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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Α.Ε.»
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την τιμή, ήτοι τη
χαμηλότερη από οικονομική άποψη προσφορά, για την επιλογή αναδόχου για τη σύναψη Σύμβασης
Παροχής Υπηρεσιών για το έργο της συγκέντρωσης, μεταφοράς (θαλάσσια μεταφορά) και παράδοσης
εκθεμάτων προς και από την έκθεση, στο πλαίσιο της Ελληνικής συμμετοχής στις διεθνείς εκθέσεις
επίπλου και επαγγελματικού ξενοδοχειακού εξοπλισμού «HOTEL SHOW 2017» και «GULF HOST 2017»,
οι οποίες θα πραγματοποιηθούν από 18 έως 20 Σεπτεμβρίου 2017 στο Ντουμπάι των Ηνωμένων
Αραβικών Εμιράτων.
Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ και επιβαρύνει τον προϋπολογισμό της Αναθέτουσας Αρχής,
έτους 2017.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ
Αναθέτουσα Αρχή είναι η «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε». (δ.τ.
Enterprise Greece). Εφεξής θα αναφέρεται ως «Αναθέτουσα Αρχή».
Οδός: Βας. Σοφίας 109, Αθήνα
Τηλέφωνο: +30 210 33 55700
Telefax: +30 210 3242 079
E-mail: s.giannopoulou@enterprisegreece.gov.gr
Αρμόδιος υπάλληλος: Στέλλα Γιαννοπούλου
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 12/2017
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Συνοπτικός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την τιμή, ήτοι τη χαμηλότερη από οικονομική άποψη
προσφορά.
ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το Έργο αφορά στην παροχή των παρακάτω υπηρεσιών:

Παροχή Υπηρεσιών για το έργο της συγκέντρωσης, μεταφοράς (θαλάσσια μεταφορά) και παράδοσης
εκθεμάτων προς και από την έκθεση, στο πλαίσιο της Ελληνικής συμμετοχής στις διεθνείς εκθέσεις
επίπλου και επαγγελματικού ξενοδοχειακού εξοπλισμού «HOTEL SHOW 2017» και «GULF HOST 2017»,
οι οποίες θα πραγματοποιηθούν από 18 έως 20 Σεπτεμβρίου 2017 στο Ντουμπάι των Ηνωμένων
Αραβικών Εμιράτων.
Οι προσφορές πρέπει να αφορούν το σύνολο του έργου.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Η περίληψη και το τεύχος της προκήρυξης θα αναρτηθούν στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της
Αναθέτουσας Αρχής, www.enterprisegreece.gov.gr, ενώ το τεύχος θα αναρτηθεί και στο ΚΗΜΔΗΣ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν, συμπληρωματικές διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της
προκήρυξης ηλεκτρονικά στη διεύθυνση s.giannopoulou@enterprisegreece.gov.gr μέχρι και την 2η ημέρα
πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δηλαδή μέχρι την 25/05/2017, και
ώρα 12.00 πμ. Οι διευκρινήσεις θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής ήτοι
www.enterprisegreece.gov.gr
ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται κατ’ ανώτατο όριο στο ποσό των σαράντα οκτώ
χιλιάδων (48.000,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του τυχόν αναλογούντος Φ.Π.Α.
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους το αργότερο μέχρι την 29η Μαΐου
2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12 μ.μ. στα γραφεία της Enterprise Greece, επί της λεωφόρου Βασιλίσσης
Σοφίας αρ.109, Τ.Κ. 11521, Τηλέφωνο: 210 3355700.
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών γίνεται δημόσια από την αρμόδια Επιτροπή
Διενέργειας Διαγωνισμού, στις 29 Μαΐου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30 μ.μ. στην έδρα της
εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.», επί της λεωφόρου
Βασιλίσσης Σοφίας αρ.109.
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δεν υπάρχουν ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής.
ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι πέντε (5) μήνες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας
υποβολής των προσφορών.
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩ ΜΗΣ
Μέσω τραπεζικής κατάθεσης από την Αναθέτουσα Αρχή στον τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδειχθεί
κατά την υπογραφή της σύμβασης από τον Ανάδοχο, είτε με την έκδοση ισόποσης δίγραμμης τραπεζικής
επιταγής σε διαταγή του αναδόχου κατόπιν προηγούμενης έκδοσης στο όνομά της των νόμιμων
παραστατικών και παράδοσής τους εντός εξήντα (60) ημερών από την απόφαση του αρμοδίου οργάνου
της αναθέτουσας Αρχής περί έγκρισης του σχετικού πρακτικού από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής με
το οποίο θα βεβαιώνεται i) η εμπρόθεσμη παράδοση των εκθεμάτων και ii) η επιτυχής υλοποίηση και
ολοκλήρωση της μεταφοράς σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης.
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