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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ,
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Αθήνα, 12 Ιουλίου 2016
A.Π. 8294

ΠΡΟΚΗ ΡΥΞΗ
Πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή 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 «CITM 2016» η οποία θα διεξαχθεί από 11 έως 13 Νοεμβρίου 2016 στη Σανγκάη της Κίνας», με κριτήριο
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, όπως προσδιορίζεται ειδικότερα κατωτέρω:
1. Αναθέτουσα Αρχή: Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού – Διεύθυνση Διοικητικού – Τσόχα 7 11521 ΑΘΗΝΑ –
Πληροφορίες τηλ.: 210 8707709 – 210 8707744, fax : 210-6466214, 210-6466091, www.gnto.gov.gr, e-mail:
marketing@gnto.gr
2. Είδος Διαγωνισμού: Πρόχειρος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές.
3. Προϋπολογισμός έργου: Μέχρι 24.193,50 € πλέον Φ.Π.Α.
4. Κριτήριο κατακύρωσης: Χαμηλότερη τιμή
5. 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 «CITM
2016» η οποία θα διεξαχθεί από 11 έως 13 Νοεμβρίου 2016 στη Σανγκάη της Κίνας», το οποίο εξειδικεύεται και
περιγράφεται αναλυτικά στη σχετική διακήρυξη.
6. Παραλαβή εγγράφων διαγωνισμού: Διεύθυνση Διοικητικού (Γραφείo 5.17), Αν. Τσόχα 7, 115 21 Αθήνα και σε
ηλεκτρονική μορφή από τον διαδικτυακό τόπο του ΕΟΤ www.gnto.gov.gr / Διακηρύξεις διαγωνισμών.
7. Τόπος υποβολής προσφορών: Τσόχα 7, 11521 ΑΘΗΝΑ, Ισόγειο, – Διεύθυνση Διοικητικού Γενικό Πρωτόκολλο.
Ουδεμία εναλλακτική προσφορά ή αντιπροσφορά γίνεται δεκτή.
Οι προσφορές πρέπει να συνταχθούν στην ελληνική γλώσσα.
8. Προθεσμία υποβολής προσφορών: Μέχρι 22 Ιουλίου 2016 και ώρα 11:00
9. Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προς δημοσίευση στον ελληνικό τύπο: 12 /07/2016
10. Τόπος παροχής υπηρεσιών – Χρόνος παράδοσης έργου : Σανγκάη της Κίνας, 10/11/2016, ώρα 12:00
11. Διάρκεια Έργου: Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι τις 20/11/2016.
12. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν: 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.
13. Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: Οι συμμετέχοντες, θα ενημερωθούν για την ημερομηνία της διενέργειας
του διαγωνισμού, από την αρμόδια Επιτροπή.
14. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών έχουν δικαίωμα να παρίστανται πρόσωπα, νομίμως εξουσιοδοτημένα.
15. Όροι πληρωμής: Αναφέρονται στην αναλυτική διακήρυξη.
16. Τυχόν ενστάσεις κατά της διενέργειας του Διαγωνισμού μπορούν να υποβληθούν εγγράφως στον Ε.Ο.Τ., Δ/νση
Διοικητικού / Γενικό Πρωτόκολλο, Α. Τσόχα 7, (ισόγειο), 11521 Αθήνα, 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€).
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