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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η ανώνυμη εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕ
διακηρύσσει
πρόχειρο διαγωνισμό για τη σύναψη Σύμβασης παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών
εξειδικευμένης υποστήριξης συγκεκριμένων δράσεων της επιχειρησιακής λειτουργίας της
Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου στο πλαίσιο της υλοποίησης
της β’ φάσης του προγράμματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης "Προώθηση οίνων
σε αγορές τρίτων χωρών", ανώτατου συνολικού προϋπολογισμού εξήντα χιλιάδων ευρώ
60.000 € (πλέον ΦΠΑ)με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά.
Το έργο χρηματοδοτείται ως εξής: 50% κοινοτική συμμετοχή, 30% εθνική συμμετοχή και
20% ιδία συμμετοχή της Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.

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: 30/2015
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών

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
Πρόχειρος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
«Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών εξειδικευμένης υποστήριξης συγκεκριμένων
δράσεων της επιχειρησιακής λειτουργίας της Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και
Εξωτερικού Εμπορίου στο πλαίσιο της υλοποίησης της β’ φάσης του προγράμματος του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης "Προώθηση οίνων σε αγορές τρίτων χωρών"».
Το Έργο αφορά στην παροχή των παρακάτω υπηρεσιών:

 Εξειδικευμένη επιχειρησιακή υποστήριξη στην οργάνωση των ενεργειών όπως
διαφημιστικές καταχωρήσεις σε κλαδικά έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα, εκδηλώσεις
παρουσίασης οίνων - γευσιγνωσίες, προσκλήσεις αγοραστών και δημοσιογράφων
οίνου στην Ελλάδα, λειτουργία Wine bar σε διεθνείς εκθέσεις και έκδοση εντύπων
για το ελληνικό κρασί: ΗΠΑ, Καναδάς, Ελβετία, Κίνα, Ιαπωνία και Κορέα.
 Παροχή τεχνογνωσίας στη διαδικασία υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού
αντικειμένου των ενεργειών του προγράμματος
 Εξειδικευμένη τεχνική και επιστημονική υποστήριξη στην επικοινωνία με Φορείς και
Συνδέσμους που σχετίζονται με το πρόγραμμα καθώς και με τους αναδόχους των
ενεργειών του προγράμματος
Οι προσφορές πρέπει να αφορούν το σύνολο του έργου.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Το έργο έχει διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι τις 30.7.2016.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποκτήσουν την προκήρυξη στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα
της Αναθέτουσας Αρχής www.enterprisegreece.gov.gr
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν, συμπληρωματικές διευκρινίσεις για το περιεχόμενο
της προκήρυξης από την Αναθέτουσα Αρχή με ηλεκτρονική αλληλογραφία στην διεύθυνση
e.milik@enterprisegreece.gov.gr. Οι συμπληρωματικές διευκρινίσεις σχετικά με την
προκήρυξη παρέχονται το αργότερο δύο (2) ημέρες πριν από την εκπνοή της προθεσμίας
που έχει καθοριστεί για την παραλαβή των προσφορών.
ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ποσού 60.000,00 € πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. (13.800 €), ήτοι ανώτατος συνολικός
προϋπολογισμός ποσού 73.800,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές υποβάλλονται στο πρωτόκολλο της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.» στην έδρα της επί της λεωφ. Βασ.
Σοφίας 109, Τ.Κ. 11521 Αθήνα, Τηλέφωνο: 210 3355761, Φαξ: 210 3355745 το αργότερο
μέχρι τις 14 Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00.
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών γίνεται δημόσια από την
αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, την 14η Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00
μ.μ. στην έδρα της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.», παρουσία των υποψηφίων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων
εκπροσώπων τους.
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧ ΗΣ:
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.
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δεν υπάρχουν ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής.
ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Η συμμετοχή στον διαγωνισμό δεν απαιτεί εγγυητική επιστολή συμμετοχής.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα με την προκήρυξη, Άρθρο 2.1.

ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι ενενήντα (90) ημέρες 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 σε ισόποσες
μηνιαίες δόσεις και κατόπιν έγκρισης του σχετικού πρακτικού 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

