Αθήνα 24 Ιουλίου 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
H εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων & Εξωτερικού Εμπορίου ΑΕ»,
επίσημος φορέας οργάνωσης Διεθνών Εκθέσεων και Εκδηλώσεων, στη διεθνή έκθεση
τεχνολογίας και «πραγμάτων - πάντων ΙοΤ /ΙοΕ» IOT Solutions Congress 2019, η οποία θα
πραγματοποιηθεί από 29 έως 31 Οκτωβρίου 2019 στη Βαρκελώνη της Ισπανίας.
Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η υποβολή προσφοράς για τις υπηρεσίες της μελέτης, του
σχεδιασμού, της κατασκευής, ενοικίασης εξοπλισμού, της διακόσμησης, της αποξήλωσης των
περιπτέρων και την απομάκρυνση των υλικών από τον εκθεσιακό χώρο– εκθεσιακής επιφάνειας
90 τετραγωνικών μέτρων - στο πλαίσιο της Ελληνικής συμμετοχής στη διεθνή έκθεση
τεχνολογίας και «πραγμάτων - πάντων ΙοΤ /ΙοΕ» IOT Solutions Congress 2019, η οποία θα
πραγματοποιηθεί από 29 έως 31 Οκτωβρίου 2019 στη Βαρκελώνη της Ισπανίας.
Στοιχεία της Ελληνικής συμμετοχής. Στην διεθνή έκθεση τεχνολογίας IoT Solutions WORLD
CONGRESS 2018 αναμένεται να συμμετάσχουν 12 Ελληνικές επιχειρήσεις. Το Ελληνικό περίπτερο
είναι συνολικού εμβαδού 90 τετραγωνικών μέτρων, θα διαθέτει αποθηκευτικό χώρο και
υποδοχή. Οι εκθέτες θα βρίσκονται περιμετρικά στις πλευρές του Ελληνικού περιπτέρου και ο
ενδιάμεσος χώρος θα έχει τραπέζια για επιχειρηματικές συναντήσεις.
Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της και λήγει με την υποβολή
του τελευταίου παραδοτέου στον χρόνο που ορίζεται στη σύμβαση με την αποξήλωση των
περιπτέρων και την απομάκρυνση των υλικών.
Β. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Οι ενδιαφερόμενες εταιρείες καλούνται να υποβάλλουν γραπτή προσφορά σε σφραγισμένο
φάκελο το αργότερο μέχρι την 19 Αυγούστου 2019 , 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 Λεωφ. Βασ. Σοφίας 109 ,Τ.Κ. 115 21, Αθήνα,
Τηλέφωνο: 210 3355731 – 210 3355778
Ο φάκελος της προσφοράς θα φέρει την ένδειξη «Προσφορά για την κατασκευή στη διεθνή
έκθεση τεχνολογίας και «πραγμάτων - πάντων ΙοΤ /ΙοΕ» IOT Solutions Congress 2019, η οποία θα
πραγματοποιηθεί από 29 έως 31 Οκτωβρίου 2019 στη Βαρκελώνη της Ισπανίας.

Η προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
1. Στοιχεία ενδιαφερομένου
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Πλήρες όνομα, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και
ονόματα προσώπων επικοινωνίας.
2. Ανάλυση Οικονομικής Προσφοράς
Στην οικονομική προσφορά θα δίνεται η τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο.
Επίσης θα δίνεται η συνολική τιμή για το σύνολο των 90 τετραγωνικών μέτρων. Η οικονομική
προσφορά θα συνοδεύεται από τα προοπτικά σχέδια του ελληνικού περιπτέρου.
Η κατασκευή – μελέτη θα πρέπει να είναι απόλυτα σύμφωνη με τον Κανονισμό της Διεθνούς
Έκθεσης. Η διαμόρφωση των ελληνικών περιπτέρων θα πραγματοποιηθεί προς το σκοπό της
προβολής τόσο της ελληνικής ταυτότητας και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της στον τομέα
του επίπλου και της εσωτερικής διακόσμησης, όσο και των εκθεμάτων και της εταιρικής
ταυτότητας των επιχειρήσεων που θα συμμετάσχουν στα Ελληνικά περίπτερα.

Ως εκ τούτου, τα Ελληνικά Περίπτερα θα πρέπει:
➢ Να είναι λειτουργικά, εντυπωσιακά και σύγχρονης αισθητικής.
➢ Να είναι αναγνωρίσιμα από τους επισκέπτες, των οποίων να προσελκύει το ενδιαφέρον
(μπορούν να γίνουν προτάσεις των logos που θα χρησιμοποιηθούν).
➢ Να προσιδιάζουν στο πνεύμα της συγκεκριμένης Έκθεσης και της Ελληνικής
φυσιογνωμίας.
➢ Να ανταποκρίνονται στους στόχους της Ελληνικής συμμετοχής.
Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση
τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής.
Ο ανώτατος συνολικός προϋπολογισμός του υπό την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος ανέρχεται στο ποσό των δεκαεννιά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (19.500 €)
πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.
Ο ενδιαφερόμενος μαζί με την οικονομική προσφορά θα πρέπει να υποβάλει τα εξής
δικαιολογητικά
•

ΓΕΜΗ εκπροσώπησης

•

Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας

•

Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας

•

Ποινικό Μητρώο

Δύναται να προσκομιστεί και υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου όπως
ορίζει ο Ν4412, ως αυτός ισχύει, σε αντικατάσταση των άνωθι.
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ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
Α. Το τμήμα του Έργου που αφορά της μελέτης, του σχεδιασμού, της κατασκευής, ενοικίασης
εξοπλισμού, της διακόσμησης των περιπτέρων – εκθεσιακής επιφάνειας 90 τετραγωνικών
μέτρων - στο πλαίσιο της Ελληνικής συμμετοχής στη διεθνή έκθεση τεχνολογίας και
«πραγμάτων - πάντων ΙοΤ /ΙοΕ» IOT Solutions Congress 2019, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί
στις 27 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 15:30, και σε συμφωνία πάντα με κανονισμό διοργανωτών.
Β. Το Τμήμα του Έργου που αφορά στην αποξήλωση του περιπτέρου και την απομάκρυνση
των υλικών από τον εκθεσιακό χώρο θα αρχίσει μετά το τέλος της Έκθεσης και θα
ολοκληρωθεί με ευθύνη του κατασκευαστή –Αναδόχου, μετά το πέρας της Έκθεση, και
σύμφωνα με τον Κανονισμό της συγκεκριμένης Έκθεσης.
Συμβατικά Παραδοτέα

Καταληκτική Προθεσμία Παράδοσης

Π1. Σχεδιασμός, μελέτη και κατασκευή των
περιπτέρων στους χώρους της Έκθεσης

27 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 15:30

Π2. Αποξήλωση των περιπτέρων και
απομάκρυνση των υλικών από τον εκθεσιακό
χώρο

Μετά το πέρας της Έκθεσης, σύμφωνα με τον
Κανονισμό της συγκριμένης Έκθεσης.

Για την κατασκευή του ελληνικού περιπτέρου πρέπει να προβλέπεται

1. Κατασκευή
Περιμετρική δομή περιπτέρου με ύψος τοίχων στα 4 μ. ή στο ανώτερο επιτρεπτό
από τον κανονισμό (αν αυτό είναι μεγαλύτερο του 4) & ύψος μετώπης στα 3,5μ. Αν
για τα εν λόγω ύψη απαιτείται έγκριση από τους διοργανωτές, θα πρέπει ο
ανάδοχος να φροντίσει να τη λάβει. Επίσης διαχωριστική δομή μεταξύ των ατομικών
περιπτέρων.

2. Δάπεδα
Για την επίστρωση των δαπέδων, η οποία θεωρείται απαραίτητη, μπορούν να
χρησιμοποιηθούν laminate ανοιχτού χρώματος ή μοκέτα υψηλών προδιαγραφών,
κατάλληλα για χρήση σε εκθέσεις. Μπορεί να γίνει πρόταση για υπερυψωμένο
πάτωμα.

3. Φωτισμός
Σημειώνεται ότι ο φωτισμός θα πρέπει να γίνει με ισχυρά, χαμηλής κατανάλωσης
φωτιστικά, τα οποία να αποδίδουν «θερμό» φωτισμό, ο οποίος θα διαδραματίσει
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καθοριστικό ρόλο για την επιλογή της μελέτης. Θα πρέπει να γίνει αναλυτική
περιγραφή φωτισμού για τα ατομικά stands.

4. Ηλεκτρολογική εγκατάσταση
Στα σημεία ρευματοληψίας των περιπτέρων, ο ανάδοχος θα τοποθετήσει πίνακες
διανομής, εφοδιασμένους με τις απαραίτητες ασφάλειες και διακόπτες. Η όλη
εγκατάσταση θα πρέπει να είναι γειωμένη και εξοπλισμένη με τα απαραίτητα κυτία
διανομής και οι διακλαδωτήρες να είναι αφανείς.
Ο πίνακας θα φέρει τόσους διακόπτες παροχής ρεύματος, όσες και οι επί μέρους
γραμμές του περιπτέρου, σύμφωνα με τους κανονισμούς της Έκθεσης.

5. Επιγραφές ανάλογου μεγέθους για την ευκρινή αναγνώριση των περιπτέρων μέσα
στην αίθουσα υπερυψωμένες (σύμφωνα με τους Κανονισμούς της Έκθεσης) ή
αναρτημένες από την οροφή της Αίθουσας, (με τα logos που θα δοθούν από την
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.» ή θα προτείνει
ο Ανάδοχος και θα επιλεγούν από την «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.») που να υποδηλώνουν την Ελληνική ταυτότητα στα
Αγγλικά. Οι δαπάνες στήριξης και ανάρτησης από την οροφή της Αίθουσας,
βαρύνουν τον Ανάδοχο.
6. Διακοσμητικά στοιχεία και γραφικά
Θα πλαισιώνουν τη μελέτη και θα τοποθετηθούν σε σημεία που θα υποδείξει ο
μελετητής.
Οι δαπάνες προσαρμογής των λογοτύπων της «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.» καθώς και οι δαπάνες εκτύπωσης βαρύνουν τον
Ανάδοχο.
7. Ατομικά stand
Για κάθε stand ανάλογα με το εμβαδόν του, πρέπει να προβλέπεται ο εξοπλισμός
που απαιτείται για την προβολή των διαφόρων κατηγοριών επίπλων και
διακοσμητικών αντικειμένων, ήτοι:
➢ Ράφια, συστήματα ραφιών ανεξάρτητα και επιτοίχια
➢ Βάθρα (με ντουλαπάκι με κλειδαριά και 1 ράφι εσωτερικά) & το αντίστοιχο
κάθισμα
➢ Συστήματα ανάρτησης και ενδεχομένως ενισχυμένοι τοίχοι για την ανάρτηση
βαρέων αντικειμένων
➢ 1 καλάθι αχρήστων
➢ διακοσμητικά στοιχεία
➢ επιγραφή με την επωνυμία της επιχείρησης και το λογότυπό της στη μετώπη του
stand. Τα γωνιακά stands θα έχουν από 1 επιγραφή και 1 λογότυπο σε κάθε
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πρόσοψη. Οι επιγραφές θα πρέπει να είναι ευκρινείς και να φαίνονται από
απόσταση. Το λογότυπο θα πρέπει να είναι πιο υπερυψωμένο από τα
διαχωριστικά των περιπτέρων και τυπωμένο και στις δύο πλευρές.
➢ 1 πρίζα σούκο και πρόβλεψη για πρίζες σύνδεσης επαγγελματικού εξοπλισμού
(κατόπιν συνεννόησης με τον εκθέτη), με προσαρμογέα για ευρωπαϊκή πρίζα
➢ 1 προσπεκτοθήκη επιδαπέδια
➢ 1 TV σε κάθε ατομικό stand για την αναπαραγωγή βίντεο των εκθετών
8. Κοινόχρηστος χώρος
➢ Κατασκευή κοινής αποθήκης με πρόβλεψη πριζών σύνδεσης επαγγελματικού
εξοπλισμού με προσαρμογέα για ευρωπαϊκή πρίζα, επιτοίχια άγκιστρα για
κρέμανση παλτό, ψυγείο και ψύκτη νερού με τις απαραίτητες μπουκάλες νερού
για όλη τη διάρκεια της έκθεσης.
➢ Κατασκευή Lounge Area με 2-3 τραπέζια και τις απαραίτητες καρέκλες
αναλόγως του χώρου και το stand της υποδοχής.
Άλλες υποχρεώσεις αναδόχου

•

•
•
•
•
•

•
•

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει να εκτελέσει επίσης τα ακόλουθα
Τη συμπλήρωση – μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες- όλων των τεχνικών φορμών
που απαιτούνται από την έκθεση (ηλεκτρικό, νερό , ασφάλεια κ.λ.π) σύμφωνα με τις
οδηγίες της έκθεσης και σε συνεννόηση με την «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.»
Τεχνική υποστήριξη για την καλή λειτουργία σε όλη τη διάρκεια της Έκθεσης, άμεση
αντικατάσταση τυχόν ελαττωματικού εξοπλισμού.
Ασφάλιση του συνολικού περιπτέρου (τα υλικά και την κατασκευή) καθ’ όλη τη
διάρκεια της Έκθεσης
Καθαρισμός του περιπτέρου πριν από την έναρξη της Έκθεσης.
Επί τόπου διόρθωση επιγραφών στις μετώπες των περιπτέρων των συνεκθετών με τους
διακριτικούς τίτλους τους.
Άμεση αντικατάσταση και επισκευή όσων υλικών ή διακοσμητικών στοιχείων
καταστρέφονται κατά τη διάρκεια της Έκθεσης (περιλαμβάνονται και οι περιπτώσεις
κλοπής).
Οιαδήποτε κλοπή ή απώλεια υλικού επιβαρύνει τον Ανάδοχο και μόνο.
Η σήμανση στο σύνολο του εκθεσιακού χώρου είναι δαπάνη που αφορά τον
κατασκευαστή στο σύνολό της.

Ο Ανάδοχος, αμέσως μετά από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, θα επικοινωνήσει
με όλους τους εκθέτες και θα φροντίσει για τις ανάγκες σε εξοπλισμό και διακόσμηση του
κάθε εκθέτη, μετά από συνεννόηση μαζί του.
Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι καινούργια ή μεταχειρισμένα αρίστης
ποιότητας.
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Σε κάθε περίπτωση, αν για οποιαδήποτε λόγο ματαιωθεί ή ακυρωθεί η συμμετοχή της
Enterprise Greece στη Διεθνή Έκθεση, ουδεμία αξίωση γεννάται υπέρ του μειοδότη
μεταφορέα κατά της ΕEnterprise Greece.

Σημαντική Σημείωση
▪
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν δεσμεύει την Enterprise Greece να
συνάψει συνεργασία µε τους ενδιαφερόμενους και δεν γεννά δικαιώματα προσδοκίας. H
Enterprise Greece διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να τροποποιήσει, χωρίς προηγούμενη
ειδοποίηση, τη διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα, όπως αυτά περιγράφονται στην παρούσα
πρόσκληση, όπως επίσης να απορρίψει υποψήφιους που δεν πληρούν τα ανωτέρω κριτήρια
από τη διαδικασία, να αναβάλει ή να διακόψει τη διαδικασία ή/και να κηρύξει ατελέσφορη τη
διαδικασία κατά την αποκλειστική της ευχέρεια χωρίς να απαιτείται η επίκληση οποιουδήποτε
ειδικότερου λόγου.
Η Εnterprise Greece διατηρεί το δικαίωμα επιλογής του προσώπου του αντισυμβαλλομένου,
καθώς και πλήρη διακριτική ευχέρεια ως προς την ίδια τη σύναψη ή µη των σχετικών
συμβάσεων. Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία δεν αποκτούν κανένα δικαίωμα ή αξίωση για
αποζημίωση ή/και χρηματική ικανοποίηση από την Enterprise Greece ή τα στελέχη του για
οποιοδήποτε λόγο σχετιζόμενο με την παρούσα πρόσκληση ή/και τη συμμετοχή τους στη
διαδικασία.
Η εκδήλωση ενδιαφέροντος συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων και
προϋποθέσεων της παρούσας και η συμμετοχή σε τυχόν περαιτέρω στάδια της διαδικασίας θα
αποτελεί ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων και προϋποθέσεων αυτής.

Για την «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε».

Γρηγόρης Στεργιούλης
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
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