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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ακινα,     10   Οκτωβρίου 2018 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΑΠ:   12497 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ, ΟΡΓΑΝΩΗ & ΠΡΟΒΟΛΗ 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 
ΣΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
 
 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΑΝΩ ΣΩΝ ΟΡΙΩΝ 
 

Ο ΕΟΣ προκθρφςςει ανοικτό θλεκτρονικό διαγωνιςμό άνω των ορίων για τθν επιλογι αναδόχου του ζργου: 
«Καταςκευι, διακόςμθςθ, εξοπλιςμόσ, αποξιλωςθ και απομάκρυνςθ από τον εκκεςιακό χϊρο, μετά το πζρασ τθσ 
ζκκεςθσ του  περιπτζρου ΕΟΣ ςτθ Διεκνι Ζκκεςθ Σουριςμοφ ΙΜΕΧ 2019 θ οποία κα διεξαχκεί από 21 ζωσ 23 Μαΐου 
2019 ςτθ Φρανκφοφρτθ Γερμανίασ», όπωσ προςδιορίηεται ειδικότερα κατωτζρω: 
 
1. Ανακζτουςα Αρχι: Ελλθνικόσ Οργανιςμόσ Σουριςμοφ – Διεφκυνςθ Διοικθτικϊν Τπθρεςιϊν – Αν. Σςόχα 7, 115 21 

Ακινα, Κωδικόσ NUTS EL 303 – Πλθροφορίεσ: Ιωάννα Παναγάκθ, Σθλζφωνο: 210 87 07 481, Σθλεομοιοτυπία : 210- 
64 66 214, Ηλεκτρονικι δ/νςθ: promitheieseot@gnto.gr. Διεφκυνςθ διαδικτφου: www.gnto.gov.gr. 

2. Λιψθ των εγγράφων του διαγωνιςμοφ: Σα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ διατίκενται μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ 
www.promitheus.gov.gr, του Ε..Η.ΔΗ.. 

3. Σφποσ - Κφρια δραςτθριότθτα Ανακζτουςασ Αρχισ: ΝΠΔΔ – Σουριςμόσ. 
4. Κωδικόσ αρικμόσ αναφοράσ CPV: 39154100-7 «Περίπτερα εκκζςεων». 
5. Σόποσ παροχισ υπθρεςιϊν: Φρανκφοφρτθ Γερμανίασ 
6. Κωδικόσ NUTS για τον κφριο τόπο εκτζλεςθσ των υπθρεςιϊν: DE712 
7. Κατθγορία, περιγραφι υπθρεςιϊν: Καταςκευι, διακόςμθςθ, εξοπλιςμόσ, αποξιλωςθ και απομάκρυνςθ από τον 

εκκεςιακό χϊρο, μετά το πζρασ τθσ ζκκεςθσ του  περιπτζρου ΕΟΣ ςτθ Διεκνι Ζκκεςθ Σουριςμοφ ΙΜΕΧ 2019 θ 
οποία κα διεξαχκεί από 21 ζωσ 23 Μαΐου 2019 ςτθ Φρανκφοφρτθ Γερμανίασ. 

8. Προχπολογιςμόσ ζργου: Η ςυνολικι εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των ςαράντα ενόσ 
χιλιάδων τετρακοςίων δεκαεννζα ευρϊ και τριάντα πζντε λεπτϊν (41.419,35 €) πλζον ΦΠΑ 24%, ιτοι 51.360,00 € 
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ.  

9. Απαγόρευςθ εναλλακτικϊν προςφορϊν: Εναλλακτικζσ προςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται ωσ 
απαράδεκτεσ. 

10. Χρόνοσ παράδοςθσ ζργου: Ζωσ τισ 12:00 τθσ προθγοφμενθσ από τθν θμζρα ζναρξθσ ζκκεςθσ, οπότε και κα πρζπει 
το περίπτερο να είναι ολοκλθρωμζνο και ζτοιμο προσ χριςθ. 

11. Διάρκεια Ζργου: Από τθν ανάρτθςθ τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ ςτο Κ.Η.Μ.ΔΗ.. ζωσ τισ 31 Μαΐου 2019. 
12. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό με Α/Α ςυςτιματοσ 65350 ζχουν όςοι διακζτουν θλεκτρονικι υπογραφι, 

χορθγοφμενθ από πιςτοποιθμζνθ αρχι παροχισ ψθφιακισ υπογραφισ και ζχουν εγγραφεί ςτο θλεκτρονικό 
ςφςτθμα Ε..Η.ΔΗ.., διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr και είναι: Φυςικά ι Νομικά Πρόςωπα ι ενϊςεισ 
τουσ και Κοινοπραξίεσ ι ςυμπράξεισ, θμεδαπά ι αλλοδαπά, που δεν εμπίπτουν ςτισ περιπτϊςεισ που 
δικαιολογοφν αποκλειςμό και τα οποία κα πρζπει να ζχουν ςυναφι προσ το ζργο τθσ παροφςασ εξειδίκευςθ και 
αποδεδειγμζνθ εμπειρία, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν υπ’ αρικ. 12497/10-10-2018 διακιρυξθ. 

13. Κατάςταςθ Προμθκευτι - Ελάχιςτεσ Προχποκζςεισ ςυμμετοχισ: Όπωσ ορίηεται ςτθν υπ’ αρικ. 12497/10-10-2018 
διακιρυξθ. 

14. Είδοσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ: Ανοικτόσ θλεκτρονικόσ διαγωνιςμόσ άνω των ορίων. 
15. Δυνατότθτα υποβολισ προςφορϊν ανά τμιμα: Επιτρεπτι υποβολι προςφοράσ για ζνα, περιςςότερα ι όλα τα 

τμιματα. 
16. Κριτιριο ανάκεςθσ: Κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα προςφορά από οικονομικι άποψθ βάςει 

τιμισ. 
17. Λιξθ Προκεςμίασ θλεκτρονικισ υποβολισ προςφορϊν: Σρίτθ 20 Νοεμβρίου 2018 και ϊρα 17:00.  
18. Κατάκεςθ εγγράφων: Γενικό Πρωτόκολλο ΕΟΣ, 5οσ όροφοσ, γραφείο 5.14, Αν. Σςόχα 7, Αμπελόκθποι, ΣΚ 115 21 

Ακινα. 
19. Χρονικό διάςτθμα ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του ςυμμετζχοντοσ: Επτά (7) μινεσ από τθν επομζνθ τθσ διενζργεια του 

διαγωνιςμοφ. 
20. Ηλεκτρονικι αποςφράγιςθ προςφορϊν: Σζςςερισ (4) εργάςιμεσ θμζρεσ μετά τθν καταλθκτικι θμερομθνία 

υποβολισ προςφορϊν και ϊρα 10:00. 
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21. Γλϊςςα: Οι προςφορζσ πρζπει να ςυνταχκοφν ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Δικαιολογθτικά που εκδίδονται ςε γλϊςςα 
άλλθ, εκτόσ τθσ Ελλθνικισ, κα ςυνοδεφονται υποχρεωτικά από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. 

22. Αρμόδιο όργανο για προδικαςτικζσ προςφυγζσ: Αρχι Εξζταςθσ Προδικαςτικϊν Προςφυγϊν (Α.Ε.Π.Π.), Λεωφ. 
Θθβϊν 196 - 198, 182 33 Άγ. Ιωάννθσ Ρζντθσ, Κτίριο Κεράνθσ. Σθλζφωνο: 213 214 1216. Ηλεκτρονικι δ/νςθ: 
aepp@aepp-procurement.gr. Διεφκυνςθ διαδικτφου:  www.aepp-procurement.gr. Οι προκεςμίεσ υποβολισ των 
προςφυγϊν αναφζρονται ςτθν υπ’ αρικ. 12497/10-10-2018  διακιρυξθ. 

23. Ημερομθνία αποςτολισ τθσ προκιρυξθσ ςτθν Τπθρεςία Εκδόςεων τθσ ΕΕ: 10 Οκτωβρίου 2018. 
24. Η ςφμβαςθ εμπίπτει ςτθ Δ: Ναι 

 
 

 
 Ο Γενικόσ Γραμματζασ ΕΟΣ 
 
 Κωνςταντίνοσ Σςζγασ 
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