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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝ. Δ/NΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΔΗΜΟΣ/ΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Πανεπιστημίου 254
26110, Πάτρα
Πληροφορίες : Μ. Διαμαντοπούλου
Τηλέφωνο : 2613-613411
Fax
: 2613-613333
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, μετά από την αριθμ. 1052/2020 (ΑΔΑ: ΩΑΗ57Λ6-ΗΚΤ) απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ:
Συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών
στα πλαίσια υλοποίησης των Πακέτων Εργασίας 3 & 5 του έργου με τίτλο: “Certification of
Authenticity and Development of a Promotion Network olive products in the acrossborder GREECE ITALYarea” «AUTHENTIC-OLIVE-NET», συνολικής δαπάνης έως του ποσού των 28.100,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και με κριτήριο κατακύρωσης την

πλέον συμφέρουσα από

οικονομικής απόψεως προσφορά 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.
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 02/11/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.
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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 03/11/2020, 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. στην διαδρομή Ενημέρωση → Προκηρύξεις
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