
 

 

 
Αριθμ. Πρωτοκ. : 238/21 

Αθήνα   18.01.2021 
 
 

Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού για τη Σύναψη Σύμβασης Παροχής 
Υπηρεσιών, για την υπηρεσία “Παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού για την πληροφόρηση νέων εξαγωγέων”  

με αριθμό Διακήρυξης 11/2020 
 
Στο πλαίσιο της υπ΄αριθμ. 11/2020  διακήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού για τη Σύναψη Σύμβασης Παροχής 
Υπηρεσιών «Παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού για την πληροφόρηση νέων εξαγωγέων »,  παραθέτουμε τις 
κάτωθι διευκρινίσεις:  
 

1. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών, από τους υποψηφίους αναδόχους είναι 
η  Δευτέρα 25/01/2021 και ώρα 16:00 μ.μ,  Η Διενέργεια του διαγωνισμού , δηλ η αποσφράγιση των 
προσφορών θα γίνει στις 26.01.2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.30 π.μ., μέσω των αρμόδιων οργάνων της 
Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζομένου κατά τα λοιπά του Κανονισμού Προμηθειών (ΦΕΚ ΠΡΑ.ΔΙ.Τ. 
148/18.09.2020). 
 
2. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από 
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή ποσού ίσου με το 2% της 
προϋπολογιζόμενης αξίας της σύμβασης, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ., ήτοι ποσού τριών χιλιάδων 
ευρώ (3.000 ευρώ)».  
 
3. Οι προσφορές υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο τη εταιρείας.  
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, ορίζεται η Δευτέρα 25.01.2021 και ώρα 16:00 μ.μ.  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.  ( όπως ορίζεται στην παράγραφο 
2.4.2.1). Η διενέργεια του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 26.01.2021 στις 11.30 πμ. 
Υπενθυμίζεται δε ότι η παρούσα διαγωνιστική διαδικασία διέπεται από τον Εσωτερικό Κανονισμό 
Προμηθειών (ΦΕΚ ΠΡΑ.ΔΙ.Τ. 148/18.09.2020) και συμπληρωματικά από τις διατάξεις του ν. 4412/2016 
και σε κάθε περίπτωση θα ληφθούν τα απαιτούμενα μέτρα δημοσιότητας. 
 
4. Ο τρόπος υπογραφής της τεχνικής προσφοράς μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε ηλεκτρονικά είτε 
με βεβαίωση γνησίου υπογραφής από Δημόσια Αρχή.  
 
 

Προς διευκόλυνση επισυνάπτεται η περίληψη της διακήρυξης, που είναι ήδη αναρτημένη στην 
ιστοσελίδα του οργανισμού και στο ΚΗΜΔΗΣ.  
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 


