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Ακινα 27.09.2018 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 

 

Α. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΚΛΗΗ 

H εταιρεία με τθν επωνυμία «Ελλθνικι Εταιρεία Επενδφςεων & Εξωτερικοφ Εμπορίου ΑΕ», 

επίςθμοσ φορζασ οργάνωςθσ Διεκνϊν Εκκζςεων και Εκδθλϊςεων, ςυμμετζχει ςτθ διεκνι 

ζκκεςθ αρωμάτων και καλλυντικϊν COSMOPROF ASIA 2018, θ οποία κα πραγματοποιθκεί 

από 14 έωσ 16 Νοεμβρίου 2018 ςτο Χόνγκ Κόνγκ. 

Αντικείμενο τθσ πρόςκλθςθσ είναι θ υποβολι προςφοράσ για την φναψη φμβαςησ Παροχήσ 

Τπηρεςιϊν Μεταφοράσ Εκθεμάτων  ςτο Χόνγκ Κόνγκ ςτο πλαίςιο τθσ Ελλθνικισ ςυμμετοχισ 

ςτθν παραπάνω ζκκεςθ, ειδικότερα το ζργο αφορά τθν μεταφορά των εκκεμάτων από τισ 

αποκικεσ του αναδόχου με προοριςμό τον εκκεςιακό χϊρο ςτο Χόνγκ Κόνγκ.  Σο φορτίο που 

αποτελείται από καλλυντικά και αρϊματα κακϊσ και λοιπό εκκεςιακό υλικό, το παραλαμβάνει ο 

ανάδοχοσ ςτισ αποκικεσ του και αναλαμβάνει τθν παράδοςθ του ςτα αντίςτοιχα stands των 

εκκετϊν. θμειϊνουμε ότι οι εκκζτεσ πρζπει να παραλάβουν τα εκκζματα τουσ τθν Σρίτη 13 

Νοεμβρίου 2018  και μέχρι τισ 09.00 πμ το πρωί. Δεν κα υπάρξει αποκικευςθ κατά τθν 

διάρκεια τθσ ζκκεςθσ και επιςτροφι εκκεμάτων.  

Η Διεκνισ Ζκκεςθ Αρωμάτων και Καλλυντικϊν COSMOPROF ASIA πραγματοποιείται ςτο 

υπερςφγχρονο εκκεςιακό κζντρο του Χόνγκ Κόνγκ, χωριςμζνο ςτουσ τομείσ καλλυντικϊν-

Αρωμάτων, Beauty & Spa, Περιποίθςθσ Μαλλιϊν, Περιποίθςθσ Νυχιϊν, φυςικϊν / φυτικϊν 

καλλυντικϊν. Η Ελλθνικι υμμετοχι ςτο περίπτερο τθσ Enterprise Greece, κα απαρτίηεται από 

8 ζωσ 10 Ελλθνικζσ επιχειριςεισ  που δραςτθριοποιοφνται ςτο χϊρο των αρωμάτων, 

καλλυντικϊν και ειδϊν ςυςκευαςίασ. Η Ελλθνικι ςυμμετοχι κα βρίςκεται ςε διάφορα ςθμεία 

ςτο Hall 1 εντόσ του εκκεςιακοφ χϊρου και τα οποία κα γνωςτοποιθκοφν εγκαίρωσ ςτον 

υποψιφιο ανάδοχο.  

Β. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Οι ενδιαφερόμενεσ εταιρείεσ καλοφνται να υποβάλλουν γραπτι προςφορά ςε ςφραγιςμζνο 

φάκελο το αργότερο μζχρι την 03.10.2018, ημέρα Σετάρτη και ϊρα 12:00 μ.μ. ςτο 

πρωτόκολλο τθσ εταιρείασ με τθν επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ ΚΑΙ 

ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Α.Ε.» ςτθν ζδρα τθσ  επί τθσ Λεωφ. Βας. οφίασ 109 ,Σ.Κ.  115 21, 

Ακινα, Σθλζφωνο: 210  3355700. 

Ο φάκελοσ τθσ προςφοράσ κα φζρει τθν ζνδειξθ «Προςφορά για την μεταφορά εκθεμάτων  

ςτο Χόνγκ Κόνγκ ςτο πλαίςιο τησ Ελληνικήσ ςυμμετοχήσ ςτη Διεθνή Ζκθεςη αρωμάτων και 

καλλυντικϊν COSMOPROF ASIA 2018, η οποία θα πραγματοποιηθεί από 14 έωσ 16 

Νοεμβρίου 2018 ςτο Χόνγκ Κόνγκ.» 
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Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να ηθτοφν ςυμπλθρωματικζσ διευκρινίςεισ για το περιεχόμενο 

τθσ παροφςασ από τθν κα. Βίκυ Σάντουλα, ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ 

v.tantoula@enterprisegreece.gov.gr  ι ςτο τθλ. 210 3355739. 

 

Η προςφορά πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

1. τοιχεία ενδιαφερομζνου 

Πλιρεσ όνομα, διεφκυνςθ, αρικμό τθλεφϊνου, διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου και 

ονόματα προςϊπων επικοινωνίασ. 

2. Ανάλυςθ Οικονομικισ Προςφοράσ  

τθν οικονομικι προςφορά κα δίνεται θ τιμι μεταφοράσ ενόσ container 20 κυβικϊν μζτρων 

από Ακινα με προοριςμό το Χονγκ Κονγκ.  

Παρακάτω αναφζρονται απλϊσ ενδεικτικά κάποιεσ υπθρεςίεσ που ενδεχομζνωσ ο μειοδότθσ 

μεταφορζασ κα χρειαςτεί να χρθςιμοποιιςει, και ςε κάκε περίπτωςθ το τυχόν κόςτοσ αυτϊν 

κα πρζπει να λθφκεί υπόψθ ςτθ διαμόρφωςθ τθσ προςφοράσ του. 

 Ζξοδα παραλαβισ,  παλλετοποίθςθσ, φόρτωςθσ, αναςυςκευαςίασ και καταγραφισ των  

προϊόντων, (ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ PACKING LIST) ςτισ εγκαταςτάςεισ του μειοδότθ μεταφορζα. τον 

μειοδότθ κα ςταλεί ςχετικι λίςτα με τισ εταιρίεσ που κα παραδϊςουν εκκζματα. 

 Ζξοδα αποκικευςθσ του φορτίου μζχρι τθν εξαγωγι του και Ζξοδα μεταφοράσ και 

ειςαγωγισ των εκκεμάτων ςτον εκκεςιακό χϊρο τθσ Ζκκεςθσ (Σελωνειακζσ διατυπϊςεισ, 

δαςμοί, Φόροι, αποκθκεφςεισ, δικαίωμα φορτωτικισ, διανομι και παράδοςθ ςτα STAND  

των εκκετϊν ελεφκερα τελωνείου και αντίςτροφα). 

 Αμοιβζσ τρίτων, αμοιβζσ του προςωπικοφ του μειοδότθ μεταφορζα, ειςφορζσ ςτα οικεία 

Αςφαλιςτικά Σαμεία και εν γζνει οιοδιποτε κόςτοσ, δαπάνθ, ζξοδο, αμοιβι, τζλοσ, φόροσ, 

κλπ επιβαρφνει τον  υποψιφιο μειοδότθ για τθν άρτια και εμπρόκεςμθ εκτζλεςθ του 

ζργου μεταφοράσ. 

 Κόςτοσ εκφόρτωςθσ  απευκείασ ςτα HALLS (ΟΧΙ ΑΠΟΘΗΚΕΤΗ), όλου του φορτίου και 

παράδοςθ εκκεμάτων μπροςτά ςτα STANDS των εκκετϊν. 

 Μίςκιο τυχόν χριςθσ παλετοφόρου (κλαρκ) . 

 Κόςτοσ τυχόν απαςχολοφμενου προςωπικοφ. 

 Συχόν επί πλζον χρεϊςεισ που αφοροφν τυχόν εργαςίεσ πζραν του κανονικοφ ωραρίου, 

τυχόν ανκρωποϊρεσ κατά τθ διάρκεια αββατοκφριακου ι αργιϊν. 

 

 

 

3. Βεβαίωςθ αςφαλιςτικισ κάλυψθσ αςτικισ ευκφνθσ ζναντι παντόσ κινδφνου κακϊσ και 

κάλυψθσ του κινδφνου τθσ μεταφοράσ θ οποία ςε κάκε περίπτωςθ δεν μπορεί να υπολείπεται 
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τθσ αξίασ που δθλϊνεται ςτα ςυνοδευτικά προτιμολόγια (Ενδεικτικι Εκτιμϊμενθ αξία των 

μεταφερομζνων εκκεμάτων είναι  4.000 €) . Η διάρκεια τθσ εν λόγω αςφαλιςτικισ  κάλυψθσ 

πρζπει να καλφπτει τουλάχιςτον τθ διάρκεια ιςχφοσ του ζργου τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ 

εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ.  

 

υμπληρωματικέσ πληροφορίεσ  ςχετικά με την μεταφορά : 

 Η φόρτωςθ του φορτίου, κα πραγματοποιθκεί ςτισ αποκικεσ που κα υποδείξει ο  μειοδότθσ 

μεταφορζασ ςτθν Ακινα,  και κατά τισ θμερομθνίεσ που κα υποδείξει ο ίδιοσ.  

 Ο μειοδότθσ κα εγγυθκεί ότι τα εκκζματα κα βρίςκονται ςτον εκκεςιακό χϊρο και κα 

ξεκινιςει θ  εκφόρτωςθ αυτϊν ςε κάκε περίπτωςθ Σρίτη 13 Νοεμβρίου 2018  και μέχρι τισ 

09.00 πμ το πρωί και ταυτοχρόνωσ  θ  παράδοςθ ςτα STAND.  

 Ο μειοδότθσ κα φροντίςει για τθ ςφνταξθ ςχετικοφ packing list, όπου κα αναγράφονται: θ 

επωνυμία τθσ εταιρείασ, ο αρικμόσ των κιβωτίων (pallet, carton, woodencase), το βάροσ και ο 

αρικμόσ του HALL και του STAND, ςτοιχεία τα οποία κα αποςταλοφν από τθν Enterprise 

Greece. 

 Ο μειοδότθσ κα φροντίςει για τθν ζγκαιρθ αποςτολι των ςθμείων ςυγκζντρωςθσ, 

επιςυνάπτοντασ αναλυτικζσ οδθγίεσ και λεπτομζρειεσ επικοινωνίασ. 

 Ο μειοδότθσ υποχρεοφται να παρζχει οδθγίεσ προσ τισ ςυμμετζχουςεσ εταιρίεσ που 

λαμβάνουν μζροσ ςτθ Διεκνι Ζκκεςθ αναφορικά με τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται 

κακϊσ και παροχι οποιαςδιποτε βοικειασ για τθν ζκδοςθ και ςυμπλιρωςθ των απαραίτθτων 

δικαιολογθτικϊν, ςφμφωνα με τα απαιτοφμενα από το «ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΕΣΑΦΟΡΑ» 

του ΔΙΑΜΕΣΑΚΟΜΙΣΗ (forwarder) τθσ ζκκεςθσ και τισ υποδείξεισ για τθν ςωςτι ςυςκευαςία 

των εκκεμάτων .  

 Ο μειοδότθσ πριν τθν ζναρξθ τθσ φόρτωςθσ οφείλει να ενθμερϊςει εγγράφωσ τθν Enterprise 

Greece ότι ζχει ολοκλθρωκεί θ ςυγκζντρωςθ των εκκεμάτων ςτισ αποκικεσ  του και είναι 

ζτοιμα προσ φόρτωςθ (παλετοποιθμζνα με ςυμπλθρωμζνα packinglists, κλπ). τθν ίδια 

ενθμζρωςθ οφείλει να αναφζρει τθ ςυνολικι ποςότθτα των εκκεμάτων. 

 Aναφορικά με τθ ςυςκευαςία των εκκεμάτων, ο μειοδότθσ, εφόςον κρίνει ότι θ ςυςκευαςία 

των εκκεμάτων προσ μεταφορά δεν είναι θ ενδεδειγμζνθ, ενθμερϊνει και υποδεικνφει 

εγγράφωσ ςτθ ςυμμετζχουςα εταιρία-Εκκζτθ τθν ενδεδειγμζνθ ςυςκευαςία. Η εταιρεία-

Εκκζτθσ οφείλει να αναλάβει τθν αναςυςκευςία με δικά τθσ ζξοδα και δαπάνεσ. Εάν θ 

εταιρία-Εκκζτθσ δεν ςυμμορφωκεί εντόσ εφλογου χρόνου, λαμβάνοντασ υπόψθ και τισ 

προκεςμίεσ για τθν ζγκαιρθ μεταφορά των εκκεμάτων, ο μειοδότθσ ενθμερϊνει ςχετικά τθν 

Enterprise Greece και τα εκκζματα μεταφζρονται ωσ ζχουν, με ευκφνθ τθσ εταιρίασ-Εκκζτθ, θ 

οποία ςυμπλθρϊνει για αυτό οικεία Τπεφκυνθ διλωςθ. Η ανωτζρω ευκφνθ καλφπτει τισ 

ηθμίεσ, κετικζσ και αποκετικζσ, που ενδζχεται να προκφψουν λόγω μθ ενδεδειγμζνθσ 

ςυςκευαςίασ, τόςο ςτα ίδια τα εκκζματα τθσ εν λόγω εταιρείασ, όςο και ςτα παρακείμενα 

ςτοιβαγμζνα εκκζματα άλλων εκκετϊν, αλλά και ςτο μζςο μεταφοράσ.  Η εταιρεία-Εκκζτθσ 

δεν ευκφνεται για ηθτιματα που άπτονται τθσ εκτζλεςθσ του μεταφορικοφ ζργου και δεν 
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ςχετίηονται με οφτε απορρζουν από τθν ελαττωματικι ςυςκευαςία των εκκεμάτων, για τα 

οποία υπεφκυνοσ παραμζνει ο μειοδότθσ. 

ε κάκε περίπτωςθ, αν για οποιαδιποτε λόγο ματαιωκεί ι ακυρωκεί θ ςυμμετοχι τθσ 

Enterprise Greece Διεκνι Ζκκεςθ αρωμάτων και καλλυντικϊν COSMOPROF HONG KONG 

2018, ουδεμία αξίωςθ γεννάται υπζρ του μειοδότθ μεταφορζα κατά τθσ ΕEnterprise Greece. 

 

Σημαντική Σημείωση 

Η παροφςα πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ δεν δεςμεφει τθν Enterprise Greece να 

ςυνάψει ςυνεργαςία µε τουσ ενδιαφερόμενουσ και δεν γεννά δικαιϊματα προςδοκίασ. H 

Enterprise Greece διατθρεί το δικαίωμα να αλλάξει ι να τροποποιιςει, χωρίσ προθγοφμενθ 

ειδοποίθςθ, τθ διαδικαςία και το χρονοδιάγραμμα, όπωσ αυτά περιγράφονται ςτθν παροφςα 

πρόςκλθςθ, όπωσ επίςθσ να απορρίψει υποψιφιουσ που δεν πλθροφν τα ανωτζρω κριτιρια 

από τθ διαδικαςία, να αναβάλει ι να διακόψει τθ διαδικαςία ι/και να κθρφξει ατελζςφορθ τθ 

διαδικαςία κατά τθν αποκλειςτικι τθσ ευχζρεια χωρίσ να απαιτείται θ επίκλθςθ οποιουδιποτε 

ειδικότερου λόγου. 

  

Η Εnterprise Greece διατθρεί το δικαίωμα επιλογισ του προςϊπου του αντιςυμβαλλομζνου, 

κακϊσ και πλιρθ διακριτικι ευχζρεια ωσ προσ τθν ίδια τθ ςφναψθ ι µθ των ςχετικϊν 

ςυμβάςεων. Οι ςυμμετζχοντεσ ςτθ διαδικαςία δεν αποκτοφν κανζνα δικαίωμα ι αξίωςθ για 

αποηθμίωςθ ι/και χρθματικι ικανοποίθςθ από τθν Enterprise Greece ι τα ςτελζχθ του για 

οποιοδιποτε λόγο ςχετιηόμενο με τθν παροφςα πρόςκλθςθ ι/και τθ ςυμμετοχι τουσ ςτθ 

διαδικαςία.  

 

Η εκδιλωςθ ενδιαφζροντοσ ςυνεπάγεται τθν ανεπιφφλακτθ αποδοχι όλων των όρων και 

προχποκζςεων τθσ παροφςασ και θ ςυμμετοχι ςε τυχόν περαιτζρω ςτάδια τθσ διαδικαςίασ κα 

αποτελεί ανεπιφφλακτθ αποδοχι όλων των όρων και προχποκζςεων αυτισ. 

 

 

Για τθν «Ελλθνικι Εταιρεία Επενδφςεων και Εξωτερικοφ Εμπορίου Α.Ε». 

 

 

 

Σζτθ Περιςςάκθ 

Τπεφκυνθ Σομζα Καταναλωτικϊν Προϊόντων 

 


