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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, μετά από την αριθμ. 2739/2019 (ΑΔΑ: 66Π27Λ6-ΠΒΗ) απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ:
Συνοπτικό

διαγωνισμό

για την ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη: α) της διοργάνωσης

συνέντευξης τύπου για την ανακοίνωση των βραβείων και συμμετοχή των βραβευθέντων σε μία
από τις Διεθνείς Εκθέσεις Τουρισμού του εξωτερικού, ως μέρος της βράβευσης και β) υπηρεσιών
κάλυψης των εξόδων συμμετοχής των βραβευθέντων μελών για τη συμμετοχή τους σε μία από τις
Διεθνείς Εκθέσεις Τουρισμού του εξωτερικού, ως μέρος της βράβευσης και γ) της διοργάνωσης του
τελικού διήμερου συνεδρίου για τις ανάγκες του ευρωπαϊκού έργου «CI-NOVATEC - Πελατειακή
Ευφυΐα για Καινοτόμα Τουριστικά Οικοσυστήματα-Customer Intelligence for inNOVAtiveTourism
ECosystems» (ΜΙS: 5003479) του διακρατικού προγράμματος Interreg V/A Ελλάδα-Ιταλία 20142020, της ΣΑΕΠ 301/6: 2018ΕΠ30160019 που άπτεται του Άξονα Προτεραιότητας 1.1 του
προγράμματος Interreg Ελλάδα – Ιταλία 2014–2020, συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των
27.100,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής.
Κάθε προσφορά θα συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα και θα συνοδεύεται από τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό όπως αυτά αναφέρονται στην σχετική διακήρυξη.

ΑΔΑ: 66ΠΒ7Λ6-39Θ
Οι προσφορές των ενδιαφερομένων πρέπει, να υποβάλλονται από τους ίδιους ή από νόμιμα
εξουσιοδοτημένα πρόσωπα στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας- Δ/νση Οικονομικού- Δημοσιονομικού
Ελέγχου - Τμήμα Προμηθειών - Πανεπιστημίου 254 – (Κτίριο Β’), Πάτρα από την δημοσίευση της
παρούσας και μέχρι και την 24/02/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.
Κάθε προσφορά θα συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα και θα συνοδεύεται από τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό.

Το χρονικό διάστημα δέσμευσης της προσφοράς

είναι 180 ημέρες από την διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας. Δεν γίνονται δεκτές
εναλλακτικές προσφορές
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την από την αρμόδια επιτροπή διενέργειας
διαγωνισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας την 25/02/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.
στην Δ/νση Οικονομικού-Δημοσιονομικού Ελέγχου, Τμήμα Προμηθειών, Πανεπιστημίου 254 – (Κτίριο
Β’), Πάτρα.
Πληροφορίες για τον διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από 8.00 π.μ.
έως 14.30 μ.μ. από την Δ/νση Οικονομικού – Τμήμα Προμηθειών (2613 613411 Μ.
Διαμαντοπούλου)
Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας www.pde.gov.gr.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

