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                  Αθήνα, 04 Οκτώβριου 2018 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

H εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων & Εξωτερικού Εμπορίου ΑΕ», 

επίσημος φορέας οργάνωσης Διεθνών Εκθέσεων και Εκδηλώσεων, συμμετέχει στη Διεθνή 

Έκθεση EQUIP HOTEL 2018, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 11 – 15 Νοεμβρίου 2018 στο 

Παρίσι, στον  Εκθεσιακό χώρο Paris Expo Porte de Versailles. 

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η υποβολή προσφοράς για την Σύναψη Σύμβασης Παροχής 

Υπηρεσιών Μεταφοράς Εκθεμάτων  (οδική μεταφορά προϊόντων) στο Παρίσι στο πλαίσιο της 

Ελληνικής συμμετοχής στην παραπάνω έκθεση. Ειδικότερα το έργο αφορά την οδική μεταφορά 

των εκθεμάτων από τις αποθήκες του αναδόχου με προορισμό τον εκθεσιακό χώρο στο Παρίσι 

και αντίστοιχα την επιστροφή των στις αποθήκες του Αναδόχου, μετά το πέρας της έκθεσης.  Το 

φορτίο το οποίο αποτελείται από εξοπλισμό ξενοδοχειακών μονάδων και εστιατορίων, το οποίο 

παραλαμβάνει ο ανάδοχος στις αποθήκες του και αναλαμβάνει την παράδοση του στα 

αντίστοιχα stands των εκθετών. Σημειώνουμε ότι οι εκθέτες πρέπει να παραλάβουν τα 

εκθέματα τους το Σάββατο 10 Νοεμβρίου 2018 στις 8:30 πμ εκτός αν ειδοποιηθείτε 

διαφορετικά. Η συλλογή των εκθεμάτων από τον εκθεσιακό χώρο θα γίνει το βράδυ της 15 

Νοεμβρίου  2018, στις 20:00. 

Ο αριθμός των εκθετών και τα αντίστοιχα stands στα οποία θα γίνει η παράδοση των 

εκθεμάτων ανέρχεται στους 3. 

Β. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Οι ενδιαφερόμενες εταιρείες καλούνται να υποβάλλουν γραπτή προσφορά σε σφραγισμένο 

φάκελο το αργότερο μέχρι τις  10.10.18, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 στο πρωτόκολλο της 

εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

Α.Ε.» στην έδρα της  επί της Λεωφ. Βασ. Σοφίας 109 ,Τ.Κ.  115 21, Αθήνα, Τηλέφωνο: 210  

3355700. 

Ο φάκελος της προσφοράς θα φέρει την ένδειξη «Προσφορά για την μεταφορά στις στη Διεθνή 

Έκθεση EQUIP HOTEL 2018, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 11 – 15 Νοεμβρίου 2018 στο 

Παρίσι» 

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  
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Στην οικονομική προσφορά θα δίνεται η τιμή μονάδας μεταφοράς ανά ένα αυτοκίνητο, ανά 

μισό (1/2) αυτοκίνητο και ανά τρέχον μέτρο.  

Επίσης θα δίνεται η συνολική τιμή για τη μεταφορά ενός και μισού αυτοκινήτου (1 και ½) από 

Αθήνα Παρίσι  και αντίστροφα, με βάση την οποία θα γίνει και η επιλογή του Αναδόχου.  

Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει με κριτήριο την οικονομικά  χαμηλότερη προσφορά για 

μεταφερόμενο έργο ενός και μισού αυτοκινήτου (1 και ½) από Αθήνα Παρίσι και αντίστροφα. 

Παρακάτω αναφέρονται απλώς ενδεικτικά κάποιες υπηρεσίες που ενδεχομένως ο μειοδότης 

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,  παλλετοποίησης, φόρτωσης, ανασυσκευασίας και καταγραφής των  

προϊόντων, (ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ PACKING LIST) στις εγκαταστάσεις του αναδόχου. Στον ανάδοχο 

θα σταλεί σχετική λίστα με τις εταιρίες που θα παραδώσουν εκθέματα. 

 Έξοδα αποθήκευσης του φορτίου μέχρι την εξαγωγή του. 

 Έξοδα μεταφοράς και εισαγωγής των εκθεμάτων στους εκθεσιακούς χώρους της 

Διεθνούς Έκθεσης  (Τελωνειακές διατυπώσεις – δασμοί – Φόροι (αν υπάρχουν), 

αποθηκεύσεις,  μεταφορά στον εκθεσιακό χώρο, ναύλοι, επίναυλοι, εργατικά 

αεροδρομίου, δικαίωμα φορτωτικής, έξοδα ψυγείου, ζυγιστικά, διανομή και παράδοση 

στα STAND  των εκθετών ελεύθερα τελωνείου και αντίστροφα). 

 Επίσης, στις παραπάνω τιμές περιλαμβάνονται τυχόν αμοιβές τρίτων, αμοιβές του 

προσωπικού του Αναδόχου, εισφορές στα οικεία Ασφαλιστικά Ταμεία και εν γένει 

οιοδήποτε κόστος, δαπάνη, AWB Fee , αμοιβή, τέλος, φόρος, κλπ επιβαρύνει τον  

υποψήφιο Ανάδοχο για την άρτια και εμπρόθεσμη εκτέλεση του έργου μεταφοράς. 

 Κόστος εκφόρτωσης  απευθείας στα HALLS (ΟΧΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ), όλου του φορτίου και 

παράδοση εκθεμάτων μπροστά στα STANDS των εκθετών 

 Τελωνειακές διατυπώσεις εξαγωγής/AWB. 

 Έκδοση πιστοποιητικών ανάλογα με τα εκθέματα και σύμφωνα με το ¨Εγχειρίδιο 

Οδηγιών Μεταφοράς. 

 Μίσθιο τυχόν χρήσης παλετοφόρου (κλαρκ) . 

 Κόστος τυχόν απασχολούμενου προσωπικού. 

 Έξοδα παραλαβής και  φύλαξης κενών συσκευασιών (παλετών, ξυλοκιβωτίων κ.α.) που 

θα χρησιμοποιηθούν για την επιστροφή του εξοπλισμού. 

 Τυχόν επί πλέον χρεώσεις που αφορούν τυχόν εργασίες πέραν του κανονικού ωραρίου, 

τυχόν ανθρωποώρες κατά τη διάρκεια Σαββατοκύριακου ή αργιών. 

 Τυχόν έξοδα αποθήκευσης στις αποθήκες του συνεργάτη ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΤΗ - 

FORWARDER του αναδόχου πριν την εισαγωγή των εκθεμάτων στην έκθεση ή/και μετά 

το τέλος της έκθεσης και πριν τη φόρτωση για την επιστροφή. 

 Έξοδα αποθήκευσης των επιστρεφόμενων κατά την επαναεισαγωγή, 

φορτοεκφορτώσεις, παλλετοποιήσεις και ανασυσκευασίες αυτών. 
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3. 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 (Ενδεικτική 

Εκτιμώμενη αξία των μεταφερομένων εκθεμάτων είναι  8.000 €) .  

 

Συμπληρωματικές πληροφορίες  σχετικά με την μεταφορά : 

 Η φόρτωση του φορτίου, θα πραγματοποιηθεί στις αποθήκες που θα υποδείξει ο  

μειοδότης μεταφορέας στην Αθήνα,  και κατά τις ημερομηνίες που θα υποδείξει ο 

ίδιος.  

 Ο μειοδότης θα εγγυηθεί ότι τα εκθέματα θα βρίσκονται στον εκθεσιακό χώρο και θα 

ξεκινήσει η  εκφόρτωση αυτών σε κάθε περίπτωση το Σάββατο 10 Νοεμβρίου 2018  

κατά τις πρωινές ώρες.  

 Ο μειοδότης θα φροντίσει για τη σύνταξη σχετικού packing list, όπου θα 

αναγράφονται: η επωνυμία της εταιρείας, ο αριθμός των κιβωτίων (pallet, carton, 

woodencase), το βάρος και ο αριθμός του HALL και του STAND, στοιχεία τα οποία θα 

αποσταλούν από την Enterprise Greece. 

 Ο μειοδότης θα φροντίσει για την έγκαιρη αποστολή των σημείων συγκέντρωσης, 

επισυνάπτοντας αναλυτικές οδηγίες και λεπτομέρειες επικοινωνίας. 

 Ο μειοδότης υποχρεούται να παρέχει οδηγίες προς τις συμμετέχουσες εταιρίες που 

λαμβάνουν μέρος στη Διεθνή Έκθεση αναφορικά με τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται καθώς και παροχή οποιασδήποτε βοήθειας για την έκδοση και 

συμπλήρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών, σύμφωνα με τα απαιτούμενα από το 

«ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ» του ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΤΗ (forwarder) της έκθεσης 

και τις υποδείξεις για την σωστή συσκευασία των εκθεμάτων .  

 Ο μειοδότης πριν την έναρξη της φόρτωσης οφείλει να ενημερώσει εγγράφως την 

Enterprise Greece ότι έχει ολοκληρωθεί η συγκέντρωση των εκθεμάτων στις 

αποθήκες  του και είναι έτοιμα προς φόρτωση (παλετοποιημένα με συμπληρωμένα 

packinglists, κλπ). Στην ίδια ενημέρωση οφείλει να αναφέρει τη συνολική ποσότητα 

των εκθεμάτων. 

 Aναφορικά με τη συσκευασία των εκθεμάτων, ο μειοδότης, εφόσον κρίνει ότι η 

συσκευασία των εκθεμάτων προς μεταφορά δεν είναι η ενδεδειγμένη, ενημερώνει και 

υποδεικνύει εγγράφως στη συμμετέχουσα εταιρία-Εκθέτη την ενδεδειγμένη 

συσκευασία. Η εταιρεία-Εκθέτης οφείλει να αναλάβει την ανασυσκευσία με δικά της 

έξοδα και δαπάνες. Εάν η εταιρία-Εκθέτης δεν συμμορφωθεί εντός εύλογου χρόνου, 

λαμβάνοντας υπόψη και τις προθεσμίες για την έγκαιρη μεταφορά των εκθεμάτων, ο 

μειοδότης ενημερώνει σχετικά την Enterprise Greece και τα εκθέματα μεταφέρονται 

ως έχουν, με ευθύνη της εταιρίας-Εκθέτη, 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 

εκθέματα της εν λόγω εταιρείας, όσο και στα παρακείμενα στοιβαγμένα εκθέματα 

άλλων εκθετών, αλλά και στο μέσο μεταφοράς.  Η εταιρεία-Εκθέτης δεν ευθύνεται για 

ζητήματα που άπτονται της εκτέλεσης του μεταφορικού έργου και δεν σχετίζονται με 
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ούτε απορρέουν από την ελαττωματική συσκευασία των εκθεμάτων, για τα οποία 

υπεύθυνος παραμένει ο μειοδότης. 

Σε κάθε περίπτωση, αν για οποιαδήποτε λόγο ματαιωθεί ή ακυρωθεί η συμμετοχή της 

Enterprise Greece στη Διεθνή Έκθεση EQUIP HOTEL 2018, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 

11 – 15 Νοεμβρίου 2018 στο Παρίσι, στον  Εκθεσιακό χώρο Paris Expo Porte de Versailles, 

ουδεμία αξίωση γεννάται υπέρ του μειοδότη μεταφορέα κατά της Enterprise Greece. 

 

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». 

 

 

 

 

Γρηγόριος Στεργιούλης 

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος 


