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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΑΡ.ΔΙΑΚ: 10/2015)
Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.»
διακηρύσσει
Συνοπτικό Διαγωνισμό για τη 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, συνολικού ανώτατου
προϋπολογισμού ποσού εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00 €) πλέον του
αναλογούντος Φ.Π.Α. (23%)με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
τεχνικό-οικονομική άποψη προσφορά.
Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ
Αναθέτουσα Αρχή είναι η Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου
Α.Ε. (Enterprise Greece). Εφεξής θα αναφέρεται ως «Αναθέτουσα Αρχή».
Λεωφ. Βασ. Σοφίας 109, Αθήνα
Τηλέφωνο: +30 210 33 55700
Telefax: +30 210 3242 079
Αρμόδιος υπάλληλος: Αλυσανδράτου Χίλντα (τηλ 210-3355765, email:
h.alisandratou@enterprisegreece.gov.gr )
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 10/2015
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Συνοπτικός Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
τεχνικό-οικονομική άποψη προσφορά.
ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το Έργο αφορά στην παροχή των παρακάτω υπηρεσιών:
«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»
Οι προσφορές πρέπει να αφορούν το σύνολο του έργου.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια υπό την προϋπόθεση της ανεπιφύλακτης
πιστοποίησης από τα αρμόδια όργανα της Αναθέτουσας Αρχής, της προσήκουσας
ολοκλήρωσης των παραδοτέων. Σε κάθε περίπτωση με την ολοκλήρωση της
έκθεσης.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας Αρχής
http://www.enterprisegreece.gov.gr, καθώς και σε ημερήσια εφημερίδα ευρείας
κυκλοφορίας.
Το τεύχος της διακήρυξης θα αναρτηθεί επίσης στο ΚΗΔΜΗΣ και στην ιστοσελίδα
της αναθέτουσας αρχής http://www.enterprisegreece.gov.gr.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν συμπληρωματικές διευκρινίσεις για το
περιεχόμενο της διακήρυξης από την Αναθέτουσα Αρχή με ηλεκτρονική
αλληλογραφία στην διεύθυνση h.alisandratou@enterprisegreece.gov.gr, το
αργότερο δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από την εκπνοή της προθεσμίας που έχει
καθοριστεί για την παραλαβή των προσφορών.
ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
60.000,00 € πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές θα κατατεθούν στο πρωτόκολλο της εταιρείας με την επωνυμία
«Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου ΑΕ», Λεωφ. Βασιλ.
Σοφίας αρ.109, 11521 Αθήνα, στο Ισόγειο, το αργότερο μέχρι 27.03.2015 ημέρα
Παρασκευή και ώρα 12:00. Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν γραπτώς,

αυτοπροσώπως ή με ειδικό προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, είτε
ταχυδρομικώς.

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Ο διαγωνισμός και η αποσφράγιση των προσφορών θα διεξαχθεί στην έδρα της
εταιρείας (Λεωφ. Βασιλ. Σοφίας αρ. 109, 11521 Αθήνα), στις 27.03.2015 ημέρα
Παρασκευή και ώρα 14:00, από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας του
Διαγωνισμού.
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δεν υπάρχουν ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Σύμφωνα με την διακήρυξη.

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό για
ενενήντα (90) ημέρες από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας
υποβολής τους.
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Οι πληρωμές στο πλαίσιο της σύμβασης θα πραγματοποιούνται τμηματικά μετά την
πραγματοποίηση των ενεργειών βάσει του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος
υλοποίησης και πληρωμών και κατόπιν έκδοσης σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής
των παραδοτέων από το αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής με το οποίο θα
πιστοποιείται η καλή εκτέλεση κάθε ενέργειας.
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