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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

 
 

Αθήνα, 29/01/2021 
Αρ. Πρωτ: 484/2021 

                                                              
 

 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.» 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
 

Συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – 
τιμή,  για τη σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών  για το έργο  «Ανάπτυξη εκπαιδευτικών 
οδηγών για την διευκόλυνση των εξαγωγικών δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων», 
συμβατών με μορφή διαγράμματος ροής/δένδρου αποφάσεων, του Export Helpdesk (το 
προς ανάθεση έργο θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της πράξης «Υποστήριξης της 
Εξωστρέφειας των Επιχειρήσεων» με κωδικό ΟΠΣ 5021318), που περιλαμβάνει: 
Ανάπτυξη εκπαιδευτικών οδηγών  – ένας εκπαιδευτικός οδηγός με πολλά modules – ενότητες 
με γενικές οδηγίες, για την διευκόλυνση των εξαγωγικών δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων 
(οργάνωση εξαγωγικής δραστηριότητας, διαδικασίες εξαγωγών, τεκμηρίωση, εισαγωγή στο 
διεθνές εμπόριο, κλπ.). Ο εκπαιδευτικός οδηγός θα απευθύνεται σε υφιστάμενους και 
δυνητικούς εξαγωγείς και το περιεχόμενο του  θα διαμορφωθεί κατάλληλα, ώστε να είναι 
διαθέσιμο μέσω της ηλεκτρονικής εκπαιδευτικής εφαρμογής που αναπτύσσεται  στο πλαίσιο 
του Υποέργου 2. 
 
Το προς ανάθεση έργο θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της πράξης «Υποστήριξης 
της Εξωστρέφειας των Επιχειρήσεων» με κωδικό ΟΠΣ 5021318 και χρηματοδοτείται από το 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» 2014-
2020 του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, ενώ η συγχρηματοδότηση προέρχεται από 
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και επιβαρύνει τον προϋπολογισμό της Αναθέτουσας Αρχής 
του έτους 2021. 
 
 
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 55700 
E-mail: info@eg.gov.gr , d.markopoulou@eg.gov.gr  
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 01/2021 
 
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών 
 
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Συνοπτικός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμή, 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: 79411100-9    
Η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια υπό την προϋπόθεση της ανεπιφύλακτης πιστοποίησης από 
τα αρμόδια όργανα της Αναθέτουσας Αρχής, της προσήκουσας ολοκλήρωσης των 
παραδοτέων.  
 
ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  
Το Έργο αφορά στην παροχή των παρακάτω υπηρεσιών:  
Παροχής Υπηρεσιών για το έργο «Ανάπτυξη εκπαιδευτικών οδηγών για την διευκόλυνση των 
εξαγωγικών δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων», συμβατών με μορφή διαγράμματος 
ροής/δένδρου αποφάσεων του Export Helpdesk και περιλαμβάνει:  
Εκπαιδευτικούς οδηγούς – ένας εκπαιδευτικός οδηγός με πολλά modules – ενότητες με 
γενικές οδηγίες, για την διευκόλυνση των εξαγωγικών δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων 
(οργάνωση εξαγωγικής δραστηριότητας, διαδικασίες εξαγωγών, τεκμηρίωση, εισαγωγή στο 
διεθνές εμπόριο, κλπ.). Ο εκπαιδευτικός οδηγός θα απευθύνεται σε υφιστάμενους και 
δυνητικούς εξαγωγείς και το περιεχόμενο του  θα διαμορφωθεί κατάλληλα, ώστε να είναι 
διαθέσιμο μέσω της ηλεκτρονικής εκπαιδευτικής εφαρμογής που αναπτύσσεται  στο πλαίσιο 
του Υποέργου 2. 
Οι προσφορές πρέπει να αφορούν το σύνολο του έργου. 
 
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, ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
προμηθευτούν την διακήρυξη και  στην ιστοσελίδα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) www.promitheus.gov.gr  
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο δέκα 
(10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται 
αντίστοιχα στον δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων που υποβάλλονται 
είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά 
υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. 
 Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμπληρώσουν στο Τυποποιημένο Έντυπο 
Υπεύθυνης Δήλωσης στην ενότητα IV Κριτήρια Επιλογής, μόνο την ενότητα α “Γενική 
ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής”. 
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ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Έως τριάντα εννέα χιλιάδες εξακόσια ευρώ (€ 39.600) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ. 
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Ο Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., το αργότερο μέχρι την 26 Φεβρουαρίου 2021, 
ημέρα Παρασκευή  και ώρα 23:59. 
 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 05.03.2021 ημέρα Παρασκευή και 
ώρα 10:30 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. 
 
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  
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.  
 
ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες από την επομένη της καταληκτικής 
ημερομηνίας υποβολής των προσφορών.  
 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 
Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 
 
 
 

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

 
 
 
 

Μπέττυ Αλεξανδροπούλου 
Εντεταλμένη Σύμβουλος 


