ΑΡ.ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 06/2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Για την Σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών για την παραγωγή
Οπτικοακουστικού Υλικού στο Ελληνικό Περίπτερο, στο πλαίσιο της Ελληνικής
συμμετοχής στην Παγκόσμια Έκθεση EXPO 2015, η οποία θα διεξαχθεί στο
Μιλάνο από 01-05-2015 έως 31-10-2015.

Αθήνα, Φεβρουάριος 2015

1.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ, ΑΠΟΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Αναθέτουσα Αρχή είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ENTERPRISE
GREECE».
Η διενέργεια του Διαγωνισμού θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας του
Διαγωνισμού και Αξιολόγησης των Προσφορών.
Οι προσφορές θα κατατεθούν στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, στη διεύθυνση
Λεωφ. Βασιλ. Σοφίας 109, 115 21 Αθήνα.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 02/03/2015 και ώρα 12:00.
Η παρακολούθηση της καλής εκτέλεσης του παρόντος, θα γίνει από την αρμόδια
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του διαγωνισμού.
Θεσμικό και νομικό πλαίσιο του διαγωνισμού:
Ο διαγωνισμός διέπεται από :
1. Τις διατάξεις του Ν. 4242/2014 (Α’ 50) «Ενιαίος Φορέας Εξωστρέφειας και άλλες
διατάξεις».
2. Τον ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) "Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις
συναφών θεμάτων ", όπου αυτός δύναται να εφαρμοστεί.
3. Το π.δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/10.7.07) "Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου", όπου
αυτός δύναται να εφαρμοστεί.
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4. Το άρ. 157 του ν. 4281/2014 (Α΄ 160) (Φ.Ε.Κ. 160/Α’/08-8-2014) «Μέτρα στήριξης και
ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας ,οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών
και άλλες διατάξεις.».
5. Την υπ’ αριθμ. 268/11.6.2014 απόφαση (ΑΔΑ: 69ΙΔ46ΨΧ6Σ-Δ4Κ) του ΔΣ της
«ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.» περί
συγκρότησης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα και δικαιώματος
υπογραφής, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ. 272/21-7-2014 απόφαση του ΔΣ της
εταιρείας.
6. Την υπ’ αριθμ. 278/30.12.2014 απόφαση του ΔΣ «Ελληνικής Εταιρίας Επενδύσεων και
Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε» περί τροποποίησης της εκπροσώπησης της εταιρίας
7. Την υπ αριθ. 14804/ΔΙΟΕ 269 (ΦΕΚ 167/31-3-2014) Απόφαση του Υπουργού
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας περί ορισμού των μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία
Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε».
8. Την υπ’ αριθ. 26399/ΔΙΟΕ 453 (ΦΕΚ 313/4-6-2014) Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης
και Ανταγωνιστικότητας περί Αντικατάστασης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της
Ανώνυμης Εταιρείας «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.»
με δ.τ. «Enterprise Greece A.E.».
9. Την από 03-11-14 απόφαση 275 του Δ.Σ. της εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.» περί ορισμού επιτροπών διενέργειας
διαγωνισμών, αξιολόγησης ενστάσεων και παραλαβής έργου.
10. Την υπ’ αριθ. 233 ΣΕΠ 48403/4-11-13 (ΦΕΚ Β΄2930) Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης
και Ανταγωνιστικότητας «Συμμετοχή της Ελλάδος στη Διεθνή Έκθεση ΕΧPO 2015 στο
Μιλάνο της Ιταλίας (1/5/2015 έως 31/10/2015)» (Αρ. ΑΔΑ 6ΤΦ6Φ-ΙΔΚ) και τα
διαλαμβανόμενα υπόψη σε αυτήν σχετικά έγγραφα.

11. Την Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 233 ΣΕΠ 48403/4-11-13 (ΦΕΚ Β΄2930) Απόφασης του
Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Συμμετοχή της Ελλάδος στη Διεθνή
Έκθεση ΕΧPO 2015 στο Μιλάνο της Ιταλίας (1/5/2015 έως 31/10/2015)» (Αρ. ΑΔΑ
6ΤΦ6Φ-ΙΔΚ)

12. Την με Α.Π. 70220 /Δ.Ο.Δ 6367/11-12-2014 απόφαση εκταμίευσης του εγκεκριμένου
ποσού για την EXPO 2015 (Αρ. ΑΔΑ 6Τ5ΓΦ-067)
13. Την από 17-02-2015 με Α.Π 8969/15 Απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου και του
Εντεταλμένου Συμβούλου της εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.» περί Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Σύναψη
Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών για την παραγωγή Οπτικοακουστικού Υλικού στο
Ελληνικό Περίπτερο, στο πλαίσιο της Ελληνικής συμμετοχής στην Παγκόσμια Έκθεση
EXPO 2015, η οποία θα διεξαχθεί στο Μιλάνο από 01-05-2015 έως 31-10-2015. με
κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη από τεχνικό-οικονομική άποψη προσφορά.

2.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η παραγωγή του Οπτικοακουστικού Υλικού που
θα πλαισιώνει το Ελληνικό Περίπτερο, στο πλαίσιο της Ελληνικής συμμετοχής στην
Παγκόσμια Έκθεση EXPO 2015, η οποία θα διεξαχθεί στο Μιλάνο από 01-05-2015
έως 31-10-2015.
Η Ελλάδα συμμετέχει με ατομικό περίπτερο 125 τμ (ωφέλιμος χώρος: 62τ.μ.) στο
θεματικό πάρκο Biomediterraneum Cluster με θέμα τη μεσογειακή ποιότητα. Στο
Cluster συμμετέχουν εκτός της Ελλάδος οι Σερβία, Μαυροβούνιο, Αλβανία, Μάλτα,
Σαν Μαρίνο, Λιβύη, Αλγερία, Τυνησία, Αίγυπτος, Λίβανος.
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Στόχοι της ελληνικής συμμετοχής είναι:
•
Να αναδείξει την εικόνα της Ελλάδας σε τομείς που συνδέονται με τη
θεματολογία της έκθεσης και έχουν σχέση με τις διατροφικές συνήθειες και τα
ελληνικά προϊόντα.
•
Να προβληθούν τομείς της σύγχρονης οικονομικής, πολιτισμικής,
παραγωγικής Ελλάδας που συνδέονται με το κεντρικό θέμα της Έκθεσης και
μπορούν να δημιουργήσουν πρότυπα ανάπτυξης, συνεργασιών οικονομικού
ενδιαφέροντος, προώθησης εξαγωγών και προσέλκυσης τουριστών.
•
Η προβολή με λιτό και ευρηματικό τρόπο της συνεισφοράς της παράδοσης
και του πολιτισμού στη σύγχρονη ελληνική διατροφή, τη συνεισφορά της επιστήμης
και της τεχνολογίας στη δημιουργία προϊόντων υψηλής διατροφικής αξίας και τη
συμβολή των ποιοτικών προϊόντων στην υγεία, ανάπτυξη και ευζωία.
Θεματολογία της Ελληνικής Συμμετοχής: Greek Food – Sharing the flavors of health
Περιγραφή θεματολογίας ελληνικού περιπτέρου στην ΕXPO 2015
Η θεματολογία “Greek Food: Share the Flavors of Health," βασίζεται στην ελληνική
διατροφή ως πρότυπο για την παραγωγή και την κατανάλωση τροφίμων που είναι
προσιτά οικονομικά, και νόστιμα, που έχουν αντέξει στη δοκιμασία του χρόνου, και,
πάνω απ 'όλα, που προάγουν τη σωματική, συναισθηματική , και περιβαλλοντική
υγεία.
Τα κεντρικά δόγματα της ελληνικής διατροφής εύκολα σχετίζονται με το κύριο θέμα
της Expo, Feeding the Planet – Energy For Life.
Το Διαδραστικό Περίπτερο Greek Food - Sharing the flavors of health έχει ως στόχο
μέσω της τεχνολογίας, εικαστικής προσέγγισης και της χρήσης παραδοσιακών
αντικειμένων, να ενημερώσει το κοινό για την αγνότητα, διατροφική αξία,
παράδοση και αποτελεσματικότητα των ελληνικών προϊόντων και επιχειρήσεων.
Με δεδομένο ότι θα πρέπει να προβληθεί τόσο η ηπειρωτική διατροφή και
παραγωγή όσο και η θαλάσσια, επιλέγεται να γίνει μία σαφής διάκριση μεταξύ των
δύο στοιχείων γη και θάλασσα με τρόπο όχι μόνο λειτουργικό, αλλά και εικαστικό
που αποτυπώνεται στην επιλογή των υλικών και στην οργάνωση της εκθεσιακής
θεματολογίας.
Αισθητική και μορφολογική και προσέγγιση θεματολογίας ελληνικού περιπτέρου
Το κύριο στοιχείο γύρω από το οποίο διαμορφώνεται η συνολική ατμόσφαιρα του
χώρου είναι η απόδοση της αντιθετικής, αλλά και ταυτόχρονα αρμονικής σχέσης
μεταξύ του παραδοσιακού χαρακτήρα και της διαχρονικότητας της ευεργετικής
ελληνικής διατροφής και της τεχνολογικής εξέλιξης που αποτελεί μία
πραγματικότητα στην σημερινή ελληνική ποιοτική παραγωγή.
1.1 Διαδραστική εφαρμογή δημιουργίας ‘ελληνικού εικονικού γεύματος’ στο
κεντρικό τραπέζι -Β1
Το τραπέζι σαν μοτίβο είναι αρχέτυπο ελληνο-μεσογειακό. Συμβολίζει την
κοινωνική πλευρά του φαγητού. Η κύρια έκφραση των πάρα πάνω αξιών θα γίνει
μέσω μίας διαδραστικής εφαρμογής που αποτελεί τη θεματική ενότητα του
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εικονικού γεύματος.
Με την βοήθεια της τεχνολογίας, το τραπέζι, που χωροθετείται κεντρικά στο
ελληνικό περίπτερο, θα μετατραπεί σε πλατφόρμα εκπαίδευσης, όπου θα
επικοινωνήσουμε την ιδέα της μοιρασμένης γαστρονομικής εμπειρίας, της δύναμης
της επιλογής το να τρώει κανείς υγιεινά , της μοιρασιάς, της συλλογικότητας και της
ευελιξίας, τα χαρακτηριστικά δηλαδή που κάνουν την ελληνική κουζίνα ιδιαίτερα
φιλική και που θέλουμε να προβάλουμε.
Παράλληλα και ο θεατής που δεν συμμετέχει ενεργά στη διαδραστική εφαρμογή
μπορεί να επωφεληθεί από τη διαδικασία, καθώς όλες οι δράσεις που
πραγματοποιούνται στο τραπέζι μεταφέρονται στην οθόνη που βρίσκεται στην
πλάτη του κάθε τραπεζιού. Το αποτέλεσμα είναι το μήνυμα των διατροφικών αξιών
και των προϊόντων που κάθε φορά χρησιμοποιούνται να επικοινωνείται σε
περισσότερα άτομα, από αυτά που άμεσα συμμετέχουν. (Βλ τεχνική περιγραφή
θεματολογίας προβολών αγροτικής και θαλάσσιας παραγωγής Β1).
1.2 Έκθεση φυσικών αντικειμένων παραγωγής του παρελθόντος και του σήμερα
με χρήση εικαστικών (videomapping) και ηχητικών (soundscapes) εγκαταστάσεων
–Β2
Η έκθεση των φυσικών αντικειμένων παραγωγικών διαδικασιών του παρελθόντος
και του σήμερα, αποδίδει με τρόπο όχι αφηγηματικό αλλά αφηρημένο, με τη χρήση
υλικών και υφών που παραπέμπουν στο χώρο του ελληνικού κελαριού, την
παράδοση, το παρελθόν.
Η τεχνολογία του σήμερα, βάσει της οποίας έχει εξελιχθεί η ελληνική παραγωγή,
αποδίδεται συμβολικά μέσω των οπτικοακουστικών εγκαταστάσεων. (Βλ. τεχνική
περιγραφή θεματολογίας προβολών αγροτικής και θαλάσσιας παραγωγής Β2).
1.3 Προβολή κινηματογραφικών εικόνων: με θέμα γη, νερό και φως _B3
Η αγροτική και η θαλάσσια παραγωγή παρουσιάζονται σε μία εικαστική
κινηματογράφηση
ως
δύο
ανεξάρτητες
προβολές
και
ταυτόχρονα
αλληλοσυμπληρούμενες. Οι προβολές πραγματοποιούνται στην ελεύθερη ενιαία
επιφάνεια στο βάθος του περιπτέρου αποτελώντας παράλληλα εκτός από
ανεξάρτητο εκθεσιακό θέμα και ένα κινούμενο φόντο των λοιπών δράσεων που
εξελίσσονται στο χώρο
Η προβολή των δύο στοιχείων: γη και νερό που ολοκληρώνουν την εικόνα της
ελληνικής παραγωγής επεκτείνεται και στο θέμα του φωτός, αποδίδοντας
συμβολικά, σε μια άλλη διάσταση που αναπτύσσεται σε αναρτώμενες παράλληλες
επιφάνειες προβολής και καλύπτει γραμμικά τον ελεύθερο καθ ύψος του
περιπτέρου, την αίσθηση του ελληνικού ουρανού με τις εναλλαγές του ως συνέχεια
των εικόνων της αγροτικής και της θαλάσσιας παραγωγής. (Βλ τεχνική περιγραφή
θεματολογίας προβολών αγροτικής και θαλάσσιας παραγωγής Β3).
1.4 Ο Βοτανικός κήπος
H εμπειρία της περιήγησης στον εκθεσιακό χώρο ολοκληρώνεται με τη γραμμική
έκθεση των αποξηραμένων βοτάνων πληροφορώντας τον επισκέπτη για τις
ευεργετικές και γευστικές ιδιότητές τους.
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1.5 Πωλητήριο και σημείο ενημέρωσης του ΕΟΤ
Ένα πωλητήριο ελληνικών προϊόντων και ένα σταντ για την εκπροσώπηση του ΕΟΤ
συμπληρώνουν τους λειτουργικούς χώρους του περιπτέρου.
Σημείωση:
Για την επίτευξη του βέλτιστου αισθητικά και λειτουργικά αποτελέσματος στο
Ελληνικό Περίπτερο, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται αρμονικά με τον
Ανάδοχο της κατασκευής του Περιπτέρου.
Κριτήριο κατακύρωσης: η συμφερότερη από τεχνικό-οικονομικής άποψης
προσφορά.
Προϋπολογισμός: μέχρι του ποσού των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00 €) μη
συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.
Πληροφοριακά στοιχεία για τις παγκόσμιες εκθέσεις ΕΧΡΟ
Οι Εκθέσεις ΕΧΡΟ διοργανώνονται κάθε τρία ή πέντε χρόνια και προσφέρουν μία
μοναδική ευκαιρία συνάντησης των χωρών που συμμετέχουν, με σκοπό να
παρουσιάσουν λύσεις γύρω από θέματα που αγγίζουν τις ανησυχίες και τους
προβληματισμούς ολόκληρης της ανθρωπότητας.
Το θέμα της παγκόσμιας έκθεσης EXPO 2015 ΜΙΛΑΝΟ είναι: «ΣΙΤΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ» (FEEDING THE PLANET, ENERGY FOR LIFE), με διττή σημασία
καθώς αναφέρεται τόσο στις διατροφικές ανάγκες του ανθρώπου όσο και στην
ανάγκη του περιβάλλοντος για ανάπτυξη και προστασία. Το ζήτημα της ασφαλούς
και υγιεινής διατροφής είναι ένα επείγον ζήτημα παγκόσμιας εμβέλειας, καθώς
περισσότερα από 900 εκατομμύρια άνθρωποι υποφέρουν από υποσιτισμό, ενώ
παράλληλα αντίστοιχος αριθμός υποφέρει εξαιτίας των επιπτώσεων της
υπερκατανάλωσης τροφής και των ανθυγιεινών διατροφικών συνηθειών.
Παράλληλα, ο πλανήτης, ο οποίος έχει παρέχει επί χιλιετίες τροφή στους
ανθρώπους, σήμερα χρειάζεται και αυτός προστασία μέσω της καλλιέργειας του
σεβασμού για το περιβάλλον, με βιώσιμες συνήθειες και τρόπους παραγωγής, τη
χρήση καινοτόμων τεχνολογιών και ενός νέου πολιτικού οράματος που στοχεύουν
σε μια καλύτερη ισορροπία μεταξύ των διαθέσιμων πόρων και της κατανάλωσης.
Μέσω της θεματικής αυτής ενότητας, και μέσω διαφορετικών υπο-θεμάτων, η Expo
2015 θα θέσει βασικά ερωτήματα για αυτά τα θέματα, και θα αποτελέσει δίαυλο
διαλόγου με τους επισκέπτες για το πώς οι πράξεις του σήμερα θα επηρεάσουν τις
επόμενες γενιές, παρέχοντας παράλληλα μια εξαιρετική εκπαιδευτική και
ψυχαγωγική πλατφόρμα για τους επισκέπτες όλων των χωρών.
Η πρόθεση των διοργανωτών είναι να αναπτυχθεί ολιστικά η θεματική ενότητα της
έκθεσης, αναπτύσσοντας την Μορφολογική – Αρχιτεκτονική, την Κοινωνική –
Πολιτιστική και την Επιστημονική – Περιβαλλοντική πτυχή του θέματος, μέσω της
αρχιτεκτονικής των περιπτέρων, των ζωντανών εκδηλώσεων, των υπηρεσιών
εστίασης, και της χρήσης της τεχνολογίας.
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•

•
•
•
•

Η κεντρική θεματική μπορεί να ερμηνευθεί και να αναπτυχθεί βάσει πέντε
θεματικών διαδρομών (thematic routes): Η ιστορία του ανθρώπου, ιστορίες
τροφών (The story of man, stories of food)
Πανδαισία και λιμός: ένα σύγχρονο παράδοξο (Feast and famine: a
contemporary paradox)
Το μέλλον της διατροφής (The future of food)
Βιώσιμη διατροφή = ένας ισότιμος κόσμος (Sustainable food = an equitable
world)
Η γεύση είναι γνώση (Taste is knowledge)

Για 184 ημέρες, οι συμμετέχοντες θα επιδείξουν τις παραδόσεις, τον φυσικό πλούτο
και τις καινοτόμες τεχνολογίες οι οποίες θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη και την
υιοθέτηση βιώσιμων πρακτικών τόσο για την προστασία του πλανήτη όσο και για
την υγιεινή σίτιση του πληθυσμού σε παγκόσμιο επίπεδο.
Περισσότερες πληροφορίες για τη Θεματολογία της έκθεσης είναι διαθέσιμες μέσω
της ιστοσελίδας της Expo 2015: http://www.expo2015.org/cs/Expo/en/learnmore/the-theme
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ: Ελληνικό φαγητό - Μοιραζόμαστε τις γεύσεις της
υγείας
Α-Β1. Περιγραφή διαδραστικού τραπεζιού
Ένα από τα τρία διαδραστικά θέματα του ελληνικού περιπτέρου στην Expo του
Μιλάνου θα είναι τα διαδραστικά τραπέζια που συμβολικά χωροθετούνται στο
κέντρο του περιπτέρου.
ΣΚΟΠΟΣ:
Σκοπός των τραπεζιών είναι να επιτρέψουν στους χρήστες / επισκέπτες στο
ελληνικό περίπτερο να εξοικειωθούν με το φάσμα των ελληνικών προϊόντων
διατροφής, κάνοντας μια σειρά από επιλογές που οδηγούν σε ένα τελικό ελληνικό
πιάτο. Ουσιαστικά, το τραπέζι είναι το όχημα στο οποίο ο (οι) χρήστης (-ες)
συνθέτουν ελληνικές συνταγές επιλέγοντας συγκεκριμένα ελληνικά συστατικά και
προϊόντα διατροφής.
Θα υπάρχουν δύο τραπέζια: ένα εστιασμένο στα ψάρια και τα θαλασσινά και ένα
εστιασμένο στη γη και τα προϊόντα της ελληνικής γεωργίας.
ΓΛΩΣΣΕΣ:
Οι πληροφορίες για κάθε τραπέζι θα είναι διαθέσιμες σε 3 γλώσσες:
Αγγλικά
Ιταλικά
Ελληνικά
ΠΩΣ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΑ:
Το πρόγραμμα κάθε τραπεζιού θα αποτελείται από επιλογές ανάμεσα στις οποίες
θα καθοδηγείται διακριτικά κάθε χρήστης, μέσω μιας σειράς εστιασμένων
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ερωτήσεων που θα οδηγούν σε συγκεκριμένα ελληνικά πιάτα με ψάρι, ζωικές
πρωτεΐνες, λαχανικά και όσπρια, ζυμαρικά και ρύζι, και άλλα.
Κατά τη διαδικασία απάντησης σε κάθε ερώτηση, ο χρήστης θα έρχεται σε επαφή
και θα εξοικειώνεται με ελληνικά προϊόντα διατροφής, καθένα από τα οποία θα
παρουσιάζεται με τέτοιο τρόπο, ώστε ο χρήστης να ενημερώνεται για ειδικές
διατροφικές και άλλες, δηλαδή θεραπευτικές, αξίες.
Το τελικό αποτέλεσμα των επιλογών του / της θα είναι το τελικό πιάτο, το οποίο
επίσης θα παρουσιάζεται με τέτοιο τρόπο ώστε να τονίζεται οπτικά η διατροφική
σύνθεση και η αξία του συνδυασμού των συγκεκριμένων συστατικών,
ενδυναμώνοντας έτσι την εικόνα του ελληνικού φαγητού ως γευστικού και υγιούς.
Τα προϊόντα διατροφής και τα τελικά πιάτα θα παρουσιάζονται οπτικά με ελκυστική
φωτογράφηση.
Επίσης θα πρέπει να υπάρχει και η δυνατότητα αυτόματης λειτουργίας (Auto
Mode). Δηλαδή, η εφαρμογή να επιλέγει και να προβάλλει randomly συνταγές στην
οθόνη.
ΕΣΤΙΑΣΜΕΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ / ΕΙΔΙΚΑ ΠΙΑΤΑ:
Η εφαρμογή θα ξεκινά με συγκεκριμένες ερωτήσεις, οι οποίες οδηγούν σε
συγκεκριμένες επιλογές και συνταγές / πιάτα.
Ο αριθμός των τελικών πιάτων ανά τραπέζι θα είναι τουλάχιστον15.
Ο συνολικός αριθμός των ελληνικών προϊόντων διατροφής θα αποφασιστεί σε
συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.
(Enterprise Greece), και θα εξαρτηθεί από τα προϊόντα που η Enterprise Greece
θέλει να προωθήσει.
Κάθε τελικό πιάτο που παρουσιάζεται ως αποτέλεσμα των επιλογών του χρήστη θα
συνοδεύεται και από πρόταση συνοδευτικού κρασιού. Η επιλογή του κρασιού θα
βασίζεται στις ποικιλίες του ελληνικού αμπελώνα και όχι σε συγκεκριμένες μάρκες.
Κάθε ποικιλία που παρουσιάζεται θα έχει το αντίστοιχο κείμενό της στο οποίο
περιγράφονται τα χαρακτηριστικά της ποικιλίας όπως και ο λόγος της
συγκεκριμένης πρότασης.
Η σειρά των ερωτήσεων που οδηγούν σε κάθε τελικό πιάτο και ο όγκος των
διατροφικών και άλλων πληροφοριών (δηλαδή αν το πιάτο είναι τοπικό) θα είναι
σύμφωνη με τα παρακάτω δείγματα.
Εκτιμώμενος αριθμός / τύπος εστιασμένων ερωτήσεων ανά τραπέζι:
Τι θα θέλατε να μαγειρέψετε σήμερα;
1α)
μια σαλάτα
1β)
ένα μεζέ
1γ)
μια σούπα
1δ)
ένα κυρίως πιάτο
1ε)
ένα επιδόρπιο
Κρασιά
Θα θέλατε να προτείνουμε ένα ελληνικό κρασί για αυτό το πιάτο;
Θα πρέπει επίσης αυτά να ταξινομηθούν ανά περιοχή;
και θα αφορούν σε βασικές οινικές ποικιλίες που περιγράφονται παρακάτω
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ΣΕ ΚΑΘΕ ΤΡΑΠΕΖΙ, ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΥΤΕΣ ΘΑ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟ /
ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΘΕΜΑ ΑΛΛΑ ΘΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ ΣΕ ΠΟΛΛΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
(ΕΛΙΕΣ, ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ, ΒΟΤΑΝΑ, Κ.ΛΠ.).
Δείγμα ερωτήσεων για το ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ / ΑΓΡΟΤΙΚΟ τραπέζι:
1α) μια σαλάτα
- Τι θα θέλατε να περιλαμβάνει;
1α.1) Φρέσκες τομάτες
(διατροφικές πληροφορίες για τις τομάτες / φωτογραφία με τομάτες)
1α.2) Ελληνικές ελιές
(διατροφικές πληροφορίες για τις ελιές / φωτογραφίες)
(δείγμα μορφοποίησης διατροφικών πληροφοριών:
Οι ελληνικές ελιές είναι πλούσιες σε μονοακόρεστα λιπαρά, τα οποία έχουν
συσχετισθεί με μειωμένο κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου.
Το μονοακόρεστα λιπαρά που βρίσκονται στις ελιές (και το ελαιόλαδο)
μπορούν να βοηθήσουν στην μείωση της αρτηριακής πίεσης.
Τα φυτοθρεπτικά συστατικά στις ελιές είναι εκπληκτικά. Ελάχιστες τροφές
με υψηλά λιπαρά παρέχουν τόσο ευρύ φάσμα αντιοξειδωτικών και
αντιφλεγμονωδών θρεπτικών συστατικών - κάποια από τα οποία απαντώνται μόνο
στις ελιές.
1α.3) Ελληνική άγρια κάπαρη
(εικόνα από την συγκομιδή της κάπαρης Σαντορίνης / διατροφικές πληροφορίες
1α.4) Ελληνική ρίγανη / Ελληνικά αποξηραμένα βότανα
(διατροφικές πληροφορίες σχετικά με τη ρίγανη)
1α.5) Ελληνικό ελαιόλαδο
(διατροφικές πληροφορίες σχετικά με το ελαιόλαδο / Μεσογειακή διατροφή)
1α.6) Ελληνικά κρίθινα παξιμάδια
(εξήγηση του τι είναι αυτά, από πού προέρχονται, τοπικές αναφορές, ιστορία και
διατροφική αξία)
1α.7) Ελληνική φέτα
(ορισμός της φέτας, διατροφικές πληροφορίες, εξήγηση ΠΟΠ)
Οι προηγούμενες επιλογές οδηγούν σε δύο συγκεκριμένες σαλάτες:
Μία κλασική χωριάτικη / συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τη σαλάτα
/
Ένα κρητικό ντάκο / συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τη σαλάτα, τις
περιοχές της Ελλάδας όπου κάποιος βρίσκει παρόμοια πιάτα (δηλαδή Μύκονος)
Κάθε σαλάτα θα παρουσιάζεται ως μια όμορφη εικόνα και σε κάθε μία θα
υπάρχουν πληροφορίες για τον συνδυασμό των συστατικών και γιατί λειτουργούν
μαζί σε θρεπτική αρμονία.
1β) ένας μεζές
1β.1) Θα θέλατε να κάνετε ένα ελληνικό άλειμμα; (οι επιλογές οδηγούν σε δύο
συγκεκριμένα αλείμματα, ένα με φέτα και την φάβα)
1β.1.1) Ποια κύριο συστατικό θα θέλατε να χρησιμοποιήσετε;
1β.1.1α) Φέτα
Τι άλλο θα θέλατε να συμπεριλάβετε;
1β.1.1α.1) Ελληνικό ελαιόλαδο
8

1β.1.1α.2) Ρίγανη
1β.1.1α.3) Πιπεριές Φλωρίνης
1β.1.1α.4) Χυμό λεμονιού
1β.1.1α.5) Ελληνικό γιαούρτι
Θα εμφανίζονται δύο - τρεις εκδοχές μιας ελληνικής τυροσαλάτας, η κάθε μία με
διατροφικές πληροφορίες και προτάσεις σερβιρίσματος:
τυροσαλάτα με γιαούρτι
τυροσαλάτα με πιπεριές Φλωρίνης
τυροσαλάτα με ρίγανη και λεμόνι
1β.1.1β) φάβα (φάβα Σαντορίνης)
Τι άλλο θα θέλατε να συμπεριλάβετε;
1β.1.1β.1) Ελαιόλαδο
1β.1.1β.2) Κάπαρη
1β.1.1β.3) Φρέσκα κρεμμυδάκια
1β.1.1β.4) Χυμό λεμονιού
1β.1.1β.5) Ελληνικό ξύδι
1β.2) Θα θέλατε να κάνετε ένα δίσκο με ελληνικούς μεζέδες;
1β.2.1) Ποια ελληνικά προϊόντα θα θέλατε να περιλαμβάνει;
Ελληνική φέτα
Ελληνικό κασέρι
Ελληνικές ελιές Καλαμών
Ελληνικές ψητές κόκκινες πιπεριές
Ελληνικές παστές αντζούγιες ή σαρδέλες
Ελληνικά λουκάνικα
Ελληνικά ντιπ του εμπορίου
Πάστα ελιάς
Παξιμάδια
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ & ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ
Προτείνουμε συγκριμένες πρώτες ύλες και ελληνικά προϊόντα τα οποία θεωρούμε
τα βασικά εμπορεύσιμα και πιο σημαντικά. Φυσικά η λίστα είναι σχετικά ευέλικτη
και θα οριστικοποιηθεί σε συνεργασία με το Enterprise Greece.
Θεωρούμε τα εξής προϊόντα και πρώτες ύλες απαραίτητες:
Βότανα
Εκτρεφόμενα ψάρια
Ελιές
Ελαιόλαδο
Ελληνικό γιαούρτι
Εσπεριδοειδή
Ζυμαρικά
Κάπαρη
Κονσερβοποιημένα ροδάκινα
Κρασιά
Μαρμελάδες
Μέλι
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Ξηρούς Καρπούς
Ξύδι
Οινοπνευματώδη
Παξιμάδια
Παστά ψάρια
Πατάτες (Νάξου)
Πιπεριές Φλωρίνης
Ρύζια
Σαλιγκάρια (;)
Σπαράγγι
Σταφίδες
Τοματοειδή
Τραχανάς
Τυριά (κασέρι, κεφαλογραβιέρα, τοπικά τυριά)
Φασόλια γίγαντες
Φέτα
Φάβα
Συνοδευτικές πρώτες ύλες:
Αγγούρια
Αρνί
Γαρίδες
Γαρύφαλλο
Κανέλα
Καρύδια
Κολοκυθάκια
Κοτόπουλο
Κρεμμύδια
Μελιτζάνες
Χόρτα
Σκόρδο
Σιμιγδάλι
Φρέσκες τομάτες
Φύλλο κρούστας
Χταπόδι

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΡOΤEIΝΟΜΕΝΑ ΠΙΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΥΟ ΤΡΑΠΕΖΙΑ
(ΓΗΣ & NEΡΟΥ)
Πίνακας / Τραπέζι 1 (της γης)
1) Ελληνική σαλάτα
2) Ντάκο
3) Τζατζίκι
4) Μελιτζανοσαλάτα
5) Τραχανόσουπα
6) Φάβα με διάφορες γαρνιτούρες
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7) Γίγαντες στο φούρνο με ντομάτες
8) Γίγαντες στο φούρνο με χόρτα
9) Σπανακόρυζο
10) Σπαράγγια πιλάφι
11) Αρνί Γιουβέτσι
12) Κοτόπουλο λεμονοριγανάτο με πατάτες στον φούρνο
13) Μπακλαβάς ή χαλβά
14) Ελληνικά γλυκά του κουταλιού με γιαούρτι
Πίνακας/Τραπέζι 2 (του νερού)
1) Φαγκρί ή τσιπούρα στην σχάρα
2) Ψητό φαγκρί ή τσιπούρα με πατάτες και λαχανικά
3) Ψάρι ψητό πάνω από χόρτα
4) Ψάρι φρικασέ
5) Φιλέτα ψαριών, με ντομάτες, κρασί, βότανα και ελιές ή κάπαρη
6) Κρητικά σαλιγκάρια στιφάδο
7) Χταπόδι σχάρας με φάβα
8) Ψητές σαρδέλες με φάβα ή μελιτζανοσαλάτα
9) Ψαρόσουπα με ρύζι και αυγολέμονο
10) Ψαρόσουπα με τραχανά
11) Γαρίδες σαγανάκι
12) Μακαρονάδα με θαλασσινά και ψάρια
13) Ελληνικό γιαούρτι και μέλι (παρφέ)
14) Ριζόγαλο με σταφίδες
Έκθεση βοτάνων
Τα βότανα/ αρωματικά φυτά που θα παρουσιαστούν ως ανεξάρτητη έκθεση και θα
εκτεθούν σε αποξηραμένη μορφή θα είναι προσβάσιμα στους επισκέπτες
προκειμένου να μπορούν να τα πλησιάσουν, να τα μυρίσουν και να τα
ακουμπήσουν και θα πρέπει σε τακτά διαστήματα να ανανεώνονται.
Ενδεικτικά προτείνονται: βασιλικός, ματζουράνα, ρίγανη, φασκόμηλο, θυμάρι,
δυόσμος, λουίζα, τσάι του βουνού, χαμομήλι, δίκταμο και δενδροκόβανο.
Η κάθε ποικιλία θα συνοδεύεται από μία μικρή λεζάντα με κάποιο σκίτσο του
φυτού, με στοιχεία επεξηγηματικά της ιστορίας του, των μύθων που πιθανώς το
συνοδεύουν, των διαφόρων επωνυμιών και των ευεργετικών ιδιοτήτων και
ενδεικτικών προτάσεων χρήσης τους.
Β-Β2. Παραγωγή εικαστικής και ηχητικής εγκατάστασης έκθεσης φυσικών
αντικειμένων παραγωγής του παρελθόντος με χρήση videomapping και
soundscapes για παραγωγική διαδικασία αγροτικής και θαλάσσιας παραγωγής
Β. Περιγραφή εικαστικής και ηχητικής εγκατάστασης έκθεσης φυσικών
αντικειμένων παραγωγής του παρελθόντος με χρήση videomapping και
soundscapes για παραγωγική διαδικασία αγροτικής και θαλάσσιας παραγωγής
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Η διάδραση του θεατή και χρήστη δεν σταματάει στη δημιουργία του εικονικού
ελληνικού γεύματος. Η είσοδος στον χώρο του προσφέρει μια ολοκληρωμένη
εμπειρία γύρω από την γνώση των προγόνων μας στην παραγωγή, αλλά και τις
γευστικές συνήθειες τους οι οποίες αναλλοίωτες υπάρχουν και παραμένουν
στο ελληνικό συνταγολόγιο. Ο επισκέπτης που δεν συμμετέχει στο διαδραστικό
τραπέζι, ή αναμένει τη σειρά του προκειμένου να συμμετάσχει, μπορεί να
περιηγηθεί στην έκθεση φυσικών αντικειμένων όπου μία εγκατάσταση με
αντικείμενα παραγωγής του παρελθόντος με ανακατασκευή αντικειμένων
όπως, καλδάρες γάλακτος, κοπανιστές βουτύρου, αλέτρια κλπ του προσφέρουν
πληροφορίες για την παραγωγική διαδικασία, αλλά και την βιοτεχνική και
βιομηχανική εξέλιξη. Η εγκατάσταση ολοκληρώνεται με τη χρήση βίντεο
προβολών (Videomapping) και ηχητικών δεδομένων: ηχογραφήσεις ηχοτοπίων,
ηχογραφήσεις συνεντεύξεων, ηχογραφήσεις αγροτικών εργασιών γύρω από το
θέμα του εκάστοτε αντικειμένου (soundscapes) προκειμένου οι επιφάνειες να
"ζωντανέψουν", και χάρη στην χρήση νέων ψηφιακών τεχνολογιών ο
επισκέπτης να εμβαπτιστεί σε μία εμπειρία άλλου χρόνου και τόπου, δέκτης
ερεθισμάτων αισθητικών αλλά και ποιητικά δοσμένων πληροφοριών.
Ηχητική εγκατάσταση
Η Ηχητική εγκατάσταση θα είναι εγκατεστημένη στον χώρο των φυσικών
αντικειμένων. Ο δημιουργός θα πρέπει να ηχογραφήσει έναν αριθμό
συνεντεύξεων γύρω από την αγροτική παραγωγή. Οι συνομιλητές του πρέπει
να προέρχονται η να έχουν σχέση με την πρωτογενή παραγωγή αγροτικών
προϊόντων ή να έχουν γνώση της παραδοσιακής μεταποιητικής βιοτεχνίας.
Συνεντεύξεις θα πρέπει να παρθούν από αγρότες που ασχολούνται με την
παραγωγή ελιάς, δημητριακών, οπωροκηπευτικών κατά προτίμηση
παραδοσιακής γεωργίας και όχι βιομηχανικής. Επίσης θα πρέπει να
πραγματοποιηθούν συνεντεύξεις με κτηνοτρόφους που να έχουν μικρές
μονάδες μεταποίησης και γνώση της παραδοσιακής τυροκομίας.
Οι ηχογραφήσεις των φυσικών τοπίων πρέπει να προσδιορίζουν τον τόπο και
την παραγωγή. Σαν παράδειγμα ηχογραφήσεις από στάνες θα συμπληρώνουν
την ηχητική εγκατάσταση. Ηχογραφήσεις από αγροτικές η μεταποιητικές
εργασίες όπως ο παραδοσιακός τρόπος παραγωγής βουτύρου, η συγκομιδή
ελαιοκάρπου.
Ο καλλιτέχνης που θα επιλεγεί πρέπει να έχει τεχνικές γνώσεις γύρω από την
ηχογράφηση και την επεξεργασία του ήχου. Ιδανικά θα πρέπει να έχει πτυχίο
ηλεκτροακουστικής σύνθεσης, η να είναι έμπειρος ηχολήπτης με προ υπηρεσία
5 χρόνων.
Περιγραφή εγκατάστασης και λειτουργίας
Θα χρησιμοποιηθεί ο αισθητήρας απόστασης για να ανιχνευθεί το αν υπάρχει
επισκέπτης κοντά. Θα χρησιμοποιηθούν αυτά τα δεδομένα για την
αναπαραγωγή ήχου (ηχογραφήσεις; κτλ) και την επεξεργασία του.
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Τα ίδια δεδομένα (ύπαρξη επισκέπτη, απόσταση επισκέπτη απ' το κουτί) θα
χρησιμοποιηθούν και για το έλεγχο του φωτός (κι αυτό θα μπορούσε να
πηγαίνει αντίστροφα, όταν δεν υπάρχει επισκέπτης κοντά το φως να είναι
έντονο για να τραβάει κόσμο, και όταν πλησιάζει κάποιος θα γίνεται πιο
θαμπό, μέχρι που θα σβήνει. Μπορεί κάποια κουτιά να δουλεύουν έτσι, και
κάποια αλλιώς - να γίνονται πιο φωτεινά και ο ήχος να είναι πιο καθαρός, όταν
ο επισκέπτης πλησιάζει).
Ο προγραμματιστής που θα αναλάβει στο στήσιμο και τον προγραμματισμό της
πολυμεσικής, διαδραστικής εγκατάστασης στο περίπτερο θα πρέπει να
καλύπτει τα παρακάτω:
• Προγραμματισμό ήχου με κάποια γλώσσα/περιβάλλον προγραμματισμού
ανοιχτού κώδικα (opensource), π.χ. PureData, SuperCollider κ.α.
• Physicalcomputing με κάποιον μικρό-επεξεργαστή ανοιχτού κώδικα
(opensource), π.χ. Arduino, Teensy κ.α.
• Προγραμματισμό συσκευών embeddedcomputing χαμηλού κόστους, π.χ.
RaspberryPi, Odroid κ.α.
• Σειριακή επικοινωνία μεταξύ της συσκευής embeddedcomputing και του
μικρό-επεξεργαστή
• Επικοινωνία μέσω πρωτοκόλλου DMX για έλεγχο φωτών, κατά προτίμηση
κάποια συσκευή ανοιχτού κώδικα (opensource)
• Δικτυακή επικοινωνία μεταξύ των εγκατεστημένων συσκευών, για μία
ευρύτερη δικτυακή εγκατάσταση
• Ικανότητα προγραμματισμού της εγκατάστασης τύπου “τοποθέτηση και
άμεση λειτουργία” (plug-and-play), για τη βιωσιμότητα της εγκατάστασης
Δίνεται έμφαση στο embeddedcomputing και τον ανοιχτό κώδικα, προκειμένου
η εγκατάσταση να είναι ανεξάρτητη και βιώσιμη, εύκολη στη μεταφορά και να
εγκατασταθεί.
Γ-Β3. Παραγωγή προβολών για παραγωγική διαδικασία αγροτικής και θαλάσσιας
παραγωγής
Η προβολή στον πίσω τοίχο του περίπτερου θα καλύπτει όλη την επιφάνεια και θα
είναι χωρισμένη σε δυο μέρη. Αριστερά θέματα γης, δεξιά νερού ενώ το πάνω
μέρος θα ενοποιηθεί οπτικά με τις αναρτημένες επιφάνειες προβολής του
ουρανού.
Είναι το οπτικό σκηνικό που ορίζει στο περίπτερο τα τρία βασικά στοιχεία του
ελληνικού παραγωγικού πλούτου. Γη – Νερό– Φως.
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Ο συνδυασμός των τριών παράλληλων προβολών δημιουργούν μια ολοκληρωμένη
σύνθεση της ελληνικής φύσης και της διαδικασίας παραγωγής ελληνικών
προϊόντων.
Αριστερά η γη, οι καλλιέργειες, οι αγροτικές και κτηνοτροφικές εργασίες, η
γαλακτοκομία, οι μονάδες επεξεργασίας.
Δεξιά η θάλασσα, η αλιεία, οι ιχθυοκαλλιέργειες, οι αλυκές, λίμνες, ποτάμια.
Πάνω ο ουρανός τα χρώματα, το φως, ο ήλιος , τα σύννεφα, τα πουλιά αστέρια
Το εικαστικό βίντεο θα έχει διάρκεια 10 λεπτών και θα εναλλάσσεται σε λούπα καθ
όλη τη διάρκεια της ημέρας (βλ δείγμα Α και δείγμα Β).
Θα υπάρχει πάντα συσχετισμός των δυο θεμάτων, ώστε στην παράλληλη προβολή
τους να συνθέτουν ένα κοινό αισθητικό αποτέλεσμα και να ενοποιούνται με τη
προβολή του ουρανού που αγκαλιάζει όλο το περίπτερο.
Θα περιλαμβάνει στατικά κάδρα και κάδρα ελαφριάς ελεγχόμενης κίνησης
αποφεύγοντας νευρικά πλάνα από λήψεις χεριού έτσι ώστε να διατηρείται η
γραμμική σχέση και η αρμονία των συνδυαστικών προβολών.
Αντίστοιχη φωτογραφία και κάδρο, ίδιο οριζόντιο άξονα, ίδια γωνία και εύρος
λήψης και συναφή φωτιστική κατάσταση της ημέρας.
Έτσι ώστε να μονταριστούν, να συνδεθούν ψηφιακά και να επεξεργαστούν σαν μια
ενιαία ταινία και όχι σπασμωδικά, ως πλάνα τριών οθονών.
Η κινηματογράφηση θα γίνει σε διάφορα μέρη της ηπειρωτικής και νησιωτικής
Ελλάδας, ώστε να παρουσιαστεί μια μεγάλη γκάμα του φυσικού περιβάλλοντος,
της παραγωγής και της επεξεργασίας των προϊόντων, της ποιότητας και των
συγχρόνων μέσων, καθώς και του ανθρώπινου παράγοντα. Ενδεικτικά προτείνονται
ως θεματικές ενότητες λήψεις από περιοχές όπου απεικονίζονται εικόνες τρύγου,
δημητριακών, συγκομιδής ελιάς, αλείας, εικόνες τυροκομείου, αλίπαστων,
αυγοτάραχου, κρόκου Κοζάνης και μαστίχα.
Α δείγμα εικόνας:
ουρανός

Β δείγμα εικόνας:
Γη νερό
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
• Σε περίπτωση που για οποιαδήποτε λόγο δεν πραγματοποιηθεί ή ματαιωθεί
η συμμετοχή της ENTERPRISE GREECE στην εν λόγω Έκθεση, ο Ανάδοχος δεν
δικαιούται από την ENTERPRISE GREECE οποιασδήποτε αποζημίωσης.
• Στην ENTERPRISE GREECE παρέχεται ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο και
χωρίς οιαδήποτε οικονομική υποχρέωση στην ENTERPRISE GREECE, το
δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τις παραγωγές για την χρήση τους σε άλλες
εκθέσεις στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, πλέον αυτής της Έκθεσης που
αναφέρεται στην παρούσα διακήρυξη. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την
υποχρέωση να διασφαλίσει χωρίς κόστος για την ENTERPRISE GREECE τα
σχετικά και συγγενικά πνευματικά δικαιώματα, κατά τα ειδικότερα στο
άρθρο 27 της παρούσας αναφερόμενα.
• Ο Ανάδοχος θα ορίσει υπεύθυνο έργου για την Έκθεση και ομάδα έργου, οι
οποίοι θα συνεργάζονται με τις αρμόδιες υπηρεσίες της ENTERPRISE GREECE
για την υλοποίηση του έργου.

3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
Α. Το τμήμα του Έργου που αφορά στον προγραμματισμό και την εγκατάσταση της
εφαρμογής του διαδραστικού τραπεζιού, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις
10.04.2015 και ώρα 18.00 μ.μ. (Π.1)
Β. Το Τμήμα του Έργου που αφορά στην εικαστική και ηχητική εγκατάσταση
έκθεσης φυσικών αντικειμένων παραγωγής του παρελθόντος με χρήση
videomapping και soundscapes για παραγωγική διαδικασία αγροτικής και
θαλάσσιας παραγωγής, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 15.04.2015 και ώρα
18.00 μ.μ. (Π.2).
Γ. Το Τμήμα του Έργου που αφορά στην δημιουργία της προβολής για παραγωγική
διαδικασία αγροτικής και θαλάσσιας παραγωγής, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί
έως τις 15.04.2015 και ώρα 18.00 μ.μ. (Π.3)
ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
Π1.
Προγραμματισμός
εγκατάσταση εφαρμογής
διαδραστικού τραπεζιού

Καταληκτική προθεσμία παράδοσης
και Έως τις 10.04.2015 και ώρα 18.00 μ.μ
των

15

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
Καταληκτική προθεσμία παράδοσης
Π2.
Εικαστική
και
ηχητική Έως τις 15.04.2015 και ώρα 18.00 μ.μ
εγκατάσταση έκθεσης φυσικών
αντικειμένων παραγωγής του
παρελθόντος
με
χρήση
videomapping και soundscapes για
παραγωγική διαδικασία αγροτικής
και θαλάσσιας παραγωγής
Π3.
Δημιουργία της προβολής για Έως τις 15.04.2015 και ώρα 18.00 μ.μ
παραγωγική διαδικασία αγροτικής
και θαλάσσιας παραγωγής

4.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός του υπό την παρούσα προκήρυξη Έργου ανέρχεται
στο ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ(60.000,00 €) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.
Ο διαγωνισμός ακολουθεί τη διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού με
σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφερότερη από
τεχνικό-οικονομική άποψη προσφορά.
5.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα
ιδιωτικού δικαίου ή κοινοπραξίες (ενώσεις) αυτών που υποβάλλουν κοινή
προσφορά, που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός Κράτους -Μέλους
της ΕΕ και έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια
εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της ΕΕ, του ΕΟΧ και στο εσωτερικό των χωρών
που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του ΠΟΕ.
Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί και αποκλείονται:
1. Όσοι έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα
κατωτέρω αδικήματα, ήτοι:
Α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2
παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΤ του Συμβουλίου.
Β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του
Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής
δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου.
Γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία
των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
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Δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται από το
άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την
πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
2. Όσοι έχουν καταδικαστεί για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της
απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της
δόλιας χρεωκοπίας.
3. Όσοι αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από Δημόσια Υπηρεσία ή Νομικά Πρόσωπα
Δημοσίου Δικαίου γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές υποχρεώσεις τους.
4. Όσοι έχουν καταδικαστεί για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική διαγωγή
τους βάσει απόφασης η οποία έχει ισχύ δεδικασμένου.
5. Όσοι έχουν διαπράξει βαρύ επαγγελματικό παράπτωμα που μπορεί να
διαπιστωθεί με οποιοδήποτε μέσο από την Αναθέτουσα Αρχή
6. Όσοι τελούν υπό πτώχευση, ή εκκαθάριση, ή αναγκαστική διαχείριση ή
πτωχευτικό συμβιβασμό η άλλη ανάλογη κατάσταση. Όσοι τελούν υπό διαδικασία
κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης για εκκαθάριση, ή αναγκαστική
διαχείριση, ή πτωχευτικό συμβιβασμό, ή οποιαδήποτε ανάλογη διαδικασία.
7. Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή
των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου
είναι εγκατεστημένοι ή σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία.
8. Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους σχετικά με την πληρωμή των
φόρων και τελών σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία.
9. Όσοι προσκομίσουν ψευδείς δηλώσεις.
10. Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις
παραπάνω κυρώσεις.
Σε περίπτωση ένωσης προσώπων τα ανωτέρω ισχύουν για κάθε μέλος της.
6.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά μαζί με την
Προσφορά τους, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά. Επίσης, θα πρέπει
να συμπεριλάβουν στο «Φάκελο Δικαιολογητικών», συμπληρωμένους τους
παρακάτω πίνακες κατά περίπτωση (σύμφωνα με τη νομική τους μορφή),
λαμβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες επεξηγήσεις / οδηγίες:
1. Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ» περιγράφονται τα αντίστοιχα
δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβληθούν υποχρεωτικά μαζί με την
Προσφορά.
2. Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» όπου έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», σημαίνει ότι
το αντίστοιχο δικαιολογητικό πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά από τον
υποψήφιο Ανάδοχο.
3. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του υποψήφιου
Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν το αντίστοιχο δικαιολογητικό
υποβάλλεται ή όχι.
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6.1. Έλληνες & Αλλοδαποί Πολίτες
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα
αναγράφονται
τα
στοιχεία
του
διαγωνισμού και θα δηλώνεται ότι δεν
συντρέχουν στο πρόσωπο του υποψηφίου
οι προεκτεθέντες στην παράγραφο 5 λόγοι
αποκλεισμού μέχρι την ημέρα υποβολής
ΝΑΙ
1.
της προσφοράς του και ότι ο υποψήφιος
αναλαμβάνει
την
υποχρέωση
να
προσκομίσει τα δικαιολογητικά, που
αναφέρονται στο άρθρο 7 της παρούσας
υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της
παραγράφου αυτής.
Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα
αναγράφονται
τα
στοιχεία
του
διαγωνισμού και θα δηλώνεται ότι α) η
προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους
όρους της παρούσας Προκήρυξης των
οποίων ο υποψήφιος έλαβε γνώση και
τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα,
β) η προσφορά καλύπτει το σύνολο του
2.Έργου
όπως
περιγράφεται
στην ΝΑΙ
Προκήρυξη, γ) όλα τα στοιχεία που
αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή
και ακριβή δ) ο υποψήφιος παραιτείται
από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης σε
περίπτωση ματαίωσης, ακύρωσης ή
διακοπής του διαγωνισμού και ε) ότι είναι
εγγεγραμμένος σε οικείο επαγγελματικό ή
εμπορικό μητρώο
Εφόσον ο υποψήφιος συμμετέχει με
αντιπρόσωπό του υποβάλλει μαζί με την
3.
ΝΑΙ
προσφορά
και
παραστατικό
εκπροσώπησης.
Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν
καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή
αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου
ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο
υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή
Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά του υποψήφιου
Αναδόχου εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών».
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6.2. Ημεδαπά & Αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

1.

2.

3.

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Υπεύθυνη δήλωση, του νομίμου εκπροσώπου
στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του
διαγωνισμού και θα δηλώνεται
ότι δεν
συντρέχουν στο πρόσωπο του υποψηφίου οι
προεκτεθέντες στην παράγραφο 5 λόγοι
αποκλεισμού μέχρι την ημέρα υποβολής της
προσφοράς του και ότι ο υποψήφιος
αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει τα
δικαιολογητικά, που αναφέρονται στο άρθρο 7
της παρούσας υπό τους όρους και τις
προϋποθέσεις της παραγράφου αυτής. Ειδικά για ΝΑΙ
το λόγο αποκλεισμού, που αναφέρεται στην
παράγραφο 5 με αριθμό 1, η Υπεύθυνη Δήλωση
πρέπει να αναφέρει ότι ο παραπάνω λόγος δεν
συντρέχει προκειμένου για ημεδαπά νομικά
πρόσωπα για τους Ομόρρυθμους εταίρους και
διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε., για τους Διαχειριστές
Ε.Π.Ε. και για τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα
Σύμβουλο για Α.Ε. Προκειμένου για αλλοδαπά
νομικά πρόσωπα, ότι δεν συντρέχει για τον
νόμιμο εκπρόσωπό τους.
Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα αναγράφονται
τα στοιχεία του διαγωνισμού και θα δηλώνεται
ότι α) η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους
όρους της παρούσας Προκήρυξης των οποίων ο
υποψήφιος έλαβε γνώση και τους οποίους
αποδέχεται ανεπιφύλακτα, β) η προσφορά
καλύπτει το σύνολο του Έργου όπως
ΝΑΙ
περιγράφεται στην Προκήρυξη, γ) όλα τα στοιχεία
που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή
και ακριβή, δ) ο υποψήφιος παραιτείται από κάθε
δικαίωμα
αποζημίωσης
σε
περίπτωση
ματαίωσης, ακύρωσης ή διακοπής του
διαγωνισμού ε)ότι είναι εγγεγραμμένος σε οικείο
επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Τα έγγραφα σύστασης και εκπροσώπησης, όπως
ισχύουν κατά την ημερομηνία υποβολής της
ΝΑΙ
προσφοράς, από τα οποία να προκύπτει η νόμιμη
σύσταση και λειτουργία του υποψήφιου καθώς
και τα πρόσωπα, που δεσμεύουν το νομικό
πρόσωπο με την υπογραφή τους.
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Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν
καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή
αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου
ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο
υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή
Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά του υποψήφιου
Αναδόχου εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών».
6.3. Ενώσεις / Κοινοπραξίες
Οι κοινοπραξίες ή οι ενώσεις θα πρέπει να καταθέσουν τα δικαιολογητικά του
παρόντος άρθρου κατά περίπτωση καθώς και τα αναφερόμενα παρακάτω, για κάθε
μέλος της ένωσης ή της κοινοπραξίας. Κάθε μία όμως από αυτές πρέπει να
αναφέρει ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης/κοινοπραξίας
από τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό.
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

1.

2.

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Προσύμφωνο μεταξύ των μελών της
Ένωσης/ Κοινοπραξίας όπου :
− να συστήνεται η Ένωση/ Κοινοπραξία
− να αναφέρεται το ποσοστό συμμετοχής
κάθε Μέλους σε αυτή.
− να αναγράφεται και να οριοθετείται με
σαφήνεια το μέρος του Έργου που
αναλαμβάνει κάθε Μέλος της
Ένωσης/ Κοινοπραξίας στο σύνολο της
Προσφοράς,
− να δηλώνεται από κοινού ότι τα Μέλη
αναλαμβάνουν αλληλεγγύως και εις
ολόκληρον την ευθύνη από τη
ΝΑΙ
συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό και
την ευθύνη για την παροχή των
υπηρεσιών
− να δηλώνεται ένα Μέλος ως υπεύθυνο
για το συντονισμό και τη διοίκηση
όλων των Μελών της Ένωσης/
Κοινοπραξίας (leader)
− να ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της
Ένωσης/ Κοινοπραξίας και των μελών
της για τη συμμετοχή της στο
Διαγωνισμό και την εκπροσώπηση της
Ένωσης / Κοινοπραξίας και των μελών
της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής.
Πράξη του αρμόδιου οργάνου κάθε
Μέλους της Ένωσης/ Κοινοπραξίας από το ΝΑΙ
οποίο να προκύπτει η έγκριση του για τη
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

3.

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

συμμετοχή του Μέλους:
− στην Ένωση/ Κοινοπραξία, και
− στο Διαγωνισμό.
Η ένωση ή η κοινοπραξία υποβάλλει κοινή
προσφορά,
η
οποία
υπογράφεται
υποχρεωτικά είτε από όλους τους
συμμετέχοντες που αποτελούν την ένωση ΝΑΙ
ή την κοινοπραξία είτε από τον κοινό
εκπρόσωπό τους.

6.4. Λοιπές Υποχρεώσεις Υποβολής Προσφορών
Υποχρεώσεις σχετικά με υποβολή Δικαιολογητικών Συμμετοχής
1. Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα
συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.
Υποχρεώσεις / διευκρινίσεις σχετικά με Ένωση/ Κοινοπραξία
1. Η Ένωση/ Κοινοπραξία δεν υποχρεούται από την Αναθέτουσα Αρχή να
περιβληθεί ιδιαίτερη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλει Προσφορά. Ωστόσο
στην περίπτωση που της ανατεθεί το Έργο, είναι δυνατόν να υποχρεωθεί από την
Αναθέτουσα αρχή να περιβληθεί ορισμένη νομική μορφή, στο βαθμό που αυτό
είναι αναγκαίο για την ικανοποιητική εκτέλεση της Σύμβασης.
2. Με την υποβολή της Προσφοράς κάθε Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας
ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση κατακύρωσης του Έργου
στην Ένωση/ Κοινοπραξία, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης
της Σύμβασης.
3. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, Μέλος της
Ένωσης/ Κοινοπραξίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ως
μέλους της Ένωσης / Κοινοπραξίας κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύμβασης, τότε εάν
οι συμβατικοί όροι μπορούν να εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα Μέλη της
Ένωσης/ Κοινοπραξίας, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται ως έχει και να
παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά της με την ίδια τιμή και όρους. Η δυνατότητα
εκπλήρωσης των συμβατικών όρων από τα εναπομείναντα Μέλη θα εξετασθεί από
την Αναθέτουσα Αρχή η οποία και θα αποφασίσει σχετικά. Εάν η Αναθέτουσα Αρχή
αποφασίσει ότι τα εναπομείναντα Μέλη δεν επαρκούν να εκπληρώσουν τους όρους
της Σύμβασης τότε αυτά οφείλουν να ορίσουν ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗ με προσόντα
αντίστοιχα του Μέλους που αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού. O
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ ωστόσο, πρέπει να εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.
ΛΟΙΠΕΣ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταθέσει με την προσφορά του (εντός του
Φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής) τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης:
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1. Να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία στην παραγωγή οπτικοακουστικού περιεχομένου με τη
χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας τα τελευταία τρία (3) χρόνια.
Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση
συμμετοχής, καταθέτοντας με την προσφορά του τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης:
Κατάλογο των κυριότερων συναφών έργων που εκτέλεσε κατά τα τρία (3) τελευταία έτη,
επισημαίνοντας τα έργα που καλύπτουν την εν λόγω ελάχιστη προϋπόθεση. Ο Κατάλογος
Έργων πρέπει να έχει την εξής μορφή:

Α/ Α

ΠΕΛΑΤΗΣ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ

2. Να διαθέτει στελέχη επαρκή σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του Έργου. Ο
υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να προσδιορίσει τις ειδικότητες που τεκμηριώνουν την
πλέον καταλληλότερη ομάδα, σε σχέση με τις απαιτήσεις και τις ιδιαιτερότητες του Έργου
και, να καθορίσει στην προσφορά του (εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών) τα στελέχη
που θα συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου και συγκεκριμένα:
- Να καθοριστούν τα στελέχη που θα αναλάβουν τους ρόλους του Υπεύθυνου Έργου
- Να δοθούν βιογραφικά για κάθε μέλος της Ομάδας Έργου.
- Να περιγραφεί η θέση κάθε μέλους στην Ομάδα Έργου.
Ειδικότερα, ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη
προϋπόθεση συμμετοχής, καταθέτοντας με την προσφορά του τα ακόλουθα στοιχεία
τεκμηρίωσης:
2.1. Πίνακα των στελεχών και συνεργατών του υποψήφιου Αναδόχου που θα
συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου, σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα:
Α/Α

Εταιρεία (σε περίπτωση
Ένωσης / Κοινοπραξίας)

Ονοματεπώνυμο Υπαλλήλου
υποψηφίου Αναδόχου

Θέση στην Ομάδα
Έργου

Περιγραφή καθηκόντων

ΣΥΝΟΛΟ

2.2.Ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα της Ομάδας Έργου
1. Ο Υπεύθυνος της Ομάδας Έργου θα πρέπει να διαθέτει τα ακόλουθα ελάχιστα
προσόντα και εμπειρία, αντιστοίχως αποδεικνυόμενα:
Τουλάχιστον τριετή (3) επαγγελµατική εµπειρία σε διαχείριση ανάλογων έργων και
τεχνογνωσία σε γνωστικά αντικείµενα και τοµείς που έχουν άµεση συνάφεια µε το
συγκεκριµένο έργο.
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2. Τα μέλη της Ομάδας Έργου, θα πρέπει να καλύπτουν τις κάτωθι ειδικότητες με τα
αντίστοιχα προσόντα:

Α. ΠΑΡΟΧΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ / ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ/ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
Θα πρέπει να έχει εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών και να είναι
εξαιρετικά καλός γνώστης των προϊόντων διατροφής, των τοπικών πιάτων, των
αποχρώσεων της ελληνικής κουζίνας και να διαθέτει βαθιά κατανόηση της
μαγειρικής και πρακτική γνώση της θρεπτικότητας της μεσογειακής διατροφής και
των ελληνικών κρασιών, οινοπνευματωδών και αφεψημάτων.
Θα πρέπει να είναι σε θέση να παρέχει σύντομο αλλά ευρύ γραπτό
περιεχόμενο προσαρμοσμένο στις ανάγκες και το στυλ της εφαρμογής.
Θα είναι υπεύθυνος για την οργάνωση και τον καθορισμό του τελικού
περιεχομένου.
Θα πρέπει να έχει τις κατάλληλες γνώσεις και το υπόβαθρο στην ελληνική
κουζίνα που θα του / της επιτρέψει να αξιολογεί τη σημασία ή την έλλειψη
συγκεκριμένων συστατικών και, στη συνέχεια, να ασκήσει κριτική σκέψη ως προς το
ποια συστατικά και προϊόντα θα πρέπει να περιλαμβάνονται στην αίτηση για τη
δημιουργία ενός πιάτου.
Θα πρέπει να είναι τότε σε θέση να συντονίσει αυτά τα συστατικά με τρόπο
τέτοιο ώστε να δημιουργεί ένα πρότυπο για τον τελικό χρήστη, παρέχοντάς του /
της με τα εργαλεία (συστατικά) για να δημιουργήσει συγκεκριμένα ελληνικά πιάτα.
- Θα πρέπει να είναι σε θέση να οραματίζεται / προβλέψει την τελική κατάληξη των
επιλογών των χρηστών των συστατικών κατά τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η
εκπλήρωση συγκεκριμένων αποτελεσμάτων (πιάτων).
- Θα πρέπει να έχει την κριτική σκέψη, σύνεση και σφαιρική γνώση της ελληνικής
κουζίνας σε παγκόσμια κλίμακα, έτσι ώστε να παρέχει ένα «μενού» των τελικών
πιάτα που αντιπροσωπεύουν την κουζίνα διεθνώς, σε πιο υγιεινή εκδήλωση της,
ενώ να υπηρετήσει επίσης τις ανάγκες των ελληνικών εξαγωγών και προϊόντων που
αντιπροσωπεύονται στην έκθεση.
- Θα πρέπει να είναι σε θέση να συνθέτει σύντομα αλλά εκτενείς γραπτά κείμενα /
περιεχόμενα σχετικά με συγκεκριμένα συστατικά, τελικά πιάτα, τοπική
γαστρονομική ιστορία και παράδοση, και όλα αυτά να είναι προσαρμοσμένα στις
ανάγκες και στο ύφος της διαδραστικής εφαρμογής app.
- Θα είναι υπεύθυνος για την οργάνωση και τον καθορισμό του τελικού
περιεχομένου.
Θα πρέπει να έχει πλήρη ευχέρεια στην αγγλική γλώσσα και να παρέχει όλο
το περιεχόμενο σε τέλεια, γραπτά αγγλικά.
Θα ενεργεί επίσης ως συντονιστής, επικοινωνώντας με την τεχνική ομάδα,
την Enterprise Greece, τους μεταφραστές, τους ειδικούς διατροφής και κρασιού,
καθώς και την ομάδα οπτικού υλικού ώστε να παραδώσει το τελικό, ολοκληρωμένο
πακέτο περιεχομένου.
Ο πάροχος περιεχομένου θα συντονίζει όλες τις προθεσμίες ώστε να
εξασφαλιστεί η έγκαιρη παράδοση του περιεχομένου και της εφαρμογής.
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Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ/ ΕΣ
Για τον προγραμματισμό της εφαρμογής των διαδραστικών τραπεζιών, απαιτούνται
γνώσεις και εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών στη διαχείριση έργων
πληροφορικής και συγκεκριμένα:
Ο προγραμματιστής πρέπει να είναι γνώστης/γνώστριας του adobe flash, photoshop
and actionscriptcoding.
Γ. ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ
Δύο τουλάχιστον μεταφραστές, ένας στην ιταλική και ένας αγγλική γλώσσα.Θα
πρέπει έκαστος εξ’ αυτών να διαθέτει εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών.
Δ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
Ειδικός διατροφολόγος, θα παρέχει όλες τις απαραίτητες διατροφικές πληροφορίες
για τα προϊόντα και τα τελικά πιάτα και ο οποίος θα συνεργαστεί στενά με τον
πάροχο περιεχομένου / συγγραφέα εφαρμογής για να εξασφαλίσει ότι οι
πληροφορίες αυτές είναι προσεκτικά προσαρμοσμένες στις ανάγκες της
εφαρμογής. Θα πρέπει να διαθέτει εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών.
Ε. ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΡΑΣΙΟΥ
Ο Ειδικός κρασιού θα συνεργαστεί στενά με τον συγγραφέα/δημιουργό της
εφαρμογής για να διατυπώσει συνδυασμούς κρασιού για κάθε τελικό πιάτο. Σε
κάθε πρόταση κρασιού, θα παρουσιάσει τις ποικιλίες και όχι συγκριμένες μάρκες ή
κτήματα. Θα επικεντρωθεί αλλά να μην περιοριστεί στις τέσσερις ευγενείς και πιο
εμπορικά επιτυχημένες ελληνικές ποικιλίες σταφυλιών: Ξινόμαυρο, Αγιωργίτικο,
Μοσχοφίλερο, και Ασύρτικο. Κάθε προτεινόμενη ποικιλία κρασιών θα γραφτεί με
τέτοιο τρόπο ώστε να είναι περιεκτική και να μεταφέρει τόσο τα βασικά
χαρακτηριστικά του σταφυλιού, τον τόπο της καταγωγής και της καλλιέργειας,
καθώς και οι λόγοι για τους οποίους μια συγκεκριμένη πρόταση ποικιλίας ταιριάζει
αρμονικά με ένα συγκεκριμένο πιάτο. Θα πρέπει να διαθέτει και αυτός με τη σειρά
του τρία (3) χρόνια εμπειρία.
ΣΤ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
Ο Υπεύθυνος Παραγωγών θα πρέπει κατ’ ελάχιστο να διαθέτει εμπειρία σε
παραγωγές διαφημιστικών και βιντεοπαραγωγών.
3. Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου ότι διαθέτει συνεργείο γυρισμάτων το οποίο
θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες θέσεις εργασίας: Παραγωγός,
Σκηνοθέτης, Διευθυντής φωτογραφίας, Διευθυντής παραγωγής, Πλήρες συνεργείο
γυρίσματος.
7. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Ο υποψήφιος, ο οποίος προσφέρει τη συμφερότερη προσφορά και στον οποίο
πρόκειται να κατακυρωθεί το Έργο (εφεξής «υποψήφιος Ανάδοχος») πριν από την
κοινοποίηση της οριστικής απόφασης κατακύρωσης της Σύμβασης υποχρεούται να
προσκομίσει για τη σύναψή της, εντός προθεσμίας από την κοινοποίηση της
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απόφασης περί προσωρινούς κατακύρωσης, τα επί μέρους δικαιολογητικά και
έγγραφα, που παρατίθενται παρακάτω ΣΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟ. Σε αντίθετη
περίπτωση ο υποψήφιος Ανάδοχος αποκλείεται, επέρχονται οι συνέπειες που
αναφέρονται στο άρθρο 17 της παρούσας και η Σύμβαση συνάπτεται με τον
επόμενο κατά σειρά υποψήφιο με τις ίδιες προϋποθέσεις.
Τα κατά τα παραπάνω έγγραφα, που υποχρεούται να προσκομίσει ο υποψήφιος
Ανάδοχος είναι τα ακόλουθα:
7.1. Έλληνες Πολίτες
Α/Α

1

2

3

4

5

6

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της
επαγγελματικής του δραστηριότητας και για τα αδικήματα που
προβλέπονται στο άρθρο 5 της παρούσας. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να
έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης
της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
Διαγωνισμού.
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση,
παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό,
αναστολή εργασιών. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ
έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε
πτώχευση,
εκκαθάριση,
αναγκαστικής
διαχείρισης,
πτωχευτικού
συμβιβασμού. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6)
μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής
των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
Πιστοποιητικό του οικείου Επαγγελματικού ή Εμπορικού Επιμελητηρίου
περί εγγραφής του υποψηφίου ή βεβαίωση αρμόδιας αρχής με την οποία
να πιστοποιείται η άσκηση του επαγγέλματός του. Το πιστοποιητικό ή η
βεβαίωση θα πρέπει να επιβεβαιώνει ότι ο υποψήφιος ανάδοχος
εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος κατά την ημερομηνία
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του
διαγωνισμού.
Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του υποψηφίου
αναδόχου θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης
(κυρίας και επικουρικής) στους οποίους ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να
καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.
Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης, από τα οποία
να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του
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Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
Διαγωνισμού.
Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά
την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
Εξουσιοδότηση προς εκείνον που υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών
Κατακύρωσης

7

8

Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν
καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή
αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου
ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο
υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή
Βεβαίωση θα συνυποβληθεί υποχρεωτικά μαζί με τα λοιπά Δικαιολογητικά
Κατακύρωσης.
7.2. Αλλοδαποί Πολίτες
Α/Α

1

2

3

4

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδυνάμου εγγράφου
που εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας
καταγωγής ή προέλευσης του προσώπου αυτού από το οποίο να
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει καταδικασθεί για αδίκημα
σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας και για τα
αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 5της παρούσας. Το απόσπασμα
ή το έγγραφο αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν
από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης υποβολής
των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση,
εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό
συμβιβασμό, αναστολή εργασιών ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται
στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί
το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
Διαγωνισμού.
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης
σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικού
συμβιβασμού ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της
χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6)
μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής
των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
Πιστοποιητικό του οικείου Επαγγελματικού ή Εμπορικού Επιμελητηρίου
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Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
περί εγγραφής του υποψηφίου ή βεβαίωση αρμόδιας αρχής με την οποία
να πιστοποιείται η άσκηση του επαγγέλματός του. Το πιστοποιητικό ή η
βεβαίωση θα πρέπει να επιβεβαιώνει ότι ο υποψήφιος ανάδοχος
εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος κατά την ημερομηνία
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του
διαγωνισμού.
Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του υποψηφίου
αναδόχου θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης
(κυρίας και επικουρικής) στους οποίους ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει
να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.
Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης από τα
οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς
τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία κοινοποίησης
της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του
Διαγωνισμού.
Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο
υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές
υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης
υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
Εξουσιοδότηση προς εκείνον που υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών
Κατακύρωσης

5

6

7

8

Τα παραπάνω πιστοποιητικά συντάσσονται ή/και εκδίδονται με βάση την ισχύουσα
νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένος ο υποψήφιος, από την οποία και
εκδίδεται το σχετικό Πιστοποιητικό.
Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω
δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω
περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη
Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη
Βεβαίωση, με Υπεύθυνη Δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή
διοικητική αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της
χώρας του υποψήφιου Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση ή
Υπεύθυνη Δήλωση θα συνυποβληθεί υποχρεωτικά μαζί με τα λοιπά Δικαιολογητικά
Κατακύρωσης.
7.3. Ημεδαπά Νομικά Πρόσωπα
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

1

Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι α)
ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. β) διαχειριστές Ε.Π.Ε. γ)
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε. δ) οι νόμιμοι εκπρόσωποι κάθε
άλλου νομικού προσώπου δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με
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Α/Α

2

3

4

5

6

7.

8.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας και για τα
αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 5της παρούσας. Το απόσπασμα
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την
ημερομηνία
κοινοποίησης
της
πρόσκλησης
υποβολής
των
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση. Το
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από
την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης
σε πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι
(6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική
διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6)
μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής
των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε
αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το
πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
Διαγωνισμού.
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος τελεί σε παύση εργασιών,
πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή εργασιών και σε διαδικασία κήρυξης
σε πτωχευτικό συμβιβασμό.. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει
εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
Διαγωνισμού.
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση
του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει ή υπό ειδική εκκαθάριση του Ν 1892/1990
ή υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των
άνω νομοθετημάτων. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το
πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
Διαγωνισμού.
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό παύση εργασιών ή
πτωχευτικό συμβιβασμό ή αναστολή εργασιών ούτε έχει κινηθεί σε βάρος
του διαδικασία κήρυξης σε πτωχευτικό συμβιβασμό. Το πιστοποιητικό
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Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την
ημερομηνία
κοινοποίησης
της
πρόσκλησης
υποβολής
των
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του υποψηφίου
αναδόχου θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης
(κυρίας και επικουρικής) στους οποίους ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει
να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.
Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης από τα
οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς
τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία κοινοποίησης
της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του
Διαγωνισμού.
Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο
υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές
υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης
υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
Πιστοποιητικό του οικείου Επαγγελματικού ή Εμπορικού Επιμελητηρίου
περί εγγραφής του υποψηφίου ή βεβαίωση αρμόδιας αρχής με την οποία
να πιστοποιείται η άσκηση του επαγγέλματός του. Το πιστοποιητικό ή η
βεβαίωση θα πρέπει να επιβεβαιώνει ότι ο υποψήφιος ανάδοχος
εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος κατά την ημερομηνία
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του
διαγωνισμού.
Εξουσιοδότηση προς εκείνον που υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών
Κατακύρωσης.

9

10

11

12

13

Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν
καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή
αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου
ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο
υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή
Βεβαίωση θα συνυποβληθεί υποχρεωτικά μαζί με τα λοιπά Δικαιολογητικά
Κατακύρωσης.
7.4. Αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

1

Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδυνάμου εγγράφου
που εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας
καταγωγής ή προέλευσης του προσώπου αυτού από το οποίο να προκύπτει
ότι οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή διαχειριστές του νομικού αυτού προσώπου δεν
έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής
του δραστηριότητας και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 4
της παρούσας. Το απόσπασμα ή το έγγραφο αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το
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Α/Α

2

3

4

5

6

7

8

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
Διαγωνισμού.
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση ή ανάλογη
κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε
πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας
του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες
πριν από την κοινοποίηση της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση
ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από
την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε
αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο
της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6)
μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής
των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί σε παύση εργασιών,
πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή εργασιών και σε διαδικασία κήρυξης σε
πτωχευτικό συμβιβασμό ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο
της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6)
μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής
των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του
ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει ή υπό ειδική εκκαθάριση του Ν 1892/1990 ή υπό
διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των άνω
νομοθετημάτων. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι
(6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής
των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό παύση εργασιών ή
πτωχευτικό συμβιβασμό ή αναστολή εργασιών ούτε έχει κινηθεί σε βάρος
του διαδικασία κήρυξης σε πτωχευτικό συμβιβασμό. Το πιστοποιητικό αυτό
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του υποψηφίου
αναδόχου θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης
(κυρίας και επικουρικής) στους οποίους ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να
καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.
Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης από τα οποία
να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του
Διαγωνισμού.
Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο
υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις
του κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
Πιστοποιητικό του οικείου Επαγγελματικού ή Εμπορικού Επιμελητηρίου
περί εγγραφής του υποψηφίου ή βεβαίωση αρμόδιας αρχής με την οποία
να πιστοποιείται η άσκηση του επαγγέλματός του. Το πιστοποιητικό ή η
βεβαίωση θα πρέπει να επιβεβαιώνει ότι ο υποψήφιος ανάδοχος
εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος κατά την ημερομηνία
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του
διαγωνισμού.
Εξουσιοδότηση προς εκείνον που υποβάλει την Προσφορά.

Τα παραπάνω πιστοποιητικά συντάσσονται ή/και εκδίδονται με βάση την ισχύουσα
νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένος ο υποψήφιος, από την οποία και
εκδίδεται το σχετικό Πιστοποιητικό.
Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω
δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω
περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη
Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη
Βεβαίωση, με Υπεύθυνη Δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή
διοικητική αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της
χώρας του υποψήφιου Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση ή
Υπεύθυνη Δήλωση θα συνυποβληθεί υποχρεωτικά μαζί με τα λοιπά Δικαιολογητικά
Κατακύρωσης.
8. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Το τεύχος και η περίληψη της παρούσας προκήρυξης θα αναρτηθούν στην
ιστοσελίδα http://www.enterprisegreece.gov.gr.
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9. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Με την υποβολή της προσφοράς θεωρείται ότι ο διαγωνιζόμενος αποδέχεται
ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης. Οι μετέχοντες στο
διαγωνισμό πρέπει να αναφέρουν στην προσφορά τους, ότι έλαβαν γνώση όλων
των όρων της προκήρυξης. Πάντως η γνώση τους αυτή θεωρείται, ότι υπάρχει με
την υποβολή της προσφοράς και χωρίς την αναφορά της σ' αυτή. Εξάλλου, με την
υποβολή της προσφοράς θεωρείται βέβαιο ότι οι διαγωνιζόμενοι είναι απολύτως
ενήμεροι επί τυχόν ειδικότερων συνθηκών εκτέλεσης του έργου κλπ. και ότι έχουν
μελετήσει ενδελεχώς όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο φάκελο του
διαγωνισμού.
Επίσης, σε περίπτωση νομικών προσώπων, θεωρείται ότι η υποβολή της
προσφοράς και η συμμετοχή στο διαγωνισμό έχουν εγκριθεί από το αρμόδιο
όργανο του συμμετέχοντος νομικού προσώπου.
Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την Προσφορά τους είτε καταθέτοντάς την
αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, είτε
αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο
(courier) στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, ήτοι στην διεύθυνση Βας. Σοφίας 109,
115 21, Αθήνα.
Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, οι προσφορές παραλαμβάνονται με
απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην
Αναθέτουσα Αρχή μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής του
διαγωνισμού.
Δε θα ληφθούν υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά από την
καθορισμένη ημερομηνία και ώρα είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν
έφθασαν στην Αναθέτουσα Αρχή έγκαιρα.
Η Αναθέτουσα Αρχή ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη παραλαβή της
Προσφοράς ή για το περιεχόμενο των φακέλων που τη συνοδεύουν.
10. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι Προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προκήρυξης.
Οι Προσφορές κατατίθενται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο που πρέπει να
περιλαμβάνει όλα όσα καθορίζονται στην παρούσα προκήρυξη.
Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος, στον οποίο πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η
λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο πλήρης τίτλος και η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
καθώς και τα στοιχεία του αποστολέα, περιέχει επιστολή συμμετοχής στον
διαγωνισμό υπογεγραμμένη, σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό
πρόσωπο, από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας καθώς και δύο επί μέρους,
ανεξάρτητους, σφραγισμένους φακέλους δηλαδή:
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Α. «Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής», ο οποίος περιέχει τα νομιμοποιητικά
στοιχεία και άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία προσδιορίζονται στο άρθρο
6. Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι ταξινομημένα μέσα στον Φάκελο, με τη
σειρά που ζητούνται στις αντίστοιχες παραγράφους.
Β. «Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Τεχνικής
Προσφοράς του υποψήφιου Αναδόχου, όπως αυτά απαιτούνται από την παρούσα
διακήρυξη.
Γ. «Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της
Οικονομικής Προσφοράς του υποψήφιου Αναδόχου, όπως αυτά απαιτούνται από
την παρούσα διακήρυξη.
Οι ανωτέρω Φάκελοι θα υποβληθούν ως εξής :
Δικαιολογητικά Συμμετοχής:
- ένα (1) πρωτότυπο
- ένα (1) αντίγραφο
που θα περιλαμβάνεται στον σφραγισμένο φάκελο Δικαιολογητικά Συμμετοχής.
ΤεχνικήΠροσφορά:
- ένα (1) πρωτότυπο
- ένα (1) αντίγραφο
- ένα (1) dvd
που θα περιλαμβάνονται στον σφραγισμένο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς.
Οικονομική Προσφορά:
- ένα (1) πρωτότυπο
- ένα (1) αντίγραφο
που θα περιλαμβάνεται στον σφραγισμένο φάκελο Οικονομικής Προσφοράς.
Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος πρέπει να φέρει την ένδειξη:
«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ»
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ :
«Παροχή Υπηρεσιών για την παραγωγή Οπτικοακουστικού Υλικού στο Ελληνικό
Περίπτερο, στο πλαίσιο της Ελληνικής συμμετοχής στην Παγκόσμια Έκθεση EXPO
2015, η οποία θα διεξαχθεί στο Μιλάνο από 01-05-2015 έως 31-10-2015»
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.»
ΑΡ.ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 06/2015
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 02.03.2015
Όλοι οι επιμέρους φάκελοι αναγράφουν την επωνυμία και διεύθυνση, αριθμό
τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υποψήφιου
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Ανάδοχου, τον τίτλο του Διαγωνισμού και τον τίτλο του φακέλου (π.χ.
Δικαιολογητικά κ.λπ.).
Σε περίπτωση Ένωσης/ Κοινοπραξίας πρέπει να αναγράφονται η πλήρης επωνυμία
και διεύθυνση, καθώς και αριθμός τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλων των μελών της.
Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων που είναι δυνατόν να
αποσφραγιστούν και να επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.
Όλες οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική Γλώσσα ή σε οποιαδήποτε άλλη
γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνοδευόμενες από επίσημη μετάφραση στην
Ελληνική Γλώσσα. Σε περίπτωση διαφωνίας υπερισχύει η επίσημη μετάφραση στην
Ελληνική Γλώσσα. Πιστοποιητικά αλλοδαπών αρχών γίνονται δεκτά, εφόσον
συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Όλα τα έγγραφα
των προσφορών θα πρέπει να έχουν συνταχθεί ή να έχουν επίσημα μεταφρασθεί,
εφόσον έχουν συνταχθεί εκτός Ελλάδος, στην Ελληνική Γλώσσα επί ποινή
αποκλεισμού.
Σε κάθε ένα από τα αντίτυπα που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του,
πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ" και να μονογράφεται από
τον υποψήφιο Ανάδοχο. Το περιεχόμενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από
άλλα αντίτυπα, σε περίπτωση ασυμφωνίας αυτών με το πρωτότυπο.
Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η
τάξη και η σειρά των όρων της Προκήρυξης.
Οι απαντήσεις σε όλες τις απαιτήσεις της Προκήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. Δεν
επιτρέπονται ασαφείς απαντήσεις της μορφής "ελήφθη υπόψη", συμφωνούμε και
αποδεχόμεθα, κλπ.
Οι προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες και δεν πρέπει να φέρουν
ξυσίματα, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες κλπ. Εάν υπάρχει στην Προσφορά
οποιαδήποτε διόρθωση, πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από
τον υποψήφιο Ανάδοχο. Όλες οι διορθώσεις θα πρέπει να αναφέρονται
ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της Προσφοράς. Η αρμόδια Επιτροπή προσυπογράφει
το ανακεφαλαιωτικό φύλλο με τις τυχόν, διορθώσεις και τις αναφέρει στο
συντασσόμενο πρακτικό, ώστε να αποδεικνύεται αδιαφιλονίκητα ότι προϋπήρχαν
της ημερομηνίας αποσφράγισης.
Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο της Προσφοράς χρησιμοποιούνται
συντομογραφίες (abbreviations), για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι
υποχρεωτικό για τον υποψήφιο Ανάδοχο να αναφέρει σε συνοδευτικό πίνακα την
επεξήγησή τους.
Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της Προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της
αρμόδιας Επιτροπής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν
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λαμβάνεται υπόψη. Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών
δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση,
τροποποίηση ή απόκρουση όρου της προκήρυξης ή της Προσφοράς. Διευκρινίσεις
δίνονται μόνο όταν ζητούνται από την αρμόδια Επιτροπή και λαμβάνονται υπόψη
μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. Στην περίπτωση αυτή η
παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο και δεν
θεωρείται αντιπροσφορά.
Οι προσφορές αφορούν ολόκληρο το Έργο.
Οι διευκρινίσεις των υποψηφίων Αναδόχων πρέπει να δίνονται γραπτά, εφόσον
ζητηθούν, σε χρόνο που θα ορίζει η αρμόδια Επιτροπή.
Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»
Ο φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» που θα υποβάλει κάθε υποψήφιος
Ανάδοχος πρέπει να περιέχει τα νομιμοποιητικά στοιχεία και άλλα απαραίτητα
δικαιολογητικά του υποψήφιου Αναδόχου προς τις τυπικές απαιτήσεις συμμετοχής
στον Διαγωνισμό και τα οποία προσδιορίζονται στην παρούσα προκήρυξη.
Περιεχόμενα Φακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
Η Τεχνική Προσφορά υποβάλλεται σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο (επί ποινή
απορρίψεως), με την επωνυμία του ενδιαφερόμενου και τα στοιχεία του
Διαγωνισμού, και πρέπει υποχρεωτικά να περιέχει τα ακόλουθα:
Α. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν επί ποινή αποκλεισμού υπεύθυνη
δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην
οποία θα αναφέρεται ότι:
o Το περιεχόμενο του φακέλου της τεχνικής προσφοράς είναι σύμφωνο
με την τεχνική περιγραφή του αντικειμένου του διαγωνισμού.
o Ο υποψήφιος συμφωνεί να τηρήσει τις υποχρεώσεις του ως
ανάδοχος όπως αυτές αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη.
Β. Ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που θα υποβάλει ο υποψήφιος Ανάδοχος
πρέπει να περιέχει επί ποινή αποκλεισμού τις επιμέρους ενότητες (περιεχόμενα
προσφοράς) όπως αναφέρονται κατωτέρω:
1. Περιγραφή της επιχειρηματικής οργάνωσης, της δομής, των τομέων δραστηριότητας,
των προϊόντων και των υπηρεσιών του υποψηφίου, καθώς και των μέσων, ώστε να
ανταπεξέλθει επιτυχώς στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση Έργου.
2. Παρουσίαση Περιεχομένου (τεχνολογική προσέγγιση και προσέγγιση της παραγωγής)

2.1Μία παρουσίαση του τρόπου λειτουργίας της διαδραστικής εφαρμογής, η
οποία θα πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον τα εξής: τη μεθοδολογία
ανάπτυξης, τα τεχνολογικά εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν και τυχόν
εναλλακτικές επιλογές μεταξύ αυτών και τέλος το ενδεικτικό
χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης της εφαρμογής.
2.2 Μία παρουσίαση του τρόπου υλοποίησης της εικαστικής και ηχητικής
εγκατάστασης, η οποία θα πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον τα εξής: τη
μεθοδολογία ανάπτυξης, τα τεχνολογικά εργαλεία που θα
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χρησιμοποιηθούν και τυχόν εναλλακτικές επιλογές μεταξύ αυτών και
τέλος το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης
2.3. Ένα (1) DVD στο οποίο θα περιέχεται ένα (1) δείγμα προβολής ενός
λεπτού (video) για την κάθε παραγωγή.
3. Παρουσίαση της καταλληλότητας της ομάδας έργου
i)
Σαφής αναφορά στον τρόπο οργάνωσης και διοίκησης της ομάδας έργου
καθώς και του τρόπου επικοινωνίας της Ομάδας Έργου με την
Αναθέτουσα Αρχή και τους εμπλεκόμενους στην υλοποίηση του έργου.
ii)
Ο τρόπος υλοποίησης του έργου από τα μέλη της Ομάδας Έργου.
4. Επίσης, οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα την πρόταση
του διαγωνιζομένου και απαντά στις επιμέρους απαιτήσεις που τίθενται στην
παρούσα προκήρυξη, αλλά και στα αντίστοιχα κριτήρια αξιολόγησης της
Τεχνικής Προσφοράς.
Προσφορά
που
δεν
θα
τηρεί
την
παραπάνω
κύρια
περιεχομένων θα κρίνεται εκτός προδιαγραφών και δεν θα αξιολογείται.

δομή

Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά»
Ο φάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνει την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
του υποψηφίου, η οποία υποχρεωτικά πρέπει να περιέχει τα ακόλουθα:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ

A

Είδος Εργασίας

Παροχή
υπηρεσιών
παραγωγής
1 διαδραστικής εφαρμογής για δημιουργία
εικονικού γεύματος
Σύνολο
εικαστικής
και
ηχητικής
2
εγκατάστασης
3 Σύνολο παραγωγής video

A.T.

ΕιδοςΜ
ον.

Ποσότ Τιμή
ητα
Μονάδας

Ν\80.01.01.0
1

ΤΚΑ

1,00

ΤΚΑ

1,00

ΤΚΑ

1,00

Ν\80.01.01.0
2
Ν\80.01.01.0
3

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΑΡΟΧΕΣ
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Φ.Π.Α 23%
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΜΕ Φ.Π.Α.

Επιπλέον η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες
στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών.
Το ποσό πλέον ΦΠΑ καθώς και το συνολικό ποσό, αναγράφονται ολογράφως και
αριθμητικά. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ του ποσού ολογράφως και αυτού
αριθμητικώς, θεωρείται ως προσφορά το αναφερθέν ποσό ολογράφως.
Στην οικονομική προσφορά θα δίνεται η συνολική τιμή, και καμία επιπρόσθετη
δαπάνη ή χρέωση δεν θα γίνει δεκτή, άλλως αυτή απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
11. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Εναλλακτικές Προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές Προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο
υποψήφιος Ανάδοχος, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν
δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους
προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών.
Η προσφορά προαιρετικών προϊόντων ή υπηρεσιών, τα οποία δεν είναι απαραίτητα
για την ικανοποίηση των απαιτήσεων της προκήρυξης δεν αποκλείεται, θα
διαχωρίζεται όμως σαφώς και θα διευκρινίζεται ότι πρόκειται περί προσφοράς
προαιρετικών προϊόντων ή υπηρεσιών.
12. ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΝΟΜΙΣΜΑ
Οι τιμές της Προσφοράς θα εκφράζονται σε Ευρώ. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι
τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον ΦΠΑ.
Η τιμή χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται για τη σύγκριση των προσφορών.
Προσφορά που δε δίδει τιμή σε Ευρώ ή δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα
συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της
Προσφοράς. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της Προσφοράς, οι
υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής
τους για την παράταση αυτή, να υποβάλλουν νέους πίνακες τιμών ή να τους
τροποποιήσουν.
Δεν γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του Έργου ή με διαφορετικά ποσοστά
έκπτωσης ανά φάση υλοποίησης του Έργου.
Δεν γίνονται επίσης δεκτές υπερβολικά χαμηλές οικονομικές προσφορές, κατά την
έννοια της παραγράφου 15 της παρούσας.
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Αναπροσαρμογή της τιμής δεν επιτρέπεται κατά τη διάρκεια του Έργου. Προσφορές
που θέτουν όρο αναπροσαρμογής τιμών απορρίπτονται.
13. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους το αργότερο
μέχρι την 02.03.2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 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. 115 21 Αθήνα,
Τηλέφωνο: 210 3355700, Φαξ: 210 3355743.
Οι προσφορές που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι
εκπρόθεσμες, δεν παραλαμβάνονται, ούτε αξιολογούνται, αλλά επιστρέφονται.
Η έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών γίνεται από την αρμόδια
Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, στις 02.03.2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα
14:00 στην έδρα της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.», παρουσία των υποψηφίων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων
εκπροσώπων τους.
14. ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό για
ενενήντα (90) ημέρες από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας
υποβολής τους. Προσφορές που ορίζουν μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτονται ως
απαράδεκτες. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από
την Αναθέτουσα Αρχή πριν από τη λήξη της, για διάστημα ενός (1) μηνός κατά
ανώτατο όριο. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού στον ανάδοχο
μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσμεύει όμως τον
προσφέροντα μόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί.
Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την Προσφορά τους ή
μέρος της μετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η Προσφορά ή μέρος της
αποσυρθεί, ο υποψήφιος Ανάδοχος υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα:
- έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση
15. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν, συμπληρωματικές διευκρινίσεις για το
περιεχόμενο της παρούσας προκήρυξης από την αρμόδια Διεύθυνση Τροφίμων
Ποτών και Αγροτικών Προϊόντων της Αναθέτουσας Αρχής με ηλεκτρονική
αλληλογραφία
στην
ηλεκτρονική
διεύθυνση
h.alisandratou@enterprisegreece.gov.gr
Οι συμπληρωματικές διευκρινίσεις σχετικά με την προκήρυξη παρέχονται το
αργότερο δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από την εκπνοή της προθεσμίας που έχει
καθοριστεί για την παραλαβή των προσφορών.
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Οι διευκρινίσεις θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής
www.enterprisegreece.gov.gr.
Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί
προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής.
Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση των προσφορών, διευκρινίσεις,
τροποποιήσεις ή αποκρούσεις όρων της προκήρυξης ή των προσφορών δεν γίνονται
δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας
Διαγωνισμού έχει το δικαίωμα και αφού το κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει από τον
προσφέροντα την παροχή διευκρινίσεων σχετικά με το περιεχόμενο της προσφοράς
του. Στην περίπτωση αυτή, η παροχή των συγκεκριμένων διευκρινίσεων είναι
υποχρεωτική για τον προσφέροντα και δεν θεωρείται αντιπροσφορά.

16. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού (στο εξής Επιτροπή), αρμόδια για την
παραλαβή, αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών, προβαίνει στην έναρξη
της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών, την καταληκτική ημερομηνία και
ώρα κατάθεσης των προσφορών που ορίζεται από την προκήρυξη, στα γραφεία της
Αναθέτουσας Αρχής.
Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση της προσφοράς, καμία διευκρίνιση,
τροποποίηση ή απόκρουση όρου της προκήρυξης ή της προσφοράς δε γίνεται
δεκτή. Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού όμως, έχει το δικαίωμα, αν το κρίνει
αναγκαίο, να ζητήσει από οποιονδήποτε υποψήφιο την παροχή διευκρινίσεων
σχετικά με το περιεχόμενο της προσφοράς του. Στην περίπτωση αυτή η παροχή
διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον προσφέροντα και δεν θεωρείται
αντιπροσφορά.
Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί
προφορικές απαντήσεις εκ μέρους οποιουδήποτε υπαλλήλου ή συμβούλου ή
στελέχους της Αναθέτουσας Αρχής.
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές σε καμία φάση του διαγωνισμού και
σε καμία περίπτωση, απορρίπτονται δε ως απαράδεκτες.
Αποκλείονται του διαγωνισμού και δεν αξιολογούνται προσφορές που δεν έχουν
σφραγισμένα σε ιδιαίτερο φάκελο την οικονομική προσφορά.

16.1. Αποσφράγιση Δικαιολογητικών
1. Κατά την αποσφράγιση, η Επιτροπή ανοίγει τον κυρίως φάκελο, μονογράφει και
σφραγίζει τους τρεις υποφακέλους (Δικαιολογητικών, Τεχνικής Προσφοράς και
Οικονομικής Προσφοράς).
2. Στη συνέχεια, αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος της προσφοράς και στη
συνέχεια ο υποφάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», και μονογράφονται από την αρμόδια
Επιτροπή όλα τα πρωτότυπα στοιχεία των Φακέλων Δικαιολογητικών Συμμετοχής
κατά
φύλλο.
Στην αποσφράγιση μπορούν να παρίστανται οι διαγωνιζόμενοι με τους νόμιμους
εκπροσώπους τους ή εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους τους.
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3. Στη συνέχεια εξετάζει σε κλειστή συνεδρίαση την πληρότητα των υποβληθέντων
δικαιολογητικών και την συμμόρφωσή τους με τους όρους της παρούσας.
Προσφορές των οποίων τα δικαιολογητικά κρίθηκαν ελλιπή ή μη συμμορφούμενα
απορρίπτονται, δεν συμμετέχουν στο επόμενο στάδιο, οι φάκελοι της οικονομικής
προσφοράς επιστρέφονται χωρίς να ανοιχθούν και η επιτροπή συντάσσει πρακτικό
τεκμηριώνοντας την απόρριψη.
16.2. Αποσφράγιση Τεχνικών Προσφορών
Η αποσφράγιση του υποφακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» γίνεται μόνο για όσους
προσφέροντες έγιναν αποδεκτοί στο διαγωνισμό βάσει του υποφακέλου
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ».
1.
Κατά την ίδια ημέρα και ώρα αποσφραγίζεται ο υποφάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ», μονογράφεται το «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» κατά φύλλο. Στην αποσφράγιση
μπορούν να παρίστανται οι διαγωνιζόμενοι με τους νόμιμους εκπροσώπους τους ή
εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους τους.
2.
Η εξέταση και αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών, γίνονται σε κλειστή
συνεδρίαση της Επιτροπής διενέργειας του Διαγωνισμού.
3.
Σε περίπτωση που κάποια προσφορά απορριφθεί, ο φάκελος της
οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται και επιστρέφεται κλειστός.
Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό στο οποίο αναφέρει:
- τις συγκεκριμένες ενέργειες και τα αποτελέσματα του σταδίου της παραλαβής
των Προσφορών και της αποσφράγισης των Κυρίως και Επιμέρους
προαναφερθέντων Φακέλων,
- τις συγκεκριμένες ενέργειες και τα αποτελέσματα του σταδίου αξιολόγησης
των Φακέλων των Δικαιολογητικών και Τεχνικής προσφοράς
- τους διαγωνιζόμενους οι προσφορές των οποίων προτείνεται να απορριφθούν
για οιονδήποτε λόγο, παραθέτοντας σχετική πλήρη αναλυτική αιτιολογία γι’
αυτή την εισήγηση,
- τους διαγωνιζόμενους οι προσφορές των οποίων προτείνεται να γίνουν
αποδεκτές
- τα ονόματα και την ιδιότητα όσων διαγωνιζομένων παρευρέθησαν κατά την
αποσφράγιση των φακέλων.
Το εν λόγω πρακτικό αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και των
τεχνικών προσφορών, διαβιβάζεται από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού
στο αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής προκειμένου να αποφανθεί αυτό
σχετικά για την αποδοχή ή την απόρριψή του και με μέριμνά του κοινοποιείται
γνωστοποιείται η απόφασή του στους υποψήφιους αναδόχους. Με την ίδια
απόφαση καθορίζεται ο τόπος, η ημερομηνία και η ώρα αποσφράγισης των
οικονομικών προσφορών των υποψηφίων αναδόχων των οποίων ο η προσφορά
έχει γίνει μέχρι αυτό το στάδιο αποδεκτή.
Μετά την παραπάνω διαδικασία, οι σφραγισμένοι φάκελοι των οικονομικών
προσφορών επαναφέρονται – για όσες προσφορές έγιναν αποδεκτές- στην αρμόδια
Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού για την αποσφράγισή τους, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην ανωτέρω απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής.
Όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται αλλά
επιστρέφονται.
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16.3. Αποσφράγιση Οικονομικών Προσφορών
Στην συνέχεια η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού προχωρεί στην Αποσφράγιση
των φακέλων της Οικονομικής Προσφοράς και αποσφραγίζεται ο υποφάκελος
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», μονογράφεται το «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» κατά φύλλο και
ανακοινώνονται οι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ των διαγωνιζομένων. Στην
αποσφράγιση των φακέλων των οικονομικών προσφορών μπορούν να παρίστανται
οι διαγωνιζόμενοι με τους νόμιμους εκπροσώπους τους ή εξουσιοδοτημένους
αντιπροσώπους τους.
Για υπερβολικά χαμηλές οικονομικές προσφορές, οι οποίες υπολείπονται του 50%
του προϋπολογισμού της προκήρυξης, η Επιτροπή έχει δικαίωμα να ζητήσει
διευκρινίσεις και αναλυτική τεκμηρίωση από τον υποψήφιο, ώστε να διασφαλισθεί
η πληρότητα, η ποιότητα και η επάρκεια του παραδοτέου. Εάν η Επιτροπή κρίνει
τις απαντήσεις του Αναδόχου ελλιπείς, γενικευμένες, ανακόλουθες κ.λπ., μπορεί να
απορρίψει την οικονομική του προσφορά.
16.4 Διαδικασία Αξιολόγησης Προσφορών
Η αξιολόγηση θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από
τεχνοοικονομική άποψη Προσφορά. Για την επιλογή της συμφερότερης Προσφοράς
η αρμόδια Επιτροπή θα προβεί στα παρακάτω:
- Έλεγχο και αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής
- Αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών για όσες
προσφορές δεν έχουν απορριφθεί κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των
δικαιολογητικών
- Αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν
απορριφθεί σε προηγούμενο στάδιο της αξιολόγησης
- Κατάταξη των προσφορών για την τελική επιλογή της συμφερότερης
Προσφοράς με βάση την κατωτέρω μέθοδο:
Ομάδες και συντελεστές κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης
O πίνακας των κριτηρίων και των αντίστοιχων βαθμολόγησης τεχνικής αξιολόγησης,
βάσει των οποίων η αρμόδια Επιτροπή θα προβεί σε βαθμολόγηση των κριτηρίων
ακολουθεί παρακάτω.
Στο στάδιο αυτό θα γίνει βαθμολόγηση των κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης τα
οποία αναφέρονται κατωτέρω και ο υπολογισμός του Τελικού Βαθµού Τεχνικής
Προσφοράς (τΤΒΤΠ) κάθε υποψηφίου.
Η βαθµολόγηση των επιμέρους κατωτέρω κριτηρίων για την τεχνική αξιολόγηση θα
γίνει µε τη µέθοδο που ακολουθεί.
Τα µέλη της Επιτροπής θα βαθμολογήσουν µε ένα συνολικό ακέραιο βαθμό από το
0 έως το 100 κάθε ένα από τα κριτήρια τεχνικής αξιολόγησης, κατά την ελεύθερη
κρίση τους, ως εξής:
α. Σε περίπτωση που καλύπτονται ακριβώς οι απαιτήσεις του Έργου η βαθµολογία
του είναι από 51 µέχρι 75 βαθμούς (Επαρκής)
β. Η βαθµολογία αυτή αυξάνεται από 76 µέχρι τους 100 βαθµούς (Καλή), για τις
περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του Έργου
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γ. Στην περίπτωση που οι αποκλίσεις κριθούν ως ουσιώδεις ή δεν παρέχονται τα
αναγκαία σχετικά στοιχεία για τη διαμόρφωση γνώμης, τότε η βαθµολογία του κάθε
κριτηρίου είναι από 0 µέχρι 50 βαθμούς (Ανεπαρκής).
Στη συνέχεια, για κάθε ένα κριτήριο ο βαθµός των µελών της Επιτροπής θα
πολλαπλασιασθεί επί τον επιµέρους συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου, για να
προκύψει ο βαθµός του κριτηρίου αυτού.
Ακολούθως θα υπολογισθεί το άθροισµα των βαθµών όλων των κριτηρίων όλων
των οµάδων κριτηρίων, το οποίο θα αποτελεί τον Απόλυτο Βαθµό της Τεχνικής
Προσφοράς (ΑΒΤΠ) κάθε υποψηφίου.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Α/Α
Κριτήρια Αξιολόγησης
Συντελεστής Βαρύτητας
Α.

Μεθοδολογική
«Έργου»

προσέγγιση

υλοποίησης του 60%

Α.1

Προσέγγιση Παραγωγής οπτικοακουστικού
περιεχομένου

20%

Α.2

Τεχνολογική προσέγγιση (εγκαταστάσεις και
τεχνικός εξοπλισμός) για την παραγωγή της
εικαστικής και ηχητικής εγκατάστασης έκθεσης
φυσικών αντικειμένων παραγωγής του
παρελθόντος

20%

Α.3

Λειτουργικότητα διαδραστικής εφαρμογής

20%

Β.

Λειτουργία και Καταλληλότητα της Ομάδας
«Έργου»

40%

Το κριτήριο Β.(Λειτουργία και Καταλληλότητα της Ομάδας «Έργου») αφορά
ειδικότερα τα ακόλουθα:
Αναλυτική περιγραφή Οργανωτικού Σχήματος της Ομάδας Έργου που θα συστήσει ο
Ανάδοχος για την εκτέλεση του Έργου. Γενική περιγραφή των λειτουργιών και των ρόλων
που θα επιτελέσουν. Πρόταση του συστήματος διοίκησης του έργου, που θα περιλαμβάνει
το οργανωτικό σχήμα και τις σχέσεις των οργάνων διοίκησης της Αναθέτουσας Αρχής, σε
σχέση προς τα αντίστοιχα όργανα του Υποψηφίου, καθώς και το σύστηµα συντονισµού και
επικοινωνίας µεταξύ τους, όπως επίσης ρεαλιστική και πλήρης καταγραφή του εύρους
εμπλοκής των στελεχών της Ομάδας Έργου στα επιμέρους στάδια υλοποίησης.

Ο Τελικός Βαθµός Τεχνικής Προσφοράς (TΒΤΠ) κάθε υποψηφίου υπολογίζεται από
τον τύπο:
ΑΒΤΠ
ΤΒΤΠ= -------------- x 100
ΑΒΤΠmax
όπου ABTΠmax =η απόλυτη βαθµολογία του καλύτερου τεχνικά υποψηφίου
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Αξιολόγηση οικονομικών προσφορών
Η βαθμολόγηση των Οικονομικών Προσφορών των Προσφερόντων είναι σχετική.
Για κάθε Προσφέροντα θα υπολογισθεί ο Τελικός Βαθμός της Οικονομικής
Προσφοράς του (Τ.Β.Ο.Π.), ως εξής:
Τ.Β.Ο.Π.=(Οικονομική
Προσφορά
Μειοδότη/Οικονομική
Προσφορά
Προσφέροντα)x100
όπου Οικονομική Προσφορά Προσφέροντος ορίζεται το συνολικό ποσό σε Ευρώ
έναντι του οποίου προτίθεται να εκτελέσει ο Προσφέρων το Έργο, μη
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και Οικονομική Προσφορά Μειοδότη είναι το
μικρότερο συνολικό ποσό σε Ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Είναι προφανές ότι ο βαθμός αυτός θα είναι ένας αριθμός μικρότερος ή ίσος του
100 (ο μειοδότης, δηλαδή ο Προσφέρων με τη μικρότερη συνολική οικονομική
προσφορά, θα έχει Τ.Β.Ο.Π. = 100).
Τελική αξιολόγηση:
Η τελική αξιολόγηση περιλαμβάνει την κατάταξη των προσφορών για την τελική
επιλογή της πλέον συμφέρουσας Προσφοράς. Προς τούτο θα εξαχθεί ο Τελικός
Βαθμός Συνολικής Προσφοράς (Τ.Β.Σ.Π.) κάθε Προσφέροντος με τον ακόλουθο
μαθηματικό τύπο:
ΤΒΣΠ = (ΤΒΟΠ X60%) + (ΤΒΤΠ x40%)
Με βάση τον Τελικό Βαθμό Συνολικής Προσφοράς τους, οι Προσφέροντες θα
καταταχθούν κατά φθίνουσα σειρά του βαθμού τους.
Επικρατέστερος υποψήφιος θα είναι ο Προσφέρων με το μεγαλύτερο Τελικό Βαθμό
Συνολικής Προσφοράς (Τ.Β.Σ.Π.). Σε περίπτωση ισοβαθμίας προκρίνεται η
προσφορά με το μεγαλύτερο βαθμό Τεχνικής Προσφοράς.

17. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
Μετά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού
αναδόχου από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, η οποία και
εισηγείται στο αρμόδιο όργανο της αναθέτουσας αρχής με πρακτικό που
συντάσσει, η οριστική κατακύρωση γίνεται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της
Αναθέτουσας Αρχής. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης στον ανάδοχο θα γίνει
εγγράφως από το αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, ο οποίος (ανάδοχος)
καλείται για την υπογραφή της σύμβασης, εντός προθεσμίας από την κοινοποίησης
της ανακοίνωσης αυτής, προσκομίζοντας την προβλεπόμενη στο παράρτημα της
παρούσας εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ποσού ίσου με το 5 % της αξίας της
σύμβασης χωρίς το ΦΠΑ.
Σε περίπτωση που αυτός δεν προσέλθει να υπογράψει την σύμβαση μέσα στην
προκαθορισμένη περίοδο ή δεν προσκομίσει την εγγυητική επιστολή καλής
εκτέλεσης, κηρύσσεται έκπτωτος και είτε επιλέγεται ο συμμετέχων με τον επόμενο
καλύτερο υπολογισμένο λόγο προσφοράς, είτε ματαιώνεται ο διαγωνισμός.
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Οριστική ματαίωση του διαγωνισμού μπορεί να επέλθει με αιτιολογημένη
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και ενδεικτικά εφ’ όσον συντρέχει μία από τις
ακόλουθες αιτίες:
1. όταν αυτός δεν εξυπηρετεί πλέον τα συμφέροντα της Αναθέτουσας Αρχής, ιδίως
όταν δε χρειάζεται πλέον το προς παραγωγή υλικό, λόγω διακοπής ή περιορισμού
της δραστηριότητας, για την οποία επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί το υλικό.
2. εάν λήξει η ισχύς των προσφορών και δε δοθούν από τους διαγωνιζομένους οι
απαιτούμενες παρατάσεις.
3. όταν συντρέχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος που επιβάλλουν την ματαίωση.
Σε περίπτωση ακυρώσεως διαγωνισμού οι συμμετέχοντες σ’ αυτόν δεν έχουν
δικαίωμα αποζημιώσεως για οποιονδήποτε λόγο.
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα επανάληψης του Διαγωνισμού,
μετροποποίηση ή μη των όρων του ενδεικτικά για τις ακόλουθες αιτίες:
α. ο διαγωνισμός διεξήχθη παράτυπα και από την παρατυπία επηρεάζονται τα
αποτελέσματα αυτού,
β. το αποτέλεσμα του διαγωνισμού είναι μη ικανοποιητικό,
γ. ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής,
δ. μεταβλήθηκαν οι αντίστοιχες ανάγκες της Αναθέτουσας
Αρχής.
Σε κάθε περίπτωση, αν για οποιαδήποτε λόγο ματαιωθεί ή ακυρωθεί η συμμετοχή
της αναθέτουσας αρχής στην στη Παγκόσμια Έκθεση EXPO 2015, η οποία θα
διεξαχθεί στο Μιλάνο από 01-05-2015 έως 31-10-2015 τα αποτελέσματα του
διαγωνισμού ματαιώνονται οριστικά και ουδεμία αξίωση γεννάται υπέρ του
αναδόχου κατά της Αναθέτουσας Αρχής.
18. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Κάθε έλλειψη ή ανακρίβεια δικαιολογητικών που θα διαπιστωθεί μετά από έλεγχο,
θα συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς.
Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της Επιτροπής Διενέργειας
Διαγωνισμού, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις προδιαγραφές της
προκήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντίθετα δεν απορρίπτονται
προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις, οπότε
θεωρούνται αποδεκτές. Αποκλίσεις από τους όρους της προκήρυξης που
χαρακτηρίζονται από την παρούσα ως απαράβατοι όροι είναι οπωσδήποτε
ουσιώδεις και συνεπάγονται την απόρριψη των προσφορών.
Προσφορά με χρόνο παράδοσης μεγαλύτερο από τον προβλεπόμενο θα
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορά που ορίζει μικρότερο από το ζητούμενο
χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορά που είναι αόριστη και
ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Οικονομική Προσφορά η οποία ξεπερνά τον προϋπολογισμό του έργου
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Προσφορά από την οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή θα
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η Επιτροπή της Αναθέτουσας Αρχής διατηρεί το
δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την
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τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται
να παρέχουν αυτά.
Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία ελέγχου των προσφορών προκύψουν
απορρίψεις τους για οποιοδήποτε λόγο, η αρμόδια Επιτροπή συντάσσει πρακτικό
στο οποίο τεκμηριώνει την απόρριψη.
Η απόρριψη προσφοράς γίνεται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της
Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής.
Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απορρίψει ανεξάρτητα
από το στάδιο που βρίσκεται ο διαγωνισμός, προσφορά διαγωνιζόμενου ο οποίος
αποδεικνύεται αναξιόπιστος, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο
άρθρο 43 του ΠΔ 60/2007.
19. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΙ
ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου θα υπογραφεί σύμβαση. Τυχόν
υποβολή σχεδίων σύμβασης από τους υποψήφιους μαζί με τις προσφορές τους, δε
δημιουργεί καμία δέσμευση για την Αναθέτουσα Αρχή.
Η σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που
περιλαμβάνονται στη προκήρυξη και την προσφορά του αναδόχου, θα διέπεται από
το ελληνικό Δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το
περιεχόμενο της παρούσας. Το κείμενο της σύμβασης θα κατισχύει των
παραρτημάτων της εκτός προφανών ή πασίδηλων παραδρομών. Για θέματα, που
δεν θα ρυθμίζονται ρητώς από τη σύμβαση και τα παραρτήματα αυτής ή σε
περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι - αντιφατικοί όροι και διατάξεις αυτής,
θα λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά η προσφορά του αναδόχου και η παρούσα
προκήρυξη, εφαρμοζόμενων επίσης συμπληρωματικώς των οικείων διατάξεων του
Αστικού Κώδικα.
Ο ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός υποχρεούται να προσέλθει
μέσα στην προθεσμία που θα του τάξει το αρμόδιο όργανο της αναθέτουσας αρχής
για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης προσκομίζοντας την προβλεπόμενη στην
παρούσα εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.
Αν περάσει η ως άνω προθεσμία, ή αυτή που συμφωνήθηκε αμοιβαία μεταξύ των
μερών, χωρίς ο ανάδοχος να έχει παρουσιαστεί για να υπογράψει τη σύμβαση ή
χωρίς να προσκομίσει την προβλεπόμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης,
κηρύσσεται έκπτωτος. Σε αυτή την περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει είτε
την ανάθεση της σύμβασης στον επόμενο στη σειρά κατάταξης διαγωνιζόμενο, είτε
τη ματαίωση του διαγωνισμού. Η απόφαση έκπτωσης λαμβάνεται εις βάρος του
έκπτωτου και θα αφορά κάθε μέτρο για την αποκατάσταση κάθε ζημιάς της
Αναθέτουσας Αρχής.
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναστέλλει αζημίως την εκτέλεση
μέρους ή του συνόλου της σύμβασης, με έγγραφη γνωστοποίηση στον ανάδοχο.
Στην γνωστοποίηση αυτή προσδιορίζονται οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την
αναστολή, η ημερομηνία έναρξης της, καθώς και η πιθανολογούμενη διάρκεια της.
Από την ημερομηνία έναρξης της αναστολής ο ανάδοχος απαλλάσσεται εκείνων
των συμβατικών του υποχρεώσεων η εκπλήρωση των οποίων έχει ανασταλεί.
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Οφείλει ωστόσο να λάβει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για περιορισμό τυχόν
δαπανών, είτε αυτού είτε της Αναθέτουσας Αρχής.
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει και να λύσει
οποτεδήποτε τη σύμβαση με τον ανάδοχο μετά από αιτιολογημένη απόφαση του
αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής της και ανεξαρτήτως της εκ μέρους του
παράβασης ή μη συμβατικών υποχρεώσεων ή συνδρομής ή μη υπαιτιότητας του
αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή, ο ανάδοχος, πέραν της αμοιβής για το έργο,
υπηρεσία ή προμήθεια που έχει εκτελέσει εμπροθέσμως και προσηκόντως μέχρι
του χρόνου της καταγγελίας, δεν δικαιούται να λάβει κανένα επιπλέον ποσό ως
αποζημίωση, εκτός εάν το αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής αποφασίσει
την καταβολή εύλογης αποζημίωσης.
Επίσης κηρύσσεται έκπτωτος ο ανάδοχος εφόσον δεν τηρεί απαρέγκλιτα τους όρους
της προκήρυξης και της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση το αρμόδιο όργανο της
Αναθέτουσας Αρχής αποφασίζει την ανάθεση της σύμβασης στον επόμενο στη
σειρά κατάταξης διαγωνιζόμενο. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται εις βάρος του
εκπτώτου και θα αναφέρει κάθε μέτρο για την αποκατάσταση κάθε ζημιάς της
Αναθέτουσας Αρχής.
Σε περίπτωση θανάτου, περιορισμού κατά οποιονδήποτε τρόπο της
δικαιοπρακτικής ικανότητας ή πτώχευσης του αναδόχου, εφόσον πρόκειται για
φυσικό πρόσωπο, καθώς και σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης ή θέσης σε
αναγκαστική διαχείριση του αναδόχου, εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, η
σύμβαση λύνεται αυτοδικαίως από της επελεύσεως των ανωτέρω γεγονότων.
Σε περίπτωση που ένα εκ των γεγονότων της προηγουμένης παραγράφου επέλθει
στο πρόσωπο ενός από τα μέλη, φυσικό ή νομικό, που απαρτίζουν τον ανάδοχο
εφόσον είναι ένωση/κοινοπραξία, τότε, εάν μεν οι υποχρεώσεις οι απορρέουσες
από τη σύμβαση μπορούν να εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα μέλη του
αναδόχου, η σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται ως έχει και να παράγει όλα τα
έννομα αποτελέσματα της. Στην αντίθετη περίπτωση, η σύμβαση λύεται
αυτοδικαίως.
Η κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης των όρων της συμβάσεως εναπόκειται στη
διακριτική ευχέρεια του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής.
20. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Α. Ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται το αργότερο μέχρι την υπογραφή της
σχετικής σύμβασης να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων
της σύμβασης που θα ανέρχεται στο 5% της αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α.,
σύμφωνα με το υπόδειγμα 1 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ.
Β. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης πρέπει να περιλαμβάνει τα στοιχεία του
άρθρου 157 του ν.4281/2014.
Γ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού και ύστερα από την εκκαθάριση των
τυχών απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Εάν στο πρωτόκολλο
παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η
παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα
προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.
Δ. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από αναγνωρισμένο τραπεζικό ή πιστωτικό
ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο
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κράτος – μέλος της Ε.Ε. και του Ο.Χ., και έχουν σύμφωνα με τη νομοθεσία των
κρατών το δικαίωμα αυτό.
Ε. Οι εγγυητικές επιστολές μπορούν επίσης να προέρχονται και από τραπεζικό ή
πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα σε χώρα-μέρος διμερούς ή πολυμερούς
συμφωνίας με την Ε.Ε. ή χώρα που έχει υπογράψει και κυρώσει την Συμφωνία για
τις Δημόσιες Συμβάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και έχει το σχετικό
δικαίωμα έκδοσης εγγυήσεων.
ΣΤ. Στην περίπτωση κοινοπραξίας / ένωσης, οι εγγυητικές επιστολές πρέπει να
εκδίδονται στο όνομα όλων των μελών της κοινοπραξίας / ένωσης και να
περιλαμβάνουν τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών
της κοινοπραξίας / ένωσης.
Ζ. Κατά τα λοιπά έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρ.157 του ν.4281/201
21. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
•
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει από την «Ελληνική Εταιρία Επενδύσεων
και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» τμηματικά, ήτοι:
1)
Καταβολή του 20% του συνολικής συμβατικής αξίας συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α., μετά την προσήκουσα ολοκλήρωση, παράδοση και εγκατάσταση του
προγραμματισμού και της εφαρμογής του διαδραστικού τραπεζιού (Π.1) και την
έγκριση του σχετικού πρακτικού παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής από το
αρμόδιο όργανο διοίκησης της Αναθέτουσας Αρχής.
2)
Καταβολή του 50% του συνολικής συμβατικής αξίας συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α., μετά την προσήκουσα ολοκλήρωση της εικαστικής και ηχητικής
εγκατάστασης έκθεσης φυσικών αντικειμένων παραγωγής του παρελθόντος με
χρήση videomapping και soundscapes για παραγωγική διαδικασία αγροτικής και
θαλάσσιας παραγωγής (Π.2) και παράδοση στην «Ελληνική Εταιρία Επενδύσεων και
Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» και την έγκριση του σχετικού πρακτικού παραλαβής της
Επιτροπής Παραλαβής από το αρμόδιο όργανο διοίκησης της Αναθέτουσας Αρχής.
3)
Καταβολή του 30% του συνολικού ποσού της πρότασης,
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., μετά την ολοκλήρωση της δημιουργίας προβολής
για παραγωγική διαδικασία αγροτικής και θαλάσσιας παραγωγής (Π.3) και
παράδοση στην «Ελληνική Εταιρία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» και
την έγκριση του σχετικού πρακτικού παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής από το
αρμόδιο όργανο διοίκησης της Αναθέτουσας Αρχής.
Πέραν του ως άνω συμφωνηθέντος ποσού, η «Ελληνική Εταιρία Επενδύσεων και
Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.»., ουδεμία άλλη οικονομική υποχρέωση θα υπέχει έναντι
του αντισυμβαλλόμενου αναδόχου και οιουδήποτε τρίτου για αμοιβές και πάσης
φύσεως δαπάνες σχετικά με την εκτέλεση του πιο πάνω έργου.
Οι εν λόγω τμηματικές πληρωμές θα γίνονται ως εξής:
Μέσω τραπεζικής κατάθεσης από την Αναθέτουσα Αρχή στον τραπεζικό
λογαριασμό που θα υποδειχθεί κατά την υπογραφή της σύμβασης από τον
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Ανάδοχο, είτε με την έκδοση ισόποσης δίγραμμης τραπεζικής επιταγής σε διαταγή
του αναδόχου κατόπιν προηγούμενης έκδοσης στο όνομά της των νόμιμων
παραστατικών και παράδοσής τους εντός τριάντα (30) ημερών από την απόφαση
του αρμοδίου οργάνου της αναθέτουσας αρχής για την έγκριση του εκάστοτε
σχετικού πρακτικού παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής με το οποίο
θα βεβαιώνεται η άριστη και προσήκουσα παράδοση του υλικού στην Αναθέτουσα
Αρχή.
22. ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΜΟΙΒΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Η αξία των νομίμων παραστατικών του Αναδόχου για τις αμοιβές του θα
αναγράφεται σε Ευρώ. Η καταβολή των αμοιβών του θα γίνεται σε Ευρώ.
23. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
1. Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που
προβλέπεται από το άρθρο 15 του Π.Δ. 118/07.
2. Επί των ενστάσεων αποφασίζει το αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής
κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων.
24. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Καθ' όλη τη διάρκεια του Έργου ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με τις
υπηρεσίες της Αναθέτουσας Αρχής, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του
οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση του Έργου. Ο Ανάδοχος
υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν το Έργο
(τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την
αποτελεσματική λήψη αποφάσεων.
Ο ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της
ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την
εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε
παράβασης ή ζημιάς που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς
αποκατάσταση της.
Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ' ολοκλήρου τον
Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε πέντε εργάσιμες ημέρες από τότε που
συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει
εγγράφως και να προσκομίσει στην υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
Ο Ανάδοχος οφείλει σε κάθε περίπτωση και καθόλη τη διάρκεια της έκθεσης (6
μήνες) να φροντίσει για τη συνεχή τεχνική κάλυψη και συντήρηση του υλικού και
των παραδοτέων γενικά στο περίπτερο της Έκθεσης, υπηρεσία η οποία θα πρέπει
να είναι διαθέσιμη από τον Ανάδοχο άμεσα όταν αυτή ζητηθεί από την Αναθέτουσα
Αρχή.
25. ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ
Ο ανάδοχος μετά την Ανάθεση του Έργου δεν έχει δικαίωμα να αναθέσει
οποιοδήποτε μέρος ή το σύνολο του Έργου υπεργολαβικά σε τρίτο φυσικό ή νομικό
πρόσωπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής.
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Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του Έργου, φέρει
αποκλειστικά ο ανάδοχος.
26. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ
Καθ' όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο
Ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη
γνωστοποιήσει σε οποιονδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που
θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση
των υποχρεώσεων του. Επίσης, θα αναλάβει την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει
μέρος ή το σύνολο του Έργου που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη
συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής.
27. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Ο Ανάδοχος με τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό και την υπογραφή της σύμβασης
συνομολογεί και αποδέχεται ότι το σύνολο του παραγόμενου από αυτόν υλικού στα
πλαίσια παροχής των αναληφθησομένων υπηρεσιών, όπως το περιεχόμενο όλων
των κειμένων και λοιπών πληροφοριακών εγγράφων τα οποία ο Ανάδοχος παράγει
κατά την εκτέλεση του έργου με όλα τα υπό του νόμου προβλεπόμενα δικαιώματα
πνευματικής ιδιοκτησίας και το σύνολο των εξ αυτών απορρεουσών εξουσιών, με
την πληρωμή τους μεταβιβάζονται από τον Ανάδοχο στην Αναθέτουσα Αρχή
αυτοδικαίως, άνευ ανάγκης συνάψεως μεταξύ των μερών άλλης πλην της παρούσας
ιδιαιτέρας περί αυτού συμφωνίας.
1. Ρητά συμφωνείται ότι τα παραδοτέα βάσει της συναφθείσας σύμβασης
αποτελούν ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία από την
παραλαβή τους και την καταβολή της αμοιβής στον Ανάδοχο δύναται να
τα επεκτείνει, τροποποιεί, διαθέτει ή άλλως πως εκμεταλλεύεται στα
πλαίσια εκπλήρωσης του σκοπού της χωρίς προηγούμενη άδεια του
Αναδόχου, καθώς και τρίτων που εμπλέκονται στη διαδικασία παραγωγής
ή εκτέλεσής τους.
2. Ο Ανάδοχος δηλώνει ότι κατέχει όλα τα δικαιώματα διανοητικής
ιδιοκτησίας για τα πνευματικά έργα που ο ίδιος εισφέρει για την
εκπόνηση του Έργου, ότι η δημιουργία, ανάπτυξη και εκτέλεση του Έργου
δεν προσκρούει λόγω των πνευματικών του έργων σε κανένα απολύτως
δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας τρίτων, και εγγυάται ότι δεν υφίσταται
κανένα νομικό ή πραγματικό ελάττωμα επί των προσφερόμενων
υπηρεσιών του.
3. Ο Ανάδοχος εγγυάται ρητώς πως κατέχει όλες τις απαιτούμενες άδειες
χρήσης σε δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας πάνω στα πνευματικά
έργα τρίτων μερών που τυχόν χρησιμοποιούνται ή εισφέρονται για την
εκπόνηση του Έργου και μέχρι την αντίστοιχη έκταση που απαιτείται για
την εκτέλεση και ολοκλήρωση του Έργου, όπως αυτό προβλέπεται στην
παρούσα Σύμβαση. Επίσης, ότι η δημιουργία, ανάπτυξη και εκτέλεση του
Έργου δεν προσκρούει λόγω της χρήσης τέτοιων πνευματικών έργων σε
κανένα απολύτως δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας τρίτων. Σε περίπτωση
που η Αναθέτουσα Αρχή επιθυμεί κατά την εκτέλεση του Έργου την με
οποιονδήποτε τρόπο χρήση συγκεκριμένου πνευματικού έργου, τα
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αποκλειστικά δικαιώματα του οποίου ανήκουν σε τρίτα μέρη, ο Ανάδοχος
θα φέρει την πλήρη ευθύνη για την παροχή σχετικής άδειας χρήσης
αυτού, που να καλύπτει προσηκόντως τις ανάγκες του Έργου. Σε όλες τις
παραπάνω περιπτώσεις ο Ανάδοχος φέρει κατ' αποκλειστικότητα το
οικονομικό βάρος για την απόκτηση των σχετικών δικαιωμάτων ή αδειών
εκμετάλλευσης ή χρήσης.
4. Ο Ανάδοχος εγγυάται ότι δε θα προβεί σε πράξεις ή παραλείψεις, με τις
οποίες τυχόν θα επέρχεται ή θα διακινδυνεύεται οποιουδήποτε είδους
προσβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας της Αναθέτουσας
Αρχής.
5. Ο Ανάδοχος θα αναλαμβάνει την υπεράσπιση κατά πάσης αγωγής,
μήνυσης ή άλλης δικαστικής ενέργειας στρεφόμενης κατά της
Αναθέτουσας Αρχής και στηριζόμενης στον ισχυρισμό ότι οι παρεχόμενες
τον Ανάδοχο υπηρεσίες συνιστούν προσβολή δικαιώματος διανοητικής
ιδιοκτησίας τρίτων μερών. Ο Ανάδοχος πρέπει να ειδοποιείται εγγράφως
από την Αναθέτουσα Αρχή για τυχόν τέτοια περίπτωση καθώς και
εξουσιοδοτείται και να του παρέχεται κάθε πληροφορία και βοήθεια για
την αντίκρουση του σχετικού ισχυρισμού. Περαιτέρω, ο Ανάδοχος
υποχρεούται να καταβάλει τυχόν αποζημίωση και δαπάνη που
επιδικάζεται σε βάρος της Αναθέτουσας Αρχής λόγω των παραπάνω
δικαστικών ενεργειών.
6. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, κατά την οποία ο Ανάδοχος εξαναγκαστεί
στην παύση εκτέλεσης του Έργου λόγω δικαιωμάτων διανοητικής
ιδιοκτησίας τρίτων μερών, η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται των
δικαιωμάτων της για καταγγελία της Σύμβασης και σχετικής αποζημίωσης.
28. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
Σε περίπτωση καθυστέρησης ή πλημμελούς παράδοσης των παραδοτέων της
παρούσας αυτού με υπαιτιότητα του Αναδόχου, επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα
με τα παρακάτω:
1. Αν παρέλθουν οι συμφωνημένες ημερομηνίες παράδοσης και τα παραδοτέα δεν
παραδοθούν σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους, τότε ο Ανάδοχος
υποχρεούται να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα καθυστέρησης
ποσοστό 0,2% επί του συμβατικού τιμήματος του Έργου.
2. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο αν δεν
εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή
παραβιάζει ουσιώδη όρο της Σύμβασης που θα υπογραφεί, χωρίς να
καταβάλλει οποιαδήποτε αποζημίωση.
3. Η ρήτρα δεν επιβάλλεται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει
ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της
Αναθέτουσας Αρχής.
4. Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται
στη Σύμβαση (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και οι προθεσμίες χωρίς
μεταθέσεις.
5. Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα περιέχονται στη Σύμβαση, θα
επιβάλλονται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και θα παρακρατούνται από
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την επομένη πληρωμή του Αναδόχου ή θα καταβάλλονται από τον ίδιο ή θα
καταπίπτουν από την Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης.
29. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
Ο ανάδοχος του Έργου και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν
φιλικά κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την
διάρκεια της ισχύος σύμβασης.
Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα επιλύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και
συγκεκριμένα τα δικαστήρια των Αθηνών, εφαρμοστέο δε Δίκαιο είναι πάντοτε το
Ελληνικό.
30. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
1. Όλοι οι όροι της παρούσας θεωρούνται ουσιώδεις επί ποινή ακυρότητας της
προσφοράς, τυχόν δε παραβίασή τους από τους υποψηφίους ή διατύπωση
επιφυλάξεων ή αιρέσεων ή όρων κατά την υποβολή της προσφοράς, οδηγεί
σε αποκλεισμό τους από το διαγωνισμό.
2. Σε περίπτωση που για οποιαδήποτε λόγο ακυρωθεί ή ματαιωθεί ο παρόν
διαγωνισμός, ουδεμία αξίωση για αποζημίωση έχουν οι υποψήφιοι
ανάδοχοι ή/και ο οριστικός ανάδοχος.
3. Όλα τα στοιχεία, που υποβάλλονται στο πλαίσιο του παρόντος
διαγωνισμού θεωρούνται δεσμευτικά για τους υποψηφίους.
4. Γίνονται δεκτές προσφορές μόνο για το σύνολο των προκηρυχθεισών
υπηρεσιών.
5. Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται, εφόσον το επιθυμεί, να κάνει
δειγματοληπτικούς
ελέγχους επαλήθευσης των στοιχείων, που θα
υποβληθούν από τους υποψηφίους.
6. Από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό και σε κάθε φάση της διαδικασίας αυτού
τεκμαίρεται αμάχητα η πλήρης αποδοχή εκ μέρους του υποψηφίου όλων
των όρων διενέργειας του διαγωνισμού, όπως εξειδικεύονται στην παρούσα
στο σύνολό τους.
7. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της σύμβασης
και δικαιούται να την αναθέσει ή όχι, να ματαιώσει, να αναβάλει ή να
επαναλάβει τη σχετική διαδικασία, χωρίς ουδεμία υποχρέωση για καταβολή
αμοιβής ή αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους υποψηφίους.
8. Οι υποψήφιοι δεν δικαιούνται ουδεμίας αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές
με τη σύνταξη και υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα,
Φακέλων, Προσφοράς κλπ.
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Υπόδειγμα 1
Εγγύηση καλής εκτέλεσης
ΕΚΔΟΤΗΣ:
.................................................................................................................…………
Ημερομηνία
έκδοσης:
.................................................................................................…………
Προς : Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου»
Βασιλίσσης Σοφίας αρ.109 Αθήνα.
Εγγύηση μας υπ’ αρ……………… για ευρώ ………………….
Αναφερόμενοι στη σύμβαση, η οποία πρόκειται να υπογραφεί μεταξύ της εταιρείας
με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου» και
της εταιρείας…….………………, με έδρα………..….. , οδός ………………..., αρ…., Τ.Κ. …………
(αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία της επωνυμίας και
της ταχυδρομικής διεύθυνσης)
{ή εναλλακτικά, αν πρόκειται περί ενώσεως εταιρειών ή κοινοπραξίας εταιρειών,
μεταξύ της «Ελληνικής
Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου» και της κοινοπραξίας των
εταιρειών α) ……..….………., με
έδρα……………..…, οδός………………, αρ…., Τ.Κ. ……., και β) ……..………., με
έδρα………………, οδός………………,
αρ…., Τ.Κ. ………},
η
οποία
σύμβαση
θα
καλύπτει
την
εκτέλεση
του
έργου
«…………………………………………………………………………»,
συνολικής
αξίας
ευρώ……………………… και ότι σύμφωνα με σχετικό όρο στη σύμβαση αυτή η εταιρεία
(ή ένωση ή κοινοπραξία) υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης,
ποσού ίσου προς …………………….ευρώ, δηλώνουμε ότι εγγυώμεθα ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, προς
την «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου» υπέρ της εταιρείας
………………………….
{ή, εναλλακτικά, σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας εταιρειών, υπέρ της
εταιρείας α) ……………. και υπέρ της εταιρείας β) ……………. ή υπέρ της κοινοπραξίας
των εταιρειών α) …………………… και β) ………………….}, μέχρι του ποσού των
ΕΥΡΩ…………………………………………, για την καλή, εκ μέρους της παραπάνω εταιρείας
(ή
ενώσεως εταιρειών ή κοινοπραξίας εταιρειών) εκτέλεση του έργου που
περιγράφεται στη σχετική σύμβαση, καθώς και των όρων της σχετικής σύμβασης.
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Το παραπάνω ποσό βρίσκεται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί, ολικά ή μερικά,
χωρίς οποιαδήποτε εκ
μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς έρευνα του βάσιμου ή
μη της απαιτήσεώς σας,
μέσα σε τρεις (3) ημερολογιακές ημέρες μετά από έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε
πάγιο τέλος χαρτοσήμου,
το οποίο βαρύνει αποκλειστικά την εταιρεία…………….
Η παρούσα ισχύει μέχρι την ……………
Ως εκδότες της εγγύησης, δηλώνουμε ότι υποχρεούμαστε να προβούμε στην
παράταση της ισχύος της
παρούσας εγγύησης, σε περίπτωση που αυτό ζητηθεί από την «Ελληνική Εταιρεία
Επενδύσεων και
Εξωτερικού Εμπορίου» με έγγραφο που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία
λήξης της.
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)
ΣΗΜ.: Σε περίπτωση εγγύησης υπέρ κοινοπραξιών ή συμπράξεων παρεχόντων
υπηρεσίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά, τόσο η εγγύηση καλής εκτέλεσης
εκδίδεται υπέρ όλων των μελών της κοινοπραξίας ή της σύμπραξης και καλύπτει τις
υποχρεώσεις όλων των μελών της κοινοπραξίας ή της σύμπραξης.
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