Η ανωτέρω ευθύνη καλύπτει τις ζημίες, θετικές και αποθετικές,
που ενδέχεται να προκύψουν λόγω μη ενδεδειγμένης συσκευασίας, τόσο στα ίδια τα
κρασιά της εν λόγω εταιρείας, όσο και στα παρακείμενα στοιβαγμένα κρασιά άλλων
εταιρειών που συμμετέχουν στις εκδηλώσεις, αλλά και στο μέσο μεταφοράς. Η εταιρεία
που συμμετέχει στις εκδηλώσεις δεν ευθύνεται για ζητήματα που άπτονται της εκτέλεσης
του μεταφορικού έργου και δεν σχετίζονται με ούτε απορρέουν από την ελαττωματική
συσκευασία των κρασιών, για τα οποία υπεύθυνος παραμένει ο ανάδοχος.
Σε κάθε περίπτωση, αν για οποιαδήποτε λόγο ματαιωθεί ή ακυρωθεί η συμμετοχή της Enterprise
Greece στις εκδηλώσεις στην Κορέα τον Ιούλιο του 2017, ουδεμία αξίωση γεννάται υπέρ του
αναδόχου μεταφορέα κατά της Εnterprise Greece.
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει εντός εξήντα (60) ημερών από την βεβαίωση παραλαβής της
Αναθέτουσας Αρχής με την οποία θα βεβαιώνεται i) η εμπρόθεσμη παράδοση των κρασιών στον
χώρο της εκδήλωσης και ii) η επιτυχής υλοποίηση και ολοκλήρωση της μεταφοράς σύμφωνα με τους
όρους της σύμβασης.
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
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