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

 

Αθήνα, 31.12.2020                                                    

 Α.Π: 5814/20 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΑΝΟΙΚΤΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.» 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

Ανοικτό  διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, 
για τη Σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών, για “Mελέτη/σχεδιασμός/ εσωτερική 
διαμόρφωση του Εθνικού Περιπτέρου,  διαμόρφωση της στρατηγικής επικοινωνίας και  
σχεδιασμό και υποστήριξη στην υλοποίηση προγράμματος δημοσιότητας και προβολής 
της εθνικής συμμετοχής, καθώς και η κατάρτιση και υποστήριξη πλάνου προωθητικών 
ενεργειών και εκδηλώσεων σύμφωνα με τους καθορισμένους άξονες της εθνικής 
στρατηγικής στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Έκθεσης EXPO 2020”, η οποία θα 
πραγματοποιηθεί από την  01 Οκτωβρίου 2021 μέχρι τις 31 Μαρτίου 2022 στο Ντουμπάι των 
Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. 
 
Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ και επιβαρύνει τον προϋπολογισμό της «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε». 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 

Αναθέτουσα Αρχή είναι η «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε». 

(δ.τ. Enterprise Greece). Εφεξής θα αναφέρεται ως «Αναθέτουσα Αρχή». 

Οδός: Βασ. Σοφίας 109, Αθήνα 

Τηλέφωνο: +30 210 33 55700 

E-mail: greece-expo2020@eg.gov.gr 
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 07/2020 

 

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ανοικτός διαγωνισμός  κατ’ άρθο 7 του Εσωτερικού Κανονισμού Προμηθειών (ΦΕΚ ΠΡΑ.ΔΙ.Τ. 

148/18.09.2020) 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. 

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: 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού 

Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων (CPV): 

• 39154100-7  Περίπτερα Εκθέσεων 
• 79342000-3         Υπηρεσίες μάρκετινγκ 
• 79416000-3         Υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων 
• 79416100-4         Υπηρεσίες διαχείρισης θεμάτων που αφορούν τις δημόσιες σχέσεις 
• 79952000-2         Υπηρεσίες εκδηλώσεων 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Το Έργο αφορά στην παροχή των παρακάτω υπηρεσιών: 

“Mελέτη/σχεδιασμός/ εσωτερική διαμόρφωση του Εθνικού Περιπτέρου, η διαμόρφωση της 
στρατηγικής επικοινωνίας και ο σχεδιασμός και υποστήριξη στην υλοποίηση προγράμματος 
δημοσιότητας και προβολής της εθνικής συμμετοχής, καθώς και η κατάρτιση και υποστήριξη 
πλάνου προωθητικών ενεργειών και εκδηλώσεων σύμφωνα με τους καθορισμένους άξονες 
της εθνικής στρατηγικής στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Έκθεσης EXPO 2020”, η οποία θα 
πραγματοποιηθεί από την  01 Οκτωβρίου 2021 μέχρι τις 31 Μαρτίου 2022 στο Ντουμπάι των 
Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Η περίληψη και το τεύχος της διακήρυξης θα αναρτηθούν στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα 

www.enterprisegreece.gov.gr, και στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο δέκα 

(10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται 

αντίστοιχα στην ηλεκτρονική διεύθυνση  greece-expo2020@eg.gov.gr  

ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται κατ’ ανώτατο όριο στο ποσό των 

διακοσίων  χιλιάδων ευρώ (€ 200.000,00) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ. 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο τη εταιρείας.    

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν και με courier ή ταχυδρομείο, αλλά πρέπει να έχουν 
φτάσει στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας έως την ανωτέρω ημέρα και ώρα. 

Σημειώνεται ότι είναι υποχρεωτική, επί ποινή απαραδέκτου της προσφοράς, η  συνυποβολή 
των εγγράφων και σε ηλεκτρονική μορφή, με τη χρήση οπτικού δίσκου ή usb. Για κάθε 
υποφάκελο της προσφοράς (Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά»/«Οικονομική 
Προσφορά») κατατίθεται ξεχωριστός οπτικός δίσκος/usb,, τοποθετημένος στον αντίστοιχο 
έγχαρτο φάκελο. 

Σε περίπτωση απόκλισης μεταξύ των έντυπων και ηλεκτρονικών στοιχείων, κατισχύουν αυτά 
που υποβάλλονται σε έντυπη μορφή.  

 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 26.01.2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ., 

μέσω των αρμόδιων οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζομένου κατά τα λοιπά του 

Κανονισμού Προμηθειών (ΦΕΚ ΠΡΑ.ΔΙ.Τ. 148/18.09.2020). 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που 
είναι εγκατεστημένα σε: 
α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις 
του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

http://www.enterprisegreece.gov.gr/
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δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ) της παρούσας παραγράφου και 
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών 
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 
 

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 εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες 

προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. 

ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 
Σύμφωνα με το άρ. 3.4 της διακήρυξης. 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
 
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος του έργου θα γίνεται τμηματικά, μετά την οριστική 

παραλαβή των παραδοτέων, όπως ομαδοποιούνται και περιγράφονται στο τεύχος 

διακήρυξης , τη σύνταξη των αντίστοιχων πρωτοκόλλων παραλαβής/πιστοποίησης και την 

έκδοση των αντίστοιχων νόμιμων παραστατικών από τον Ανάδοχο.   

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων 

παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 17 του 

Κανονισμού Προμηθειών και του άρθρου 200 παρ. 5 του Ν. 4412/2016, καθώς και κάθε 

άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν 

τον έλεγχο και την πληρωμή. 

 

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

 

 

Μπέττυ Αλεξανδροπούλου  

Εντεταλμένη Σύμβουλος 


