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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, μετά από την
Οικονομικής Επιτροπής,

αριθμ. 469/2022 (ΑΔΑ: 6Ζ5Η7Λ6-ΧΡ0) απόφαση της

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ:
ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων για την παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2015-2016 της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας/ Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης
«ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (ΚΩΔ.
ΟΠΣ 5000218)» του Ε.Π. Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ/ FEAD
Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 226.920,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 183.000 €, ΦΠΑ : 43.920,00 €)
Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης
ποιότητας–τιμής.
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων (CPV):
Α/Α
1.
2.
3.
4.
5.

CPV
[79415200-8]
[79951000-5]
[80000000-4]
[85300000-2]
[85312300-2]

Περιγραφή
Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα σχεδιασμού
Υπηρεσίες οργάνωσης σεμιναρίων
Υπηρεσίες εκπαίδευσης και επιμόρφωσης
Υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας και συναφείς υπηρεσίες
Υπηρεσίες καθοδήγησης και παροχής συμβουλών
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6.
7.

[85320000-8]
[92331210-5]

Κοινωνικές υπηρεσίες
Υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης παιδιών

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της έως την ημερομηνία λήξης του
φυσικού αντικειμένου των ενταγμένων πράξεων, ήτοι την 31η/12/2022.
Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ). Η δημόσια
δαπάνη της Πράξης είναι εγγεγραμμένη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
Κοινωνική Σύμπραξη
Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Κωδικός MIS

Κωδικός Πράξης ΣΑ

ΚΑΕ ανά Π.Ε.

5000218

2016ΣΕ09380008

02.02.071.9919.01.1281

Για τον σκοπό αυτό έχει εκδοθεί η υπ. αριθμ. 1810/2022 (ΑΔΑ: ΨΑ457Λ6-ΔΡΙ) απόφαση ανάληψης
υποχρέωσης
Η σύμβαση περιλαμβάνεται στην Πράξη: «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΣΥΜΠΡΑΞΗ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (ΚΩΔ. ΟΠΣ 5000218), η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους
Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020, με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 991/19-05-2016 του Γενικού
Γραμματέα Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΑΔΑ:
ΩΞΖ7ΟΞ7Φ-Σ9Μ). Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Ευρωπαϊκής
Βοήθειας προς τους απόρους–ΤΕΒΑ/ FEAD) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν τα αναφερόμενα στο άρθρο
25 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων
οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών.
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: 161446) μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και
ώρα που ορίζει η παρούσα περίληψη διακήρυξης, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα
με την υπ’ αριθμ. 64233/2021 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2453/τ.Β΄/09-06-2021) « Ρυθμίσεις τεχνικών
ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των
επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Eθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(ΕΣΗΔΗΣ)» και τα καθοριζόμενα στην διακήρυξη.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής των προσφορών ορίζεται η 20/05/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30
και ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών η 23/06/2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 23:59. 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 29/06/2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. από την
αρμόδια επιτροπή αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών.
Για τα πλήρη τεύχη του διαγωνισµού θα παρέχεται ελεύθερη και πλήρης πρόσβαση στον ιστότοπο της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας www.pde.gov.gr. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόμενοι
οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ηλεκτρονική υπογραφή, χορηγούµενη από
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πιστοποιημένη αρχή και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ- Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr).
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ορίζεται σε ποσό ίσο µε το 2% επί του προϋπολογισμού της διακήρυξης
χωρίς ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης αντιστοιχεί σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.
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.
Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν μαζί με την προσφορά
τους το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)
Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται στο τηλ.: 2613 613411, αρμόδια υπάλληλος
Μ. Διαμαντοπούλου.
Ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης :
17/05/2022
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