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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,  23/01/2018 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠ:         1042 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ,  
 ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ  
 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ 
 

Ο ΕΟΤ προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων για την επιλογή αναδόχου του έργου: 
«Κατασκευή, διακόσμηση, εξοπλισμός, αποξήλωση και απομάκρυνση από τον εκθεσιακό χώρο, μετά το πέρας 
της έκθεσης, των περιπτέρων ΕΟΤ σε τέσσερις Διεθνείς Εκθέσεις Τουρισμού που θα διεξαχθούν στη Σαγκάη (ITB 
2018), στο Χονγκ Κονγκ (ITE 2018), στη Σεούλ (KOTFA 2018) και στο Πεκίνο (BITE 2018)», όπως προσδιορίζεται 
ειδικότερα κατωτέρω: 
 
1. Αναθέτουσα Αρχή: Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού – Διεύθυνση Διοικητικού – Αν. Τσόχα 7, 115 21 Αθήνα, 

Κωδικός NUTS EL 303 – Πληροφορίες: Βουμβουλάκη Αικατερίνη, Γκίτση Ερωφίλη, Τηλέφωνο: 210 87 07 165, 87 07 
569, Τηλεομοιοτυπία : 210- 64 66 214, Ηλεκτρονική δ/νση: promitheieseot@gnto.gr. Διεύθυνση διαδικτύου: 
www.gnto.gov.gr.  

2. Λήψη των εγγράφων του διαγωνισμού: Τα έγγραφα της σύμβασης διατίθενται μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  

3. Τύπος -  Κύρια δραστηριότητα Αναθέτουσας Αρχής: ΝΠΔΔ – Τουρισμός. 
4. Κωδικός αριθμός αναφοράς CPV: 39154100-7 «Περίπτερα εκθέσεων». 
5. Τόπος παροχής υπηρεσιών: Τα περίπτερα του ΕΟΤ στις Διεθνείς Εκθέσεις Τουρισμού της παρούσας, θα 

παραδοθούν από τον/τους ανάδοχο/ους στην  Επιτροπή  που  θα  έχει  ορισθεί  από  τον  ΕΟΤ, στον  εκθεσιακό  
χώρο  κάθε  έκθεσης. 

6. Κωδικός  NUTS για τον κύριο τόπο εκτέλεσης των υπηρεσιών: 00 
7. Κατηγορία, περιγραφή υπηρεσιών: Κατασκευή, διακόσμηση, εξοπλισμός, αποξήλωση και απομάκρυνση από τον 

εκθεσιακό χώρο, μετά το πέρας της έκθεσης των περιπτέρων ΕΟΤ σε τέσσερις Διεθνείς Εκθέσεις Τουρισμού που 
θα διεξαχθούν στη Σαγκάη (ITB 2018), στο Χονγκ Κονγκ (ITE 2018), στη Σεούλ (KOTFA 2018) και στο Πεκίνο (BITE 
2018). 

8. Προϋπολογισμός έργου: Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εκατό είκοσι πέντε 
χιλιάδων εξακοσίων σαράντα πέντε ευρώ και δεκαέξι λεπτών (125.645,16 €) πλέον ΦΠΑ, ήτοι 155.800,00 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Ο Προϋπολογισμός διαιρείται σε τέσσερα (4) τμήματα ως ακολούθως: 
ΤΜΗΜΑ 1  : «ITB 2018», εκτιμώμενης αξίας 32.258,06  € πλέον ΦΠΑ  
ΤΜΗΜΑ 2  : «ITE 2018», εκτιμώμενης αξίας 20.967,74 € πλέον ΦΠΑ  
ΤΜΗΜΑ 3  : «KOTFA 2018», εκτιμώμενης αξίας 41.935,48 € πλέον ΦΠΑ 
ΤΜΗΜΑ 4 : «BITE 2018», εκτιμώμενης αξίας 30.483,87 € πλέον ΦΠΑ 

9. Απαγόρευση εναλλακτικών προσφορών: Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 

10. Χρόνος παράδοσης έργου: Έως  τις 12:00 της προηγούμενης από την ημέρα έναρξης έκθεσης, οπότε και θα πρέπει 
το περίπτερο να είναι ολοκληρωμένο και έτοιμο προς χρήση. 

11. Διάρκεια Έργου: Από την ανάρτηση της σχετικής σύμβασης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. έως τις  29/06/2018. 
12. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό με Α/Α συστήματος 52202 έχουν όσοι διαθέτουν ηλεκτρονική 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 υπ’ αριθ 1042/23-01-2018 διακήρυξη. 

13. Κατάσταση Προμηθευτή - Ελάχιστες Προϋποθέσεις συμμετοχής: Όπως ορίζεται στην  υπ’ αριθ. 1042/23-01-2018 
διακήρυξη. 

14. Είδος διαδικασίας ανάθεσης: Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός άνω των ορίων. 
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15. Δυνατότητα υποβολής προσφορών ανά τμήμα:  Επιτρεπτή υποβολή προσφοράς για ένα, περισσότερα ή όλα τα   
τμήματα. 

16. Κριτήριο ανάθεσης: Κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη βάσει 
τιμής. 

17. Λήξη Προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 22-02-2018 και ώρα 17:00. 
18. Κατάθεση εγγράφων: Γενικό Πρωτόκολλο (Ισόγειο) ΕΟΤ, Αν. Τσόχα 7, Αμπελόκηποι, ΤΚ 115 21 Αθήνα. 
19. Χρονικό διάστημα ισχύος της προσφοράς του συμμετέχοντος: Εκατό πενήντα (150) ημέρες από την επομένη της 

διενέργεια του διαγωνισμού. 
20. Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών: Τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής προσφορών και ώρα 10:00. 
21. 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. 
22. Αρμόδιο όργανο για προδικαστικές προσφυγές: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), Λεωφ. 

Θηβών 196 - 198, 182 33 Άγ. Ιωάννης Ρέντης, Κτίριο Κεράνης. Τηλέφωνο: 213 214 1216. Ηλεκτρονική δ/νση: 
aepp@aepp-procurement.gr. Διεύθυνση διαδικτύου:  www.aepp-procurement.gr. Οι προθεσμίες υποβολής των 
προσφυγών αναφέρονται στην υπ’ αριθ1042/23-01-2018 διακήρυξη. 

23. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της ΕΕ: 23-01-2018. 
24. Η σύμβαση εμπίπτει στη ΣΔΣ: Ναι 

 
 

 
 Ο Γενικός Γραμματέας ΕΟΤ 
 
 
 
 
 Κωνσταντίνος Τσέγας                                                                                                                             

mailto:aepp@aepp-procurement.gr
http://www.aepp-procurement.gr/
ΑΔΑ: Ω24Ψ469ΗΙΖ-Ζ4Η




		2018-01-25T13:36:45+0200
	ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ


		2018-01-25T13:40:41+0200
	Athens




