«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.»
Αθήνα, 26.05.2015
Α.Π. 9579/2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η ανώνυμη εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕ
διακηρύσσει
ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για τη σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών για το έργο
«Επικοινωνία στα MME στην Ελλάδα για την προώθηση των κατεψυγμένων αλιευτικών
προϊόντων» στο πλαίσιο της υλοποίησης της πράξης «Ολοκληρωμένο σχέδιο προώθησης
κατεψυγμένων αλιευτικών προϊόντων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αλιείας 20072013», ανώτατου συνολικού προϋπολογισμού ποσού εκατόν εβδομήντα δύο χιλιάδων ευρώ
(172.000,00 €) πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α (39.560 €) με κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιείας 2007-2013».
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ
«Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» (Enterprise Greece),
Εφεξής θα αναφέρεται ως «Αναθέτουσα Αρχή»
Έδρα: Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας αρ.109
Ταχ. Κώδικας: 115 21
Αρμόδιος Υπάλληλος: κα. Βίκυ Τάντουλα
Τηλέφωνο: 210 3355739
Telefax: 210 3355743
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 16/2015
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών
CPV: 79341000-6 Υπηρεσίες διαφήμισης
Τόπος παράδοσης των υπηρεσιών : Στην «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού
Εμπορίου Α.Ε (Enterprise Greece)», ως Αναθέτουσα Αρχή που εδρεύει στη Λεωφ.
Βασιλίσσης Σοφίας αρ. 109, Τ.Κ. 115 21 Αθήνα.
ΕΙΔΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

και

κριτήριο

ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
«Επικοινωνία στα MME στην Ελλάδα για την προώθηση των κατεψυγμένων αλιευτικών
προϊόντων» στο πλαίσιο της υλοποίησης της πράξης «Ολοκληρωμένο σχέδιο προώθησης
κατεψυγμένων αλιευτικών προϊόντων», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αλιείας 20072013», με δικαιούχο την Αναθέτουσα Αρχή.
Το Έργο αφορά στην παροχή των παρακάτω υπηρεσιών:
- προσδιορισμός της επικοινωνιακής στρατηγικής και κατάρτιση του Σχεδίου Δράσης της
δημοσιότητας, τα οποία θα συνιστούν μια ολοκληρωμένη μελέτη επικοινωνιακής

-

στρατηγικής και ένα αιτιολογημένο σχέδιο δράσεων δημοσιότητας.
δημιουργικές προτάσεις ανά εργασία βάσει της ήδη επιλεγμένης καμπάνιας (λογότυπο
– σλόγκαν).
σχέδιο media plan για προβολή στα ΜΜΕ.

Οι προσφορές πρέπει να αφορούν το σύνολο του έργου.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Το έργο έχει διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι τις 31.10.2015.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποκτήσουν την προκήρυξη στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα
της Αναθέτουσας Αρχής www.enterprisegreece.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα του
Εθνικού
Συστήματος
Ηλεκτρονικών
Δημοσίων
Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)
www.promitheus.gov.gr.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν, συμπληρωματικές διευκρινίσεις για το περιεχόμενο
της προκήρυξης ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της
Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι και οχτώ (8) ημέρες
προ της εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15 παρ.2 περ. α του
Π.Δ. 118/07.
ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ποσού 172.000,00 € πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. (39.560 €), ήτοι ανώτατος συνολικός
προϋπολογισμός ποσού 211.560,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., το αργότερο μέχρι τις 3 Ιουλίου 2015, ημέρα
Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ.
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 10:00 π.μ., μέσω των
αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων
κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και
διαδικασιών.
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧ ΗΣ:
Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν οποιαδήποτε Φυσικά ή νομικά πρόσωπα
ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή
προσφορά, που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός Κράτους – Μέλους της Ε.Ε.
και έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους
στο εσωτερικό της Ε.Ε., του ΕΟΧ και στο εσωτερικό των χώρων που είναι συμβαλλόμενα
μέρη στη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία συνήφθη στο πλαίσιο των
διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης (GATT) ή σε τρίτες χώρες που έχουν
συνάψει συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε, αρκεί να διαθέτουν αποδεδειγμένη εμπειρία και
γνώσεις στο αντικείμενο του παρόντος Διαγωνισμού και να πληρούν τα κριτήρια
χρηματοοικονομικής επάρκειας και τεχνικής ικανότητας που αναφέρονται αναλυτικά στην
προκήρυξη.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δεν υπάρχουν ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής.
ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Η συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτεί εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού ίσου με τρεις
χιλιάδες τετρακόσια σαράντα ευρώ (3.440,00 €) που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% του
ανώτατης συνολικής προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς τον Φ.Π.Α.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα με την προκήρυξη, Μέρος Β.

ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες από την επομένη της καταληκτικής
ημερομηνίας υποβολής των προσφορών.
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ 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.

ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.»

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ ΔΟΤΣΗΣ

