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Αθήνα 17/02/2021 
Αρ. πρωτ.: 789 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗ 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 10 ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 

 
I. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 
 
H εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων & Εξωτερικού Εμπορίου 
ΑΕ» είναι ο αρμόδιος εθνικός φορέας, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Eξωτερικών 
για την προσέλκυση επενδύσεων στην Ελλάδα και την προώθηση εξαγωγών. 
Αποσκοπεί μεταξύ άλλων στην υποστήριξη των διεθνών επενδυτών και εταιρειών 
προκειμένου να αναπτύξουν επιχειρηματική δράση στην Ελλάδα, συμβάλλοντας στην 
εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας και στην προσέλκυση ξένων επενδυτών. 
 
Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι η υποβολή προσφοράς για την παροχή 
υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και οπτικοακουστικής βοήθειας στη διοργάνωση 
δέκα (10) ψηφιακών εκδηλώσεων της «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων & Εξωτερικού 
Εμπορίου ΑΕ». 
 
Ειδικότερα, οι βασικές προδιάγραφες για να την εκτέλεση της υπό ανάθεσης 
υπηρεσίας είναι οι εξής: 
 

• Πλατφόρμα για ζωντανή αναμετάδοση της εκδήλωσης, την οποία θα 
διαχειρίζεται η ανάδοχος εταιρεία 

• Διαδικασία εγγραφών, υποχρεωτικά για όλους του συμμετέχοντες. Η λίστα των 
εγγεγραμμένων, καθώς και η τελική λίστα όσων συμμετείχαν στην εκδήλωση 
θα πρέπει να είναι στη διάθεση της «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων & 
Εξωτερικού Εμπορίου ΑΕ» ανά πάσα στιγμή. 

• Τεχνική υποστήριξη καθ΄ όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας και οργάνωση της 
εκδήλωσης. 

 
 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ: 
 

➢ Με αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου, θα πρέπει να εξασφαλίζεται η 
δυνατότητα για συνεχή και πλήρη τεχνική υποστήριξη. 

➢ Το απασχολούμενο προσωπικό του αναδόχου πρέπει να επαρκεί για την 
άψογη υλοποίηση των απαιτήσεων του αντικειμένου της παρούσας 
πρόσκλησης, λαμβάνοντας υπόψη τυχόν περιορισμούς λόγω πανδημίας.    
 

Ο χρόνος παροχής των υπηρεσιών είναι ένα (1) έτος από την ημερομηνία υπογραφής 
της σύμβασης. 
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Β. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν προσφορά με email το αργότερο μέχρι 
τις 25/2/2021 και ώρα 12.00 μ.μ., στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
procurement1@eg.gov.gr 

 
Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα πρέπει να περιέχουν τουλάχιστον τα 
παρακάτω:  
 
Τεχνική Προσφορά 

• Περιγραφή αντίστοιχης εμπειρίας 

• Κατάσταση πελατών, στους οποίους έχουν παρασχεθεί ανάλογες υπηρεσίες, με 
αναφορά δραστηριότητας και στοιχείων επικοινωνίας πελάτη. 
 
 

Οικονομική Προσφορά 
Η αμοιβή των προσφερόμενωνουν υπηρεσιών θα γίνεται τμηματικά με την 
ολοκλήρωση κάθε ψηφιακής δράσης. 

 
Οι προσφερόμενες τιμές περιλαμβάνουν το σύνολο των προβλεπόμενων 
επιβαρύνσεων και δαπανών του υποψηφίου Αναδόχου για την πλήρη υλοποίηση του 
αντικειμένου της σύμβασης.  
 
 
Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
 
Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει με κριτήριο τη βέλτιστη σχέση ποιότητας και τιμής. 
Υπόψη θα ληφθούν η πληρότητα της περιγραφής του έργου, η πρότερη εμπειρία σε 
συναφείς εκδηλώσεις και οι συστάσεις πελατών. 
 
Η διαδικασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών της 
Εταιρείας (ΦΕΚ ΠΡΑ.ΔΙ.Τ. 148/18.09.2020) και συγκεκριμένα με βάση τις προβλεπόμενες 
σε αυτόν διατάξεις αναφορικά με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 
 
Η Εταιρεία μπορεί να ζητεί διευκρινίσεις, συμπληρώσεις, προσαρμογές, παρουσιάσεις ή 
βελτιώσεις των προφορών. 
 
Για συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την πρόσκληση, οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται στην κα Ελπίδα Δάρρα email: e.darra@eg.gov.gr 
 

 
Σημαντική Σημείωση 
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Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν δεσμεύει τον 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. 
  
H 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 της 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». 
 
 
 
 
Γεώργιος Φιλιόπουλος  
Διευθύνων  Σύμβουλος          
 


