Αθήννα, 05‐09‐20
014
ΑΠ:8
8144/2014
α: Παροχή Διευκρίνισ
σης επί τηςς προκήρυξξης της ανώ
ώνυμης ετα
αιρείας με την
Θέμα
επωννυμία «ΕΛΛ
ΛΗΝΙΚΗ ΕΤΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠ
ΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Ν ΚΑΙ ΕΞΩΤΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜ
ΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕ»
σχετικά με τον πρόχειρο διαγωνισμό
ό για τη σύ
ύναψη Σύμβ
βασης Παρο
οχής Υπηρεσ
σιών
Μετα
αφοράς Εκθ
θεμάτων (ο
οδική & αερ
ροπορική μεεταφορά) σττο Παρίσι ττης Γαλλίας στο
πλαίσ
σιο της Ελλη
ηνικής συμμεετοχής στη Διεθνή
Δ
Έκθεεση SIAL PAR
RIS 2014, η οποία θα λά
άβει
χώρα
α από 19 έω
ως 23 Οκτω
ωβρίου 2014
4, προϋπολο
ογισμού πεννήντα τριών χιλιάδων ευρώ
(53.0
000,00 €) συμπεριλαμ
μβανομένου του αναλλογούντος Φ.Π.Α.(23%)
Φ
), με κριτή
ήριο
κατακύρωσης τηνν χαμηλότερ
ρη τιμή οικοννομική προσφοράς.

Διευκρινίζεται ότι ο αριθ
θμός των εκθετών
ε
θα
α κυμανθεί μεταξύ εκα
ατό και εκα
ατόν
σι με το ογδ
δόντα τοις εκατό
ε
αυτώ
ών να βρίσκο
ονται στο Hall
H 2 και οι υπόλοιποι στα
είκοσ
Hallss 5, 6 και 7. Ο αριιθμός των stand στα
α οποία θα
α γίνει η π
παράδοση των
εμπο
ορευμάτων είναι αντίσ
στοιχος με τον
τ αριθμό των
τ εκθετώ
ών.
Στον αριθμό των
τ
εκθετώ
ών περιλαμ
μβάνονται και περίπου έξι εκθ
θέτες που θα
εκθέσουν κρασιιά και άλλα
α οινοπνευμ
ματώδη.
Όπως αναφέρεεται στο τεύχος
τ
τηςς προκήρυξξης, η οικκονομική π
προσφορά του
υποψ
ψηφίου, θα
α αφορά τα κόστη:
•

Οδικό να
αύλο Αθήνα
α – Παρίσι ανά πλήρεςς και μισό (½ ) φορτηγγά αυτοκίνη
ητα.
(ΚΟΥΡΤΙΝ
ΝΑ)
ν
Παρ
ρίσι – Αθή
ήνα ανά πλήρες και
κ
μισό ((1/2) φορττηγά
• Οδικό ναύλο
αυτοκίνη
ητα. (ΚΟΥΡΤΤΙΝΑ)
• Οδικό ναύλο Αθήννα – Παρίσ
σι για ένα (1) πλήρες αυτοκίνη
ητο ψυγείο,, με
δυνατόττητα ψύξης και κατάψυ
υξης.(+4ο – +6ο C & ‐ 22ο
2 C).
• Τιμή ανά
ά κιλό αερο
οπορικής μεεταφοράς (Α
Αθήνα – Πα
αρίσι) ευπαθ
θών προϊόνντων
και
η αξιιολόγηση το
ου αναδόχο
ου θα πραγμ
ματοποιηθεεί με την πα
αρακάτω πα
αραδοχή:
¾ Αθήνα – Παρίσι: Τέσσερα (4) φορτηγά αυτοκίνητα
α και ένα (1) αυτοκίννητο
ψυγείο.
¾ Παρίσι‐ Αθήνα : Ένα
Έ
(1) πλλήρες και (1/2) μισό
ΚΟΥΡΤΙΝ
ΝΑ).

ά αυτοκίνη
ητα.(
φορτηγά

¾ Αεροπορ
ρική μεταφ
φορά 200 κιλών ευπ
παθούς φορτίου, για τα οποία θα
απαιτηθ
θεί είτε ψύξη είτε κατά
άψυξη.
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Συνεπώς, δεν απαιτείται περιγραφή του κόσ
στος ανά κυβικό
κ
μέττρο, ούτε ανά
υπηρ
ρεσία, αλλά
ά ανά φορ
ρτηγό και ανά
α κιλό ανντίστοιχα ανάλογα
α
μεε το είδος της
μετα
αφοράς όπω
ως ανωτέρω
ω περιγράφ
φεται. Αναφ
φέρονται απλώς
α
ενδεεικτικά κάπο
οιες
υπηρ
ρεσίες που ενδεχομένω
ως ο ανάδο
οχος θα χρειαστεί να χρ
ρησιμοποιή
ήσει (π.χ χρήση
παλεετοφόρου), και σε κάθ
θε περίπτωσ
ση το τυχόνν κόστος αυ
υτών θα πρέέπει να ληφ
φθεί
υπόψ
ψη από το
ον Ανάδοχο
ο στη διαμ
μόρφωση της
τ κατά τα
τ ανωτέρω
ω οικονομικής
προσ
σφοράς του
υ.
Αναφ
φορικά με τη συσκευ
υασία των εκθεμάτωνν, ο Ανάδοχχος, εφόσο
ον κρίνει όττι η
συσκκευασία τω
ων εκθεμάτω
ων προς μεεταφορά δεεν είναι η ενδεδειγμέν
ε
νη, ενημερώ
ώνει
και υποδεικνύεει εγγράφω
ως στη συμ
μμετέχουσα
α εταιρία‐ΕΕκθέτη την ενδεδειγμ
μένη
συσκκευασία. Η εταιρεία‐Εκκθέτης οφείίλει να ανα
αλάβει την ανασυσκευσ
α
σία με δικά
ά της
έξοδα και δαπά
άνες. Εάν η εταιρία‐Εκθ
θέτης δεν συμμορφωθ
σ
θεί εντός εύ
ύλογου χρόννου,
λαμβ
βάνοντας υπ
πόψη και τις
τ προθεσμ
μίες για τηνν έγκαιρη μεταφορά τω
ων εκθεμάττων,
ο Ανάδοχος
Α
ε
ενημερώνε
ι σχετικά την Αναθ
θέτουσα Αρχή
Α
και τα εκθέμ
ματα
μετα
αφέρονται ως
ω έχουν, με
μ ευθύνη της
τ εταιρία
ας‐Εκθέτη, η οποία συμπληρώνειι για
αυτό
ό οικεία Υπεεύθυνη δήλλωση. Η αννωτέρω ευθ
θύνη καλύπ
πτει τις ζημίίες, θετικές και
αποθ
θετικές, πο
ου ενδέχετα
αι να προκκύψουν λόγγω μη ενδεεδειγμένης συσκευασ
σίας,
τόσο
ο στα ίδια τα εκθέμα
ατα της ενν λόγω ετα
αιρείας, όσ
σο και στα
α παρακείμ
μενα
στοιβ
βαγμένα εκκθέματα άλλλων εκθετώ
ών, αλλά κα
αι στο μέσο
ο μεταφορά
άς. Η εταιρεία‐
Εκθέέτης δεν ευθύνεται για
α ζητήματα που άπτοννται της εκττέλεσης του
υ μεταφοριικού
έργο
ου και δεν σχετίζονταιι με ούτε απορρέουν
α
από την ελλαττωματικκή συσκευα
ασία
των εκθεμάτων,
ε
, για τα οπο
οία υπεύθυνος παραμέένει ο Ανάδ
δοχος.

Για την Αναθέτο
ουσα Αρχή
Γεώρ
ργιος Φιλιόπ
πουλος
Εντετταλμένος Σύ
ύμβουλος
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