Αθήνα 29-12-2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
H Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων & Εξωτερικού Εμπορίου ΑΕ, επίσημος φορέας
οργάνωσης Διεθνών Εκθέσεων και Εκδηλώσεων, συμμετέχει με Εθνικό Περίπτερο στη Δ.
Έκθεση PROWEIN 2015, που πραγματοποιείται στο Ντύσσελντορφ της Γερμανίας, από
15 έως 17 Μαρτίου 2015, στον Εκθεσιακό χώρο Messe Duesseldorf GmbH Hall 2.1.
Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η υποβολή οικονομικής προσφοράς για την Σύναψη
Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Μεταφοράς Εκθεμάτων (οδική μεταφορά οίνων ποτών) στο Ντύσσελντορφ στο πλαίσιο της Ελληνικής συμμετοχής στη Διεθνή Έκθεση
Prowein 2015, η οποία θα λάβει χώρα από 15 έως 17 Μαρτίου 2015 στο
Ντύσσελντορφ. Τα εκθέματα θα πρέπει να φτάσουν στο Ντύσσελντορφ το αργότερο
έως την Πέμπτη 5 Μαρτίου 2015.
Ειδικότερα το έργο αφορά την παραλαβή / συγκέντρωση και την οδική μεταφορά των
εκθεμάτων από τις αποθήκες του αναδόχου με προορισμό την αποθήκη του
διαμεταφορέα της έκθεσης στον εκθεσιακό χώρο στο Ντύσσελντορφ. Το φορτίο το
οποίο αποτελείται από οίνους και ποτά καθώς και λοιπό εκθεσιακό υλικό, το
παραλαμβάνει ο ανάδοχος και αναλαμβάνει την υποχρέωση να το παραδώσει στον
διαμεταφορέα της έκθεσης, στις εκθεσιακές εγκαταστάσεις της Messe Duesseldorf, o
οποίος με τη σειρά του θα αναλάβει την παράδοσή του στα αντίστοιχα stands των
εκθετών.
Ο αριθμός των εκθετών και τα αντίστοιχα stands στα οποία θα γίνει η παράδοση των
εκθεμάτων ανέρχεται στους 66.
Παρακαλούμε εάν ενδιαφέρεστε να αναλάβετε το έργο της μεταφοράς, (μόνο
αποστολή), γνωρίστε μας την προσφορά σας, η οποία να περιλαμβάνει:
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1.Οδικό ναύλο Αθήνα (ή Πειραιάς) - Ντύσελντορφ ανά πλήρες TRUCK NORMAL
KOYΡTINA.
2.Οδικό Ναύλο Αθήνα (ή Πειραιάς) - Ντύσελντορφ ανά
ΚΟΥΡΤΙΝΑ.
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TRUCK NORMAL

3. Οδικό Ναύλο Αθήνα (ή Πειραιάς) - Ντύσελντορφ ανά τρέχον μέτρο
Ο παραλήπτης στο Ντίσελντορφ είναι ο επίσημος διαμεταφορέας της έκθεσης:
KUHNE + NAGEL (AG & Co) KG
KN EXPO SERVICE MESSEPLATZ
D – 40474 DUSSELDORF – GERMANY
Contact:Mr. D. Gerlach
Tel:0049211 454680

Η παραλαβή και συγκέντρωση των εκθεμάτων θα γίνει από τις 12 έως τις 25
Φεβρουαρίου 2015. Η φόρτωση των εκθεμάτων, θα γίνει το αργότερο την Παρασκευή
27/02/2015, από τις αποθήκες του αναδόχου μεταφορέα.
Άφιξη του φορτίου στο Ντύσελντορφ και παράδοση την Πέμπτη 5/03/2015.

Β. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Οι ενδιαφερόμενες εταιρείες καλούνται να υποβάλλουν γραπτή προσφορά σε
σφραγισμένο φάκελο το αργότερο μέχρι την 15.01.2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00
μμ., στο πρωτόκολλο της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.», στην έδρα της επί της οδού Βασ. Σοφίας 109 ,Τ.Κ.
1115 27, Αθήνα, Τηλέφωνο: 210 3355758.
Ο φάκελος της προσφοράς θα φέρει την ένδειξη «Προσφορά για την μεταφορά
εκθεμάτων στην Δ. Έκθεση PROWEIN 2015 (15-17/3/2015).»
Η προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
1. Στοιχεία ενδιαφερομένου
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Πλήρες όνομα, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
και ονόματα προσώπων επικοινωνίας.
2. Ανάλυση Οικονομικής Προσφοράς
Στην οικονομική προσφορά θα δίνεται η τιμή μονάδας μεταφοράς ανά ένα Truck
Normal, ανά μισό (1/2) Truck Normal και ανά τρέχον μέτρο.
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
μειοδότη μεταφορέα. Στον μειοδότη θα σταλεί σχετική λίστα με τις εταιρίες που
θα παραδώσουν εκθέματα, με την ακριβή θέση τους μέσα στο ελληνικό
περίπτερο.
-

Έξοδα αποθήκευσης του φορτίου μέχρι την εξαγωγή του.

-

Αμοιβές τρίτων, αμοιβές του προσωπικού του μειοδότη μεταφορέα, εισφορές
στα οικεία Ασφαλιστικά Ταμεία και εν γένει οιοδήποτε κόστος, δαπάνη, έξοδο,
αμοιβή, τέλος, φόρος, κλπ επιβαρύνει τον υποψήφιο μειοδότη για την άρτια
και εμπρόθεσμη εκτέλεση του έργου μεταφοράς.

-

Κόστος εκφόρτωσης

όλου του φορτίου και παράδοση εκθεμάτων στον

διαμεταφορέα
-

Μίσθιο τυχόν χρήσης παλετοφόρου (κλαρκ) .

-

Κόστος τυχόν απασχολούμενου προσωπικού.

-

Τυχόν επί πλέον χρεώσεις που αφορούν τυχόν εργασίες πέραν του κανονικού
ωραρίου, τυχόν ανθρωποώρες κατά τη διάρκεια Σαββατοκύριακου ή αργιών.

Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την μεταφορά :
 Η φόρτωση του φορτίου, θα πραγματοποιηθεί στις αποθήκες που θα υποδείξει
ο μειοδότης μεταφορέας στην Αθήνα, και σύμφωνα με τις ημερομηνίες που
υποδεικνύουμε.
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 Ο μειοδότης θα εγγυηθεί ότι τα εκθέματα θα παραδοθούν στον επίσιμο
διαμεταφορέα (forwarder) της έκθεσης στον εκθεσιακό χώρο Messe
Duesseldorf και θα ξεκινήσει η εκφόρτωση αυτών το αργότερο την Πέμπτη 05
Μαρτίου 2015 και ώρα 12.00-12.30 μμ.
 Ο μειοδότης θα φροντίσει για τη σύνταξη σχετικού packinglist, (υπόδειγμα θα
σταλεί στο μειοδότη), 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
EnterpriseGreece.
 Ο μειοδότης θα φροντίσει για την έγκαιρη αποστολή των οδηγιών
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 ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΕΑ
/ 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
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την EnterpriseGreeceκαι 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 ούτε απορρέουν από την ελαττωματική συσκευασία των
εκθεμάτων, για τα οποία υπεύθυνος παραμένει ο μειοδότης.
 Τέλος με την προσφορά θα συνυποβληθεί 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 23.000 €) .

Σε κάθε περίπτωση, αν για οποιαδήποτε λόγο ματαιωθεί ή ακυρωθεί η συμμετοχή
της Enterprise Greeceστη Διεθνή Έκθεση PROWEIN 2015, ουδεμία αξίωση γεννάται
υπέρ του μειοδότη μεταφορέα κατά της ΕnterpriseGreece.

Για την Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.

Γεώργιος Φιλιόπουλος
Εντεταλμένος Σύμβουλος.
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