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Αθήνα 1 Αυγούστου 2016
A.Π. 9321

ΠΡΟΚΗ ΡΥΞ Η Η ΛΕΚΤ ΡΟΝ ΙΚ ΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Δ ΙΑΓ ΩΝΙΣΜΟΥ
Ο ΕΟΤ προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Κατασκευή,
διακόσμηση, εξοπλισμός, αποξήλωση και απομάκρυνση από τον εκθεσιακό χώρο – μετά το πέρας της έκθεσης – του
περιπτέρου του ΕΟΤ στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού World Travel Market 2016, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Λονδίνο
της Αγγλίας από 7 έως 9 Νοεμβρίου 2016», όπως προσδιορίζεται ειδικότερα κατωτέρω:
1. Αναθέτουσα Αρχή: Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού – Διεύθυνση Διοικητικού – Αν. Τσόχα 7, 11521 Αθήνα –
Πληροφορίες: Ε-Κ Μητσάκη, Τηλέφωνο: 210-8707095, Fax : 210-64 66 214, Ηλεκτρονική δ/νση: mitsaki_e@gnto.gr
2. Διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού – Κριτήριο ανάθεσης: Δημόσιος ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός με
κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή.
3. Προϋπολογισμός έργου: Μέχρι 177.419,35 € ευρώ πλέον ΦΠΑ (220.000,00 € συμπ/νου ΦΠΑ 24%) και σύμφωνα με όσα
αναφέρονται στη διακήρυξη.
4. Τόπος παροχής υπηρεσιών – Χρόνος παράδοσης έργου: Λονδίνο Αγγλίας, 6 Νοεμβρίου 2016
5. Διάρκεια Έργου: Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι τις 20 Νοεμβρίου 2016.
6. Προθεσμία Παράδοσης: Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη διακήρυξη.
7. Κατηγορία, περιγραφή υπηρεσιών: Κατασκευή, διακόσμηση, εξοπλισμός, αποξήλωση και απομάκρυνση από τον
εκθεσιακό χώρο – μετά το πέρας της έκθεσης - του περιπτέρου του ΕΟΤ στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού World Travel
Market 2016 (Λονδίνο Αγγλίας, 7- 9 Νοεμβρίου 2016).
8. Λήψη των εγγράφων του διαγωνισμού: Η διακήρυξη αναρτάται στο διαδίκτυο μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και περιλαμβάνει όλους τους όρους, τεχνικές προδιαγραφές, συγγραφή
υποχρεώσεων, πληροφορίες και στοιχεία του διαγωνισμού.
9. Προθεσμία υποβολής διευκρινίσεων επί των όρων της διακήρυξης : Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη διακήρυξη.
10. Λήξη Προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών : Τρίτη 06 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 16:00.
11. Κατάθεση εγγράφων : Γενικό Πρωτόκολλο (Ισόγειο) ΕΟΤ, Αν. Τσόχα 7, Αμπελόκηποι, ΤΚ 11521 Αθήνα.
12. Γλώσσα : Οι προσφορές πρέπει να συνταχθούν στην ελληνική γλώσσα. Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα
άλλη, εκτός της Ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.
13. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής: 2% της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας του έργου, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
14. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης και Εγγυητικής Επιστολής Προκαταβολής : 5% του συμβατικού
τιμήματος, εκτός ΦΠΑ.
15. Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προς δημοσίευση στον ελληνικό τύπο: 02 Αυγούστου 2016.
16. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό με Α/Α συστήματος 26858 έχουν όσοι διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή,
χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και έχουν εγγραφεί στο ηλεκτρονικό σύστημα
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) και είναι: Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα ή ενώσεις τους και
Κοινοπραξίες ή συμπράξεις, ημεδαπά ή αλλοδαπά, που δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις που δικαιολογούν αποκλεισμό
και τα οποία θα πρέπει να έχουν συναφή προς το έργο της παρούσας εξειδίκευση και αποδεδειγμένη εμπειρία,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αναλυτική διακήρυξη.
17. Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών : Τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών και ώρα 10:30 πμ.
18. Κατάσταση Προμηθευτή - Ελάχιστες Προϋποθέσεις συμμετοχής: Όπως ορίζεται στη διακήρυξη.
19. Χρονικό διάστημα ισχύος της προσφοράς του συμμετέχοντος : Ενενήντα (90) ημέρες από την επομένη ημερομηνία
αποσφράγισης των προσφορών.
20. Απαγόρευση εναλλακτικών προσφορών: Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
21. Όροι πληρωμής: Αναφέρονται στην αναλυτική διακήρυξη.
22. Τυχόν ενστάσεις κατά της διακήρυξης του Διαγωνισμού μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά, μέσα στο μισό του
χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της παρούσας προκήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας
υποβολής των προσφορών με κατάθεση παραβόλου χιλίων ευρώ (1.000,00€).
Ο Γενικός Γραμματέας ΕΟΤ
Δημήτρης Τρυφωνόπουλος
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