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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ.: οικ. 368595/5845
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΣΗΔΗΣ: 82749
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, μετά από την αριθμ. 1691/2019 (ΑΔΑ:Ω4ΒΓ7Λ6-ΛΔ9)
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ:
«Παροχή υπηρεσιών δημιουργίας ομάδων δικαιούχων – αποδεκτών των δράσεων του
έργου, δημιουργία λιστών για την πλατφόρμα του έργου και υπηρεσίες λειτουργίας
θερμοκοιτίδων, για τις δράσεις του έργου «Cross Border Agrifood Incubators – INCUBA
(Διασυνοριακές Αγροδιατροφικές Θερμοκοιτίδες)» συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού
των εκατόν δεκατριών χιλιάδων και επτακοσίων ευρώ (113.700,00€) συμπ. ΦΠΑ (αξία
προ Φ.Π.Α. 91.693,55€) και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.
Το έργο υλοποιείται με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (85%) και από Εθνικούς
Πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα (15%).
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου
δημοσίων συμβάσεων (CPV) :
CPV: 79411100-9 Υπηρεσίες Παροχής Συμβουλών σε θέματα ανάπτυξης επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων
CPV: 18530000-3 Δώρα και βραβεία
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η
διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον
ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό:
82749 στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά από την ημέρα
δημοσίευσης στο ΕΣΗΔΗΣ έως την Πέμπτη 02/01/2020 και ώρα 14:00μ.μ.
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Η Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά»
την Πέμπτη 09/01/2020 και ώρα 10:00π.μ.
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης
απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το
αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών ήτοι να είναι εγγεγραμμένοι στην Υπηρεσία ΓΕΜΗ του
οικείου Επιμελητηρίου. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά
μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη
απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση
οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην
προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε
θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε
αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή και να εγγραφούν στο
ηλεκτρονικό Σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.-Διαδικτυακή πύλη : www.promitheus.gov.gr).
Oι απαιτήσεις «Οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας» και «Τεχνικής και επαγγελματικής
ικανότητας» περιγράφονται αναλυτικά στην διακήρυξη του έργου.
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που
ανέρχεται στο ποσό των χιλίων οχτακοσίων τριάντα τριών ευρώ και ογδόντα επτά λεπτών
(1.833,87€). Δηλαδή ποσοστό 2% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου μη
συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του
χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της διακήρυξης, άλλως η προσφορά απορρίπτεται.
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι
(6) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο
ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο έξι (6) ημέρες
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό
τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από
εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά
διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το
ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα
παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα
συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. Tα κριτήρια ανάθεσης και η
βαθμολόγησή τους περιγράφονται στο πλήρες τεύχος της διακήρυξης. Τα έγγραφα της σύμβασης
είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αντίγραφα της διακήρυξης θα δίνονται
από τη Δ/νση Ανάπτυξης της Π.Ε. Ηλείας, Μανωλοπούλου 47 , Διοικητήριο,Τ.Κ. 27131, 5ος όροφος,
αρμόδιοι για επικοινωνία: α) επί των όρων της διακήρυξης: Κωνσταντίνος Τζαμαλούκας, υπεύθυνος
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων,τηλ.2621360508 στην Δ/νση Ανάπτυξης ΠΕ Ηλείας β) επί των τεχνικών
προδιαγραφών: Πελαγία Νικολούτσου, τηλ. 2621360431 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
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