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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, μετά από την

αριθμ. 1598/2019 (ΑΔΑ: 662Θ7Λ6-Φ1Ω) απόφαση της

Οικονομικής Επιτροπής
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ:
Ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων για την υλοποίηση του έργου: «Δράσεις Προβολής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», συνολικής δαπάνης έως του ποσού των 1.000.000,00 € συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ 24% και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της
βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για το σύνολο των υπηρεσιών του κάθε τμήματος.
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων (CPV) : 79950000-8.
To αντικείμενο του διαγωνισμού υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:


ΤΜΗΜΑ Α (Υποέργο 1): εκτιμώμενης αξίας 233.870,97€ πλέον ΦΠΑ 56.129,03 €, ήτοι 290.000,00€
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ



ΤΜΗΜΑ Β (Υποέργο 2): εκτιμώμενης αξίας 217.741,94€ πλέον ΦΠΑ 52.258,06 €, ήτοι 270.000,00€
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ



ΤΜΗΜΑ Γ (Υποέργο 3): εκτιμώμενης αξίας 200.806,45€ πλέον ΦΠΑ 48.193,55 €, ήτοι 249.000,00€
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ



ΤΜΗΜΑ Δ (Υποέργο 4): εκτιμώμενης αξίας 154.032,26€ πλέον ΦΠΑ 36.967,74 €, ήτοι 191.000,00€
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Προσφορές υποβάλλονται για ένα, περισσότερα ή και για όλα τα τμήματα.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 36 μήνες.

ΑΔΑ: 6ΗΓΖ7Λ6-ΝΣΔ
Οι συμβάσεις χρηματοδοτούνται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου
2019ΕΠ00110001), ενώ η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης ΠΔΕ κατόπιν
απόφασης του φορέα αυτού.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Α/Α συστήματος: 77203) μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και
ώρα που ορίζει η παρούσα περίληψη διακήρυξης, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με
την υπ’ αριθμ. 56902/215/19.05.2017 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1924/τ.Β΄/02-06-2017) «Τεχνικές
Λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» και τα καθοριζόμενα στην διακήρυξη.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής των προσφορών ορίζεται η 22/07/2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. και
ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών η 23/08/2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ. Μετά την
παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο
Σύστημα.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά, τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι την 29/08/2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 μ.μ. από την αρμόδια
επιτροπή αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών.
Για τα πλήρη τεύχη του διαγωνισµού θα παρέχεται ελεύθερη και πλήρης πρόσβαση
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας www.pde.gov.gr. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισµό
οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή,
πιστοποιημένη αρχή και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα (Ε.Σ.Η.∆Η.Σwww.promitheus.gov.gr).

στον ιστότοπο της
οι ενδιαφερόμενοι
χορηγούµενη από
Διαδικτυακή πύλη

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ορίζεται σε ποσό ίσο µε το 2% επί του προϋπολογισμού κάθε τμήματος
χωρίς ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α.
Τα αιτήµατα για συμπληρωματικές πληροφορίες – διευκρινίσεις επί των εγγράφων του Διαγωνισμού
(Διακήρυξης και Παραρτημάτων της) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του Διαγωνισμού µέσω της
∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της
διενέργειας του διαγωνισμού .Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται στο τηλ.: 2613 613411, αρμόδια υπάλληλος
Μ. Διαμαντοπούλου
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