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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
H εταιρία με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων & Εξωτερικού Εμπορίου ΑΕ», επίσημος
φορέας οργάνωσης Διεθνών Εκθέσεων και Εκδηλώσεων, συμμετέχει με Εθνικό Περίπτερο στη Διεθνή
Έκθεση SIAL PARIS 2018, η οποία θα λάβει χώρα από 21 έως 25 Οκτωβρίου 2018 στο Παρίσι .
Εν όψει της Δ.Ε. SIAL PARIS 2018 και με απώτερο σκοπό την καλύτερη προετοιμασία των Ελλήνων
εκθετών και προβολή της ελληνικής συμμετοχής, η «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων & Εξωτερικού
Εμπορίου ΑΕ» σκοπεύει να οργανώσει σεμινάρια για την ενημέρωση και εκπαίδευση των εκθετών. Τα
σεμινάρια αυτά θα λάβουν χώρα στις 13 & 14/09/2018 σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη αντίστοιχα, και η
διάρκειά τους θα είναι περίπου έξι (6) ώρες ημερησίως.
Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η υποβολή οικονομικής προσφοράς για την Σύναψη Σύμβασης
Παροχής Υπηρεσιών οργάνωσης για τη διεξαγωγή των εν λόγω σεμιναρίων ( ενδεικτικά ανεύρεση
χώρων διεξαγωγής των σεμιναρίων, επισιτιστικά κατά τη διάρκειά τους για τους συμμετέχοντες,
ηχητικός εξοπλισμός και εξοπλισμός φωτισμού, γραμματειακή υποστήριξη, ανεύρεση ξενοδοχείου σε
Αθήνα και Θεσσαλονίκη) για την ενημέρωση και εκπαίδευση των εκθετών στο πλαίσιο της Ελληνικής
συμμετοχής στη Διεθνή Έκθεση SIAL PARIS 2018, που θα πραγματοποιηθεί στο Παρίσι από 21 έως 25
Οκτωβρίου 2018.
Αμέσως πιο κάτω ακολουθούν πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο της πρόσκλησης και της ανάγκες
που θα πρέπει να καλυφθούν:
1.

Ενοικίαση αίθουσας σε κεντρικό ξενοδοχείο 5 αστέρων με εύκολη πρόσβαση με το μετρό
(ενδεικτικά αναφέρουμε, Hilton, Divani Caravel, κλπ) όσον αφορά την Αθήνα, και εύκολη
σύνδεση με τα υπόλοιπα ΜΜΕ και parking για τη Θεσσαλονίκη (ενδεικτικά αναφέρουμε,
Makedonia Palace).
2. Η ημερίδα θα ξεκινάει στις 12:00 και θα διαρκεί μέχρι τις 17:30 με δύο διαλλείματα.
3. Κατά την άφιξη θα προσφέρεται καφές, τσάι, νερό και γλυκά σνακ (μπισκότα, κέικ, κλπ) στο
πρώτο διάλλειμα καφές, τσάι, νερό, γλυκά σνακ και μικρά sandwich ενώ στο τελευταίο
διάλλειμα καφές, τσάι, νερό και γλυκά σνακ.
4. Η αίθουσα πρέπει να διαθέτει εξοπλισμό ήχου και εικόνας και laptop. Για το βασικό ομιλητή
ιδανικά θα θέλαμε ένα μικρόφωνο πέτου.
5. Η χωρητικότητα της αίθουσας θα είναι για 70-80 άτομα στην Αθήνα και 40-50 άτομα στη
Θεσσαλονίκη
6. Για τη Θεσσαλονίκη θα χρειαστούμε και ένα άτομο γραμματεία το οποίο να διαθέτει laptop και
smartphone για την καταγραφή των συμμετεχόντων (η πρόσκληση στις ημερίδες θα γίνει μέσω
EVENTORA οπότε χρειάζεται το smartphone για την καταγραφή τους)
7. Η αίθουσα θα πρέπει να έχει παροχή wifi για όλους τους συμμετέχοντες
8. Στην Αθήνα και στο ξενοδοχείο που θα γίνει η ημερίδα θα χρειαστούμε ένα μονόκλινο δωμάτιο
για τον βασικό ομιλητή για μία ή δύο διανυκτερεύσεις (κόστος ανά διανυκτέρευση).
9. Στη Θεσσαλονίκη θα χρειαστούμε τρία ή τέσσερα μονόκλινα δωμάτια για τις 14/9, διαθέσιμα

ιδανικά από τις 10 το πρωί.

Β. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Οι ενδιαφερόμενες εταιρείες καλούνται να υποβάλλουν γραπτή προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο το
αργότερο μέχρι την 04.09.2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 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. 115 21, Αθήνα, Τηλέφωνο: 210 3355730.
Ο φάκελος της προσφοράς θα φέρει εξωτερικά την ένδειξη «Προσφορά για την οργάνωση σεμιναρίων
Δ.Ε. SIAL PARIS 2018»
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
Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής:
-

Το

προτεινόμενο

(ή

τα

προτεινόμενα)

ξενοδοχείο(α),

το

ενοίκιο

της

αίθουσας

(συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού ήχου, εικόνας και laptop), κόστος καφέ, νερού, τσάι,
σνακ, sandwich ανά άτομο για την ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα και τα
αντίστοιχα κόστη για την Θεσσαλονίκη.
-

Κόστος/διανυκτέρευση σε μονόκλινο δωμάτιο για την ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί στην
Αθήνα για ένα άτομο.

-

Κόστος/διανυκτέρευση σε μονόκλινο δωμάτιο για τρία τέσσερα άτομα για την ημερίδα που θα
πραγματοποιηθεί στην Θεσσαλονίκη.

-

Κόστος 1 ατόμου για εκτέλεση χρεών γραμματείας το οποίο να διαθέτει laptop και smartphone
για την καταγραφή των συμμετεχόντων, για την ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί στην
Θεσσαλονίκη.

Αμοιβή αναδόχου
Οι προσφερόμενες τιμές περιλαμβάνουν το σύνολο των προβλεπόμενων επιβαρύνσεων και δαπανών
του Αναδόχου για το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών 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 παροχή των υπηρεσιών, 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.

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
Διευθύνων Σύμβουλος.

