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ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει της βέλτιστης σχέση

ποιότητας – τιμής

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Παροχή Υπηρεσιών Διοργανώσεων και Επικοινωνίας για την
υλοποίηση των πακέτων εργασίας 2 και 4 του έργου MEDCYCLETOUR του Προγράμματος Interreg
Med 2014-2020»
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 58.300,00 € (με Φ.Π.Α)
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ (ΠΔΕ) ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ (ΕΤΠΑ)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 2017ΕΠ30120000
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV σύμβασης: 79952000-2 και δευτερευόντως 22100000-1
ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS για τον κύριο τόπο εκτέλεσης του έργου: EL63
1. Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (μη κεντρική αναθέτουσα αρχή με κύρια
δραστηριότητα «Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες») διακηρύσσει με ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου την ανάθεση
του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Διοργανώσεων και Επικοινωνίας για την υλοποίηση των πακέτων εργασίας 2 και 4
του έργου MEDCYCLETOUR του Προγράμματος Interreg Med 2014-2020» με προϋπολογισμό 58.300,00 € (με
Φ.Π.Α).
2. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον
διαδικτυακό τόπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (www.eprocurement.gov.gr),
καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.ptapde.gr.
3. H παρούσα προκήρυξη δημοσιεύεται στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο ΚΗΜΔΗΣ και στον Ελληνικό Τύπο. Επίσης, το πλήρες
κείμενο της Διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής.
4. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, ορίζεται σε περίπου 18 ΜΗΝΕΣ και συγκεκριμένα από την ημέρα
υπογραφής της σύμβασης έως τη λήξη του έργου MEDCYCLETOUR (31-12-2019).
5. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οι οικονομικοί φορείς που:
α. Λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα και το εξωτερικό και είναι εγγεγραμμένοι στο αρμόδιο Επιμελητήριο και ασκούν
δραστηριότητες συναφείς με το αντικείμενο των ζητούμενων υπηρεσιών.
β. είναι σε θέση να αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα συναφή με το αντικείμενο του έργου και συγκεκριμένα:
1 έργο interreg, 1 εκδήλωση εκπαιδευτικού workshop ή transfer seminar σε θέματα ποδηλατικών διαδρομώνποδηλατικού τουρισμού.
γ. διαθέτουν πενταμελή ομάδα έργου.
6. Η ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών είναι η 5/6/2018, ημέρα Τρίτη και
ώρα 15:00 μ.μ.. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους σε σφραγισμένο φάκελο στην έδρα της
αναθέτουσας αρχής (ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32 & Αμερικής, 1ος όροφος, Τμ. Διοικητικών Υπηρεσιών).
7. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό για διάστημα έξι (6) μηνών, από
την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.
8. Ενναλακτικές προσφορές δεν γίνεται αποδεκτές.
9. Η γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.
10. Η ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών είναι η 6/6/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.
στην έδρα της αναθέτουσας αρχής.
11. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες εγγυητικής επιστολής
συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό των 900,00 ευρώ. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση
συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που
συμμετέχουν στην ένωση.
Ο Πρόεδρος ΔΣ του ΠΤΑ/ΠΔΕ

Απόστολος Κατσιφάρας
Περιφερειάρχης Δυτ. Ελλάδας

