
                                                                      

 
                                                                      

 

                                                                      

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ	  ΕΝΩΣΗ	  ΔΗΜΩΝ	  ΔΥΤΙΚΗΣ	  
ΕΛΛΑΔΑΣ	  

      ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ	  ΕΝΩΣΗ	  
 

 

	  
Πάτρα,	  30/07/2014	  

Αρ.	  Πρωτ.	  Προκήρυξης:	  421	  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ	  ΑΝΟΙΚΤΟΥ	  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	  
ΓΙΑ	  ΤΗΝ	  ΕΠΙΛΟΓΗ	  ΑΝΑΔΟΧΟΥ	  ΤΟΥ	  ΕΡΓΟΥ	  

«Παροχή	  υπηρεσιών	  και	  υλοποίηση	  δράσεων	  καταγραφής,	  μελέτης,	  αξιολόγησης	  και	  ανάδειξης	  πολιτιστικών,	  
δημιουργικών,	  περιβαλλοντικών	  και	  λοιπών	  	  στρατηγικών	  πλεονεκτημάτων	  στην	  Περιφέρεια	  Δυτικής	  Ελλάδας,	  στα	  
πλαίσια	  του	  έργου	  ’Innovation	  Culture	  and	  Creativity	  for	  a	  new	  Economy	  –	  I.C.E”,	  με	  κωδικό	  I5.11.02,»”	  	  που	  έχει	  

ενταχθεί	  και	  συγχρηματοδοτείται	  από	  το	  Πρόγραμμα	  Ευρωπαϊκής	  Εδαφικής	  Συνεργασίας	  Ελλάδα-‐Ιταλία	  2007-‐2013	  

	  
1. Αναθέτουσα	   Αρχή:	   Περιφερειακή	   Ένωση	   Δήμων	   Δυτικής	   Ελλάδας,	   Αλ.	   Υψηλάντου	   114-‐116,	   Τ.Κ.:	   26225,	   Πάτρα,	   Τηλέφωνο:	   2610	  

270097	  	  Fax:	  2610	  273693	  Email:	  pedde@pedde.gr	  
2. Προϋπολογισμός	  έργου:	  €72.420,00	  συμπεριλαμβανομένου	  Φ.Π.Α.	  
3. Τόπος	  παροχής	  υπηρεσιών:	  Στην	  έδρα	  του	  Αναδόχου	  και	  της	  Αναθέτουσας	  Αρχής	  και	  στην	  περιοχή	  μελέτης	  όπως	  περιγράφεται	  στο	  

τεύχος	  της	  Προκήρυξης.	  
4. Δικαίωμα	   συμμετοχής	   έχουν	  α.	   όλα	   τα	   φυσικά	   ή	   νομικά	   πρόσωπα,	   συνεταιρισμοί,	   ενώσεις,	   κοινοπραξίες	   που	   υποβάλλουν	   κοινή	  

προσφορά	  που	  λειτουργούν	  νόμιμα	  στην	  Ελλάδα	  ή	  σε	  άλλο	  κράτος	  μέλος	  της	  Ε.Ε.	  ή	  του	  Ευρωπαϊκού	  Οικονομικού	  Χώρου	  (ΕΟΧ)	  ή	  σε	  
τρίτες	  χώρες	  που	  έχουν	  υπογράψει	  τη	  Συμφωνία	  Δημοσίων	  Συμβάσεων	  του	  Παγκόσμιου	  Οργανισμού	  Εμπορίου	  (Ν.	  2513/1997).	  β.	  Τα	  
Νομικά	  Πρόσωπα	  που	  θα	  συμμετάσχουν	  στο	  διαγωνισμό,	  θα	  	  δηλώσουν	  τα	  ονόματα	  και	  τα	  επαγγελματικά	  προσόντα	  των	  στελεχών	  
που	  θα	  είναι	  υπεύθυνα	  για	  την	  παροχή	  των	  υπηρεσιών.	  

5. Οι	  υποψήφιοι	  μπορούν	  να	  υποβάλουν	  προσφορές	  μόνο	  για	  το	  σύνολο	  του	  έργου,	  όπως	  ορίζει	  η	  Προκήρυξη.	  
6. Εναλλακτικές	  προσφορές:	  Δεν	  γίνονται	  δεκτές	  εναλλακτικές	  προσφορές.	  
7. Διάρκεια	  της	  σύμβασης:	  έως	  30/08/2015.	  
8. Η	  διάθεση	  του	  Τεύχους	  της	  Διακήρυξης	  γίνεται	  κατόπιν	  έγγραφης	  Αίτησης	  των	  Υποψηφίων.	  Στις	  Αιτήσεις	  θα	  πρέπει	  απαραίτητα	  

να	   περιλαμβάνονται	   τα	   πλήρη	   στοιχεία	   του	   αιτούντος	   (επωνυμία,	   διεύθυνση,	   αριθμός	   τηλεφώνου,	   αριθμός	   φαξ,	   διεύθυνση	  
ηλεκτρονικού	   ταχυδρομείου,	   κλπ).	   Οι	   Αιτήσεις	   Παραλαβής	   των	   Τευχών	   της	   Διακήρυξης	   παραλαμβάνονται	   από	   την	   Αναθέτουσα	  
Αρχή	  το	  αργότερο	  μέχρι	  και	  την	  τέταρτη	  (4η)	  ημερολογιακή	  ημέρα	  πριν	  από	  την	  ημερομηνία	  διενέργειας	  του	  διαγωνισμού	  και	  ώρα	  
14.00	  μ.μ.	  Οι	  υποψήφιοι	  που	  έχουν	  υποβάλει	  εμπρόθεσμα	  και	  έγκυρα,	  αυτοπροσώπως	  ή	  μέσω	  φαξ,	  αίτηση	  παραλαβής	  μπορούν	  
να	  παραλαμβάνουν	   τα	  Τεύχη	   του	  Διαγωνισμού	  σε	  ηλεκτρονική	  μορφή	  ή	  σε	   έντυπη	  μορφή	  από	   την	   έδρα	   της,	  αυτοπροσώπως	  ή	  
μέσω	  κατάλληλα	  εξουσιοδοτημένου	  εκπροσώπου	  τους	  ή	  μέσω	  εξουσιοδοτημένου	  για	  το	  σκοπό	  αυτό	  ταχυμεταφορέα	  (courier)	  με	  
χρέωση	  του	  παραλήπτη.	  Συμπληρωματικές	  πληροφορίες	  που	  έχουν	  ζητηθεί	  εγκαίρως	  με	  επιστολή	  ή	  τηλεομοιοτυπία,	  θα	  απαντηθούν	  
σε	  κάθε	  περίπτωση	  το	  αργότερο	  4	  ημέρες	  πριν	  την	  καταληκτική	  ημερομηνία	  υποβολής	  προσφορών.	  

9. Οι	  προσφορές	  υποβάλλονται	  στην	  έδρα	  της	  ΠΕΔ	  ΔΕ,	  Αλ.	  Υψηλάντου	  114-‐116	  στην	  Πάτρα,	  2ος	  όροφος,	  Τ.Κ.:26225,	  είτε	   ιδιοχείρως,	  
είτε	  με	  συστημένη	  επιστολή	  ή	  ιδιωτικό	  ταχυδρομείο	  (courier)	  ως	  τις	  16/09/2014,	  Ώρα:	  13:00.	  

10. Ημερομηνία,	  ώρα	  και	  τόπος	  αποσφράγισης:	  17/09/2014	  Ώρα:	  11:00	  π.μ,	  Αλ.	  Υψηλάντου	  114-‐116	  στην	  Πάτρα,	  Τ.Κ.:	  26225,	  Πάτρα.	  
Στο	  άνοιγμα	  των	  προσφορών	  επιτρέπεται	  να	  παρευρίσκονται	  οι	  διαγωνιζόμενοι	  ή	  οι	  νομίμως	  εξουσιοδοτημένοι	  εκπρόσωποί	  τους.	  

11. Εγγυήσεις:	  Εγγυητική	  συμμετοχής	  ύψους	  5	  %	  του	  προϋπολογισμού	  συμπεριλαμβανομένου	  του	  ΦΠΑ.	  
12. Βασικοί	  τρόποι	  χρηματοδότησης	  και	  πληρωμών.	  Σύμφωνα	  με	  τα	  οριζόμενα	  στη	  Προκήρυξη.	  
13. Νομική	  μορφή	  αναδόχου.	   ‘Οπως	  ορίζεται	  στο	   (4)	  και	  στη	  δημοσίευση	  της	  Προκήρυξης.	  Η	  Ένωση/Κοινοπραξία	  δεν	  υποχρεούται	  να	  

περιβληθεί	  ιδιαίτερης	  νομικής	  μορφής	  προκειμένου	  να	  υποβάλει	  Προσφορά.	  
14. Κατ’	  ελάχιστον	  πληροφοριακά	  στοιχεία	  και	  διατυπώσεις	  σχετικά	  με	  την	  κατάσταση	  του	  κάθε	  υποψηφίου	  που	  θα	  απαιτηθούν	  για	  

την	  αξιολόγηση:	  Όπως	  αναφέρονται	  στη	  Προκήρυξη.	  
15. Περίοδος	  κατά	  την	  οποία	  ο	  υποψήφιος	  δεσμεύεται	  από	  την	  προσφορά	  του:	  3	  μήνες	  από	  την	  ημερ.	  Διενέργειας	  του	  Διαγωνισμού	  
16. Κριτήρια	  αξιολόγησης	  προσφορών	  και	  ανάθεσης:	  η	  συμφερότερη	  από	  οικονομική	  και	   τεχνική	  άποψη	  προσφορά,	  σύμφωνα	  με	   τη	  

Προκήρυξη.	  
17. Γλώσσα	  του	  Διαγωνισμού:	  Ελληνική	  
18. Ημερομηνία	  δημοσίευσης	  αρχικής	  Προκήρυξης	  στο	  Φύλλο	  Εφημερίδας	  της	  Κυβερνήσεως:	  1/08/2014	  
19. Η	  Αναθέτουσα	  Αρχή,	  εφόσον	  συντρέχει	  λόγος	  διατηρεί	  το	  δικαίωμα	  διακοπής	  της	  διαδικασίας	  σ’	  οποιοδήποτε	  χρονικό	  σημείο	  μέχρι	  

την	  κατακύρωση,	  χωρίς	  αυτό	  να	  γεννά	  οποιοδήποτε	  δικαίωμα	  στους	  συμμετέχοντες.	  
20. Τα	  έξοδα	  δημοσίευσης	  της	  Προκήρυξης	  θα	  βαρύνουν	  τον	  Ανάδοχο.	  
21. Η	  παρούσα	  θα	  αναρτηθεί	  στην	  ιστοσελίδα	  της	  ΠΕΔ	  ΔΕ	  (www.pedde.gr	   )	   καθώς	   και	   στην	   ιστοσελίδα	   της	   ΔΙΑΥΓΕΙΑ	   και	   στο	  

Κεντρικό	  Ηλεκτρονικό	  Μητρώο	  Δημοσίων	  Συμβάσεων	  ΚΗΜΔΣ	  
	  

Ο	  Πρόεδρος	  του	  Δ.Σ.	  της	  Περιφερειακής	  Ένωσης	  	  Δήμων	  Δυτικής	  Ελλάδας	  

ΠΑΥΛΟΣ	  ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ	  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ	  ΑΓΡΙΝΙΟΥ	  


