«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.»

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αθήνα, 10.12.2015
Α.Π. 10842/15

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η ανώνυμη εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕ»
Διακηρύσσει
πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για τη σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών για το έργο της
συγκέντρωσης, αποθήκευσης, αεροπορικής μεταφοράς και παράδοσης εκθεμάτων (οίνων) στην Κορέα,
Κίνα και Ιαπωνία για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων παρουσίασης οίνων στο πλαίσιο της υλοποίησης
της Β’ φάσης του προγράμματος "Προώθηση οίνων σε αγορές τρίτων χωρών’’, ανώτατου συνολικού
προϋπολογισμού εξήντα χιλιάδων ευρώ 60.000 € (πλέον τυχόν αναλογούντος ΦΠΑ), με κριτήριο
κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή οικονομικής προσφοράς.
Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης "Προώθηση οίνων σε
αγορές τρίτων χωρών" .
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ
Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε (Enterprise Greece), Εφεξής θα αναφέρεται
ως «Αναθέτουσα Αρχή»
Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας αρ.109
Ταχ. Κώδικας: 115 21
Αρμόδιος Υπάλληλος: κ. Γ. Παπαπαναγιώτου
Τηλέφωνο: 210 3355738
Telefax: 210 3355743
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 32/2015
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Πρόχειρος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή
οικονομικής προσφοράς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τεύχος της διακήρυξης.
ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
«Παροχή Υπηρεσιών συγκέντρωσης, αποθήκευσης, αεροπορικής μεταφοράς και παράδοσης εκθεμάτων
(οίνων) στην Κορέα, Κίνα και Ιαπωνία για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων παρουσίασης οίνων στο
πλαίσιο της υλοποίησης της Β’ φάσης του προγράμματος "Προώθηση οίνων σε αγορές τρίτων χωρών’’».
Το Έργο αφορά στην παροχή των παρακάτω υπηρεσιών:
Συγκέντρωση, αποθήκευση, αεροπορική μεταφορά και διανομή/παράδοση στα σημεία που θα υποδείξει η
Αναθέτουσα Αρχή, εκθεμάτων (οίνων και έντυπο υλικό) για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων
παρουσίασης οίνων, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος "Προώθηση οίνων σε αγορές τρίτων
χωρών, στις κάτωθι πόλεις :
1. Εκδήλωση παρουσίασης οίνων στη Σεούλ, 23.02.2016
2. Εκδήλωση παρουσίασης οίνων στο Μπουσάν, 25.02.2016
3. Εκδήλωση παρουσίασης οίνων στο Πεκίνο, 16.05.2016

4. Εκδήλωση παρουσίασης οίνων στην Σαγκάη, 18.05.2016
5. Εκδήλωση παρουσίασης οίνων στο Τόκυο, 01.03.2016
6. Εκδήλωση παρουσίασης οίνων στην Οσάκα, 03.03.2016

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Το έργο έχει διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι τις 15 Ιουλίου 2016.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποκτήσουν την διακήρυξη στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα
www.enterprisegreece.gov.gr.
ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
60.000,00 € (πλέον τυχόν αναλογούντος Φ.Π.Α.)
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Κατάθεση το αργότερο μέχρι την 08.01.2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ. στο πρωτόκολλο της
αναθέτουσας αρχής στην έδρα της επί της Λεωφ. Βασ. Σοφίας αρ.109, Τ.Κ. 115 21, Αθήνα
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Ο διαγωνισμός και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 08.01.2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα
13:00 μ.μ. στην έδρα της «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.»
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δεν υπάρχουν ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής.
ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δεν απαιτείται.
ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι για επτά (7) μήνες από την επόμενη μέρα της καταληκτικής
ημερομηνίας υποβολής της προσφοράς.
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η πληρωμή του τιμήματος του έργου θα γίνει τμηματικά όπως αναλυτικά ορίζεται στο άρθρο 21 της
προκήρυξης.

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

ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ ΔΟΤΣΗΣ

