
 

 
 

  
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

 

 

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

 

Αθήνα, 11.06.2020 
Α.Π 2686/2020 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.» 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
 

Ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη 
βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής, για τη Σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών για τo έργο 
«Ανάπτυξη, εγκατάσταση και λειτουργία Πληροφοριακού Συστήματος και Διαδικτυακής Πύλης 
Προώθησης Εξαγωγών», ανώτατου συνολικού προϋπολογισμού ποσού πεντακοσίων είκοσι έξι 
χιλιάδων ευρώ (€526.000,00) πλέον του τυχόν αναλογούντος Φ.Π.Α, Το έργο χρηματοδοτείται 
από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο  και από Εθνικούς Πόρους μέσω του Προγράμματος  
Δημοσίων Επενδύσεων. 
 
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 55778 
Telefax: +30 210 3242 079 
Αρμόδια υπάλληλος: κ. Άννα Τρυποσκούφη 
E-mail: a.triposkoufi@eg.gov.gr 
  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 3/2020 
 
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών 
 
 
 



 

 
 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Ηλεκτρονικός ανοικτός διεθνής διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – 
τιμής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τεύχος της διακήρυξης. 
 
ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
ΤΙΤΛΟΣ 
Ανάπτυξη, εγκατάσταση και λειτουργία Πληροφοριακού Συστήματος και Διαδικτυακής Πύλης 
Προώθησης Εξαγωγών 
 
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Το Έργο αφορά στην παροχή της υπηρεσίας για το έργο «Ανάπτυξη, εγκατάσταση και 
λειτουργία Πληροφοριακού Συστήματος και Διαδικτυακής Πύλης Προώθησης Εξαγωγών», με 
αντικείμενο την ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος και τη δημιουργία νέας, ενιαίας 
ψηφιακής πλατφόρμας και διαδικτυακής πύλης, με αναβάθμιση των υφιστάμενων 
συστημάτων του ΥΠΕΞ και της Enterprise Greece και διασύνδεσή τους με τη νέα πλατφόρμα 
για τροφοδότηση πληροφοριών. Ειδικότερα αφορά στην αποτύπωση του επιχειρηματικού 
περιβάλλοντος με ενσωμάτωση όλων των απαιτήσεων που αφορούν στην πληροφόρηση για 
το Εσωτερικό οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον και στην αποτύπωση του διεθνούς 
περιβάλλοντος / διεθνείς αγορές, που περιλαμβάνει πληροφορίες για το Εξωτερικό οικονομικό 
και επιχειρηματικό περιβάλλον. 
 
Οι προσφορές πρέπει να αφορούν το σύνολο του έργου. 
Επίσημη γλώσσα του διαγωνισμού είναι η Ελληνική. Όλα τα στοιχεία αυτού, καθώς και κάθε 
έγγραφο της Αναθέτουσας Αρχής, θα είναι συντεταγμένα στην Ελληνική γλώσσα ή θα 
συνοδεύονται από επίσημη ελληνική μετάφραση. 
 
ΤΥΠΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ CPV: 72000000-5 & 72262000-9 & 72413000-8, και 
79340000-9 
 
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 λήγει εντός 12 μηνών. 
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
Η περίληψη της προκήρυξης θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα 
www.enterprisegreece.gov.gr, θα δημοσιευθεί στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, στο τεύχος δημοσίων συμβάσεων και στον ελληνικό τύπο και στο ΚΗΜΔΗΣ, ενώ οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν την προκήρυξη στην ιστοσελίδα του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) www.promitheus.gov.gr καθώς 
και στην ιστοσελίδα www.enterprisegreece.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 την 12η ημέρα πριν 

https://www.contracts.gr/cpv/99ea7bd7-4531-4ffc-982d-79adb0823bbf
https://www.contracts.gr/cpv/caef7c64-8c77-4220-8853-ea5050696751
http://www.enterprisegreece.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.enterprisegreece.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/


 

 
 

από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δηλαδή μέχρι την Παρασκευή 3 
Ιουλίου 2020 και ώρα 16:00 (ώρα Αθηνών).  Η Αναθέτουσα Αρχή θα απαντήσει σε όλες μαζί 
τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν εντός του ανωτέρω διαστήματος το αργότερο μέχρι 6 
ημερολογιακές ημέρες πριν την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Επίσημη γλώσσα του 
διαγωνισμού και της σύμβασης είναι η Ελληνική. 
 
ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται κατ’ ανώτατο όριο στο ποσό των  
πεντακοσίων είκοσι έξι χιλιάδων ευρώ (€526.000,00) πλέον του τυχόν αναλογούντος Φ.Π.Α. 
 
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης  
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., το αργότερο μέχρι 15/07/2020   και ώρα 16:00 (ώρα 
Αθηνών) 
 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τρεις (3) εργάσιμες ημέρες μετά την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι την Τρίτη 21/07/2020 και ώρα 11:00 
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, σύμφωνα με τον ν. 4412/2016. 
 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Δεν υπάρχουν ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής.  
 
ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Η συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτεί εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού ίσου με το 2% 
της προϋπολογιζόμενης αξίας της σύμβασης, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 
 
ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δώδεκα (12) μήνες από την επομένη της καταληκτικής 
ημερομηνίας υποβολής των προσφορών.  
 
ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 
Σύμφωνα με το άρ. 5.3 της διακήρυξης. 
 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 
Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 
 
  

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

Γεώργιος Φιλιόπουλος 
Διευθύνων Σύμβουλος 

http://www.promitheus.gov.gr/

