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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
H «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων & Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε,» επίσημος φορέας οργάνωσης
Διεθνών Εκθέσεων και Εκδηλώσεων, συμμετέχει με Ελληνικό Περίπτερο στη Δ. Έκθεση
MEGAVINO 2017, που πραγματοποιείται στις Βρυξέλλες του Βελγίου, από 20 έως 23 Οκτωβρίου
2017, στον Εκθεσιακό χώρο BRUSSELS EXPO hall 3.
Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η υποβολή προσφοράς για τη Σύναψη Σύμβασης Παροχής
Υπηρεσιών κατασκευής, παροχής του πάσης φύσεως εξοπλισμού, διακόσμησης και μετά το
πέρας της Έκθεσης της αποξήλωσης και απομάκρυνσης του Ελληνικού περιπτέρου και του
εξοπλισμού της εθνικής συμμετοχής στη Διεθνή Έκθεση MEGAVINO 2017, η οποία θα λάβει
χώρα από 20 έως 23 Οκτωβρίου 2017 στις Βρυξέλλες του Βελγίου.
Το Ελληνικό Περίπτερο το οποίο έχει επιφάνεια 72 τμ,

περιλαμβάνει χώρο ελεύθερης

γευσιγνωσίας, meeting point και wine bar με χώρο αποθήκευσης-κουζίνας.
Η παράδοση και η παραλαβή του έργου θα γίνει το αργότερο έως την Πέμπτη 19/10/2017.

Β. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Οι ενδιαφερόμενες εταιρείες καλούνται να υποβάλλουν γραπτή προσφορά σε σφραγισμένο
φάκελο το αργότερο μέχρι την 15.09.2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μμ., στο
πρωτόκολλο της 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,
Τηλέφωνο: 210 3355795.
Ο φάκελος της προσφοράς θα φέρει την ένδειξη «Προσφορά για την κατασκευή του Ελληνικού
Περιπτέρου στην Δ. Έκθεση MEGAVINO 2017 (20-23/10/2017).»
Η προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
1. Στοιχεία ενδιαφερομένου

Πλήρες όνομα, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και
ονόματα προσώπων επικοινωνίας.
2. Ανάλυση Οικονομικής Προσφοράς
H προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει μία ολοκληρωμένη και ενιαία πρόταση για την εκτέλεση
του έργου και η κατασκευή – μελέτη θα πρέπει να είναι απόλυτα σύμφωνη με τον κανονισμό
της Έκθεση MEGAVINO για το 2017. (url: http://megavino.be/)
Στην οικονομική προσφορά θα δίνεται η τιμή κόστους ανά τετραγωνικό μέτρο.

Γ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η διαμόρφωση του ελληνικού περιπτέρου το οποίο έχει επιφάνεια 72 τμ θα πραγματοποιηθεί
προς το σκοπό της προβολής της ελληνικής ταυτότητας και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του
Ελληνικού αμπελώνα και οίνου και θα είναι σύμφωνη με το συνημμένο σχέδιο.
Δάπεδο
Αν η πρόταση του αναδόχου προβλέπει δάπεδο, το ύψος αυτού δεν θα πρέπει να είναι
μεγαλύτερο των πέντε εκατοστών και ιδανικά θα είναι φωτιζόμενο περιμετρικά με led φωτισμό.
Για την επίστρωση των δαπέδων μπορούν να χρησιμοποιηθούν μοντέρνα υλικά όπως: μοκέτα
γκρι απόχρωσης, δάπεδο σε απομίμηση ξύλου τύπου parquet ή μελαμίνης (οπωσδήποτε όχι
λευκό), φωτιζόμενο γυαλί, φελλός, μέταλλο, διάφορα άλλα υλικά, ή συνδυασμός αυτών,
υψηλής αντοχής, που να είναι από αισθητικής και λειτουργικής άποψης κατάλληλα για
Εκθέσεις οίνων – ποτών.

Φωτισμός
Θα πρέπει να εξασφαλιστεί όχι απλώς ισχυρός φωτισμός , αλλά αποτελεσματικός φωτισμός
για την ανάδειξη τόσο του χώρου ελεύθερης γευσιγνωσίας όσο και του wine bar. Το ζητούμενο
είναι ο φωτισμός του περιπτέρου να είναι ατμοσφαιρικός και όχι επίπεδος και αδιάφορα
ενιαίος. Θα πρέπει να προβλεφθεί γενικός φωτισμός και ειδικός φωτισμός που θα εξασφαλίζει
τα απαιτούμενα επίπεδα και την ελεγχόμενη κατανομή φωτός σε διαφορετικές επιφάνειες και
αντικείμενα ενδιαφέροντος. Είναι σημαντικός ο διαχωρισμός σε φωτιστικές ζώνες
εξασφαλίζοντας διαφορετικό φωτισμό ανάλογα με τη λειτουργική ζώνη του περιπτέρου:

Διαφορετικής έντασης φωτισμού απαιτείται για τη ζώνη γευστικών δοκιμών, για το wine bar
και για τις ζώνες κυκλοφορίας που πιθανώς θα δημιουργηθούν μέσα στο συνολικό περίπτερο.
Ο φωτισμός όπου είναι δυνατό θα πρέπει να γίνει με ισχυρά, χαμηλής κατανάλωσης φωτιστικά
(πχ Led), τα οποία να αποδίδουν «θερμό» φωτισμό, σε συνδυασμό με ποσοστό «ψυχρού»
φωτισμού.

Σήμανση Ελληνικού περιπτέρου - Επιγραφές υπερυψωμένες (με τα logos που θα δοθούν από
την ENTERPRISE GREECE).
Επιγραφές αναλόγου μεγέθους για την ευκρινή αναγνώριση του περιπτέρου μέσα στην
αίθουσα υπερυψωμένες ή αναρτημένες από την οροφή της Αίθουσας, (σύμφωνα με τους
Κανονισμούς της Έκθεσης και το συνημμένο σχέδιο), που να υποδηλώνουν την Ελληνική
ταυτότητα (Αγγλικά)
Ιδανικά θα είναι φωτιζόμενες και από τις δύο μεριές και θα έχουν διττή λειτουργία τόσο όσον
αφορά την προβολή της Ελληνικής συμμετοχής (γραφιστική και οπτική) όσο και την ευχερή
αναγνώριση της θέσης του εθνικού περιπτέρου μέσα στην αίθουσα (σύμφωνα με τους
Κανονισμούς της Έκθεσης), και να οριοθετούν κατά κάποιο τρόπο το ελληνικό περίπτερο.
Όλες οι εκτυπώσεις των επιγραφών που θα αναρτηθούν είτε από την οροφή είτε σε τοίχους θα
είναι υψηλής ανάλυσης και επικολλημένες σε σταθερό υλικό (kappa fix, plexiglas).

Κουζίνα - Αποθήκη Enterprise Greece
Ο εργολάβος θα εξοπλίσει την Κουζίνα και την Αποθήκη της ENTERPRISE GREECE με:




2 νεροχύτες, πάγκο εργασίας, 2 πρίζες σούκο.
1 μικρό ψυγείο στην κουζίνα, 1 καφετιέρα.
Οι χώρος θα έχει πόρτα που θα κλειδώνει ένα τραπέζι και 3 – 4 καρέκλες .

Η Αποθήκη θα είναι εξοπλισμένη με ντουλάπι πολλαπλών θέσεων φύλαξης, και περιμετρικά
ράφια και γάντζους για το κρέμασμα παλτών.

-

Wine Bar
Ο χώρος του wine bar προορίζεται για γευστικές δοκιμές με τη καθοδήγηση sommelier ή για
ελεύθερες γευστικές δοκιμές και προγραμματισμένες παρουσιάσεις.

-

Περιλαμβάνει πάγκο γευσιγνωσίας bar με τον αναγκαίο εξοπλισμό : 3 ψυγεία, 2 νεροχύτες

-

Αποθηκευτικοί χώροι κάτω από πάγκο για καλάθια με ποτήρια καθαρά και χρησιμοποιημένα,
λευκή φωτιζόμενη λωρίδα πάνω στο πάγκο για γευστική δοκιμή. Ο πάγκος πρέπει να παρέχει
επιφάνεια σε κατάλληλο ύψος πέρα από την τοποθέτηση των φιαλών και των ποτηριών για τη
χρήση μπλοκ σημειώσεων εκ μέρους των επισκεπτών.

Ο Χώρος Ελεύθερης Γευστικής Δοκιμής | Free Tasting
Ανάλογα με τον αριθμό των κρασιών, ο χώρος αυτός θα αποτελείται είτε από τρία τραπέζια
συμμετρικά τοποθετημένα σε συνέχεια το ένα με το άλλο όπου τοποθετούνται τα κρασιά που
εκτίθενται και όλος ο βοηθητικός εξοπλισμός (ποτήρια, πτυελοδοχία, κλπ), είτε από ένα
τραπέζι ορθογώνιο παραλληλόγραμμο δύο επιπέδων.
Στην πρώτη περίπτωση τα τραπέζια θα είναι δύο όψεων για να εξυπηρετούνται οι επισκέπτες
περιμετρικά και να εκτίθενται όσο γίνεται μεγαλύτερος αριθμός ετικετών.
Η σύνθεση του τραπεζιού (βλ τρισδιάστατες απεικονίσεις και τεχνική περιγραφή) θα
αποτελείται από ειδικά διαμορφωμένες θέσεις για κάθε φιάλη (γκρι μεταλλική επιφάνεια)
όπου θα επικολλείται επιφάνεια με την επωνυμία, την περιγραφή και τα τεχνικά
χαρακτηριστικά της ποικιλίας και της θέσης του αμπελώνα.
Ανάμεσα στις θέσεις των κρασιών η λευκή επιφάνεια επιτρέπει την ανάγνωση της απόχρωσης
του κρασιού και την τοποθέτηση των ποτηριών καθώς και του πτυελοδοχείου.
Η οριζόντια επιφάνεια επιλέγεται να είναι από κοντραπλακέ σημύδας με καπλαμά δρυς ως
αναφορά στα δρύινα βαρέλια.
Στην αρχή του κάθε τραπεζιού θα υπάρχει επιγραφή που θα αναφέρει το αν το συγκεκριμένο
τραπέζι φιλοξενεί λευκή, ροζέ ή κόκκινη ποικιλία. Στο τέλος του κάθε τραπεζιού θα
τοποθετείται η αντίστοιχη επιγραφή που θα αναγράφει ότι πρόκειται για free tasting area.

Meeting point
Ο χώρος αυτός συνάντησης θα χωροθετηθεί στην άκρη της συνολικής κάτοψης (βλ σχέδιο)
προκειμένου να δημιουργήσει μία αίσθηση ιδιωτικότητας, απομονώνοντας τον όσο αυτό είναι
εφικτό από το χώρο της γευστικής δοκιμής και του wine bar. Θα εξοπλιστεί με ένα
μοναστηριακό τραπέζι (βλ σχέδιο/ διαστάσεις) και δύο πάγκους έναν από κάθε πλευρά από
ξυλεία βαμμένη σε χρωματισμό RAL 7035.

Υποχρεώσεις αναδόχου
Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει να εκτελέσει επίσης τα ακόλουθα:
- Τη συμπλήρωση – μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες- όλων των τεχνικών φορμών
που απαιτούνται από τη διοργανώτρια αρχή της έκθεσης (ηλεκτρικό, νερό , ασφάλεια
κ.λ.π) σύμφωνα με τις οδηγίες της και σε συνεννόηση με τον Enterprise Greece.

-

-

-

Όλα τα υλικά να είναι υψηλής αντοχής και ποιότητας με άρτιο φινίρισμα.
Την Τεχνική υποστήριξη για την καλή λειτουργία του συνολικού περιπτέρου σε όλη τη
διάρκεια της Έκθεσης, άμεση αντικατάσταση τυχόν ελαττωματικού εξοπλισμού.
Την ασφάλιση του συνολικού περιπτέρου (τα υλικά και την κατασκευή) καθ’ όλη τη
διάρκεια της Έκθεσης
Τον καθαρισμό του περιπτέρου πριν από την έναρξη της Έκθεσης.
Την άμεση αντικατάσταση και επισκευή όσων υλικών ή διακοσμητικών στοιχείων
καταστρέφονται κατά τη διάρκεια της Έκθεσης (περιλαμβάνονται και οι περιπτώσεις
κλοπής)
Τις αναρτήσεις επιγραφών/ γραφικών από την οροφή του εκθεσιακού χώρου
Τέλος επισημαίνεται ότι :
Η σήμανση στο σύνολο του εκθεσιακού χώρου είναι δαπάνη που αφορά τον Ανάδοχο
κατασκευαστή στο σύνολό της.
Οιαδήποτε κλοπή ή απώλεια υλικού επιβαρύνει τον Ανάδοχο κατασκευαστή και μόνο.

Αμοιβή αναδόχου
Οι προσφερόμενες τιμές περιλαμβάνουν το σύνολο των προβλεπόμενων επιβαρύνσεων και
δαπανών του Αναδόχου για την πλήρη εκτέλεση του έργου, περιλαμβανομένου του κόστους
σύνδεσης των ηλεκτρικών παροχών των περιπτέρων και καμία επιπρόσθετη δαπάνη ή χρέωση
δεν θα γίνει δεκτή, άλλως αυτή απορρίπτεται ως απαράδεκτη, των υποχρεώσεων προς τρίτους
(Δημόσιο, Ασφαλιστικούς οργανισμούς κ.λ.π.), και του συνόλου των δαπανών ασφάλισης του
προσωπικού που θα απασχολεί.
Η ως άνω Αμοιβή αποτελεί την πληρωμή που δικαιούται ο Ανάδοχος για την προσήκουσα,
πλήρη και έγκαιρη εκτέλεση του Έργου, καθώς και για την πιστή και έγκαιρη εκπλήρωση του
συνόλου των κυρίων και παρεπομένων υποχρεώσεων, ευθυνών και εγγυήσεών του, σύμφωνα
με τις διατάξεις, προδιαγραφές και όρους της Σύμβασης.
Στην Αμοιβή, με εξαίρεση τον οικείο Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, περιλαμβάνονται όλα τα
έξοδα και οι δαπάνες που άμεσα ή έμμεσα πηγάζουν από ή σχετίζονται με το Έργο και που
απαιτούνται για την προσήκουσα εκτέλεση του Έργου σύμφωνα με τις απαιτήσεις της
Σύμβασης, όπως ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά:


Οι κάθε είδους φόροι, δασμοί, κρατήσεις υπέρ τρίτων, τα γενικά έξοδα, τα τέλη
χαρτοσήμου, καθώς και κάθε νόμιμη ή άλλη εισφορά, όπως ισχύουν κατά την ημέρα
υπογραφής της Σύμβασης.



Κάθε είδους δαπάνη, δαπάνες μεταφράσεων, οχημάτων, πάγια έξοδα, κάθε είδους
υποχρεώσεις προς τρίτους (προστηθέντες, εξειδικευμένους συμβούλους κλπ.) στο
πλαίσιο εκτέλεσης του Έργου.



Ημερομίσθια, μισθοί, δώρα, ασφαλιστικές εισφορές, προμήθειες, πρόστιμα, ποινές,
οφειλές, υπερωρίες, δαπάνες αναπλήρωσης προσωπικού, άδειες, και γενικά
οποιεσδήποτε άλλες χρεώσεις.



Το εργολαβικό όφελος του Αναδόχου.

Στην αμοιβή του αναδόχου περιλαμβάνεται:
1. κράτηση 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ δυνάμει της παρ.3 του άρ.350 του ν. 4412/2016, όπως
ισχύει, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων
της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό
παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για
λογαριασμό της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.
2. κράτηση 0,06% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ δυνάμει της παρ.7 του άρ.375 του ν. 4412/2016, όπως
ισχύει, η οποία υπολογίζεται επι της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων
της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό
παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για
λογαριασμό της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.
Η τιμή της προσφοράς δεν υπόκειται σε μεταβολή κατά την διάρκεια της προσφοράς. Σε
περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της Προσφοράς, οι υποψήφιοι δεν
δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την παράταση αυτή, να
υποβάλλουν νέους πίνακες τιμών ή να τους τροποποιήσουν.
Η εκκαθάριση των λογαριασμών θα γίνεται με την υποβολή των νομίμων δικαιολογητικών,
ήτοι των αποδεικτικών εγγράφων για την γενόμενη κατασκευή και αποξήλωση των
περιπτέρων.
Η πληρωμή του Τιμήματος του Έργου θα γίνεται ως εξής:
Είτε 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 διοίκησης της αναθέτουσας αρχής για την
έγκριση του σχετικού πρακτικού παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής με το
οποίο θα βεβαιώνεται i) η εμπρόθεσμη και προσήκουσα ολοκλήρωση της κατασκευής
σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης και ii) η επιτυχής και έγκαιρη αποξήλωση του
περιπτέρου σύμφωνα με τους κανονισμούς της έκθεσης.

Διάρκεια της σύμβασης
Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού ή από
την ημερομηνία που ορίζεται σε αυτό και λήγει με την υποβολή του τελευταίου παραδοτέου
στον χρόνο που ορίζεται στο συμφωνητικό, την αποξήλωση του χώρου ελεύθερης γευσιγνωσίας
και του wine bar.

Βεβαίωση ασφαλιστικής κάλυψης
Με την προσφορά θα συνυποβληθεί βεβαίωση ασφαλιστικής κάλυψης αστικής ευθύνης έναντι
παντός κινδύνου καθώς και κάλυψης του κινδύνου της κατασκευής. Η ασφαλιστική κάλυψη

πρέπει να είναι σε ισχύ και να καλύπτει σε κάθε περίπτωση το χρονικό διάστημα έως την λήξη
του έργου
Σε κάθε περίπτωση, αν για οποιαδήποτε λόγο ματαιωθεί ή ακυρωθεί η συμμετοχή του
Enterprise Greeceστη Διεθνή Έκθεση MEGAVINO 2017, ουδεμία αξίωση γεννάται υπέρ του
κατασκευαστή.

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.»

Ηλίας Αθανασίου
Δ/νων Σύμβουλος

