
  

 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
 

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ προκηρύσσει Διεθνή Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των 
ορίων για την Πράξη «Food Art Movement Energy - the ROAD to Country Experience» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5003628 με κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης ποιότητας-τιμής, σύμφωνα με 
τα κριτήρια που αναφέρονται στη διακήρυξη. 

Αντικείμενο του Διαγωνισμού είναι η επιλογή Αναδόχου για το Έργο, όπως αυτό περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II: 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ / ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ / ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ της διακήρυξης του διαγωνισμού. 

 
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους  CPV 48000000-8 - Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής και 
72500000-0 - Υπηρεσίες πληροφορικής για το Τμήμα 1, στους CPV 79341000-6 - Υπηρεσίες διαφήμισης και 79342200-5 - 
Υπηρεσίες προώθησης για το Τμήμα 2 και στους CPV 79341000-6 - Υπηρεσίες διαφήμισης και 79341100-7 - Υπηρεσίες παροχής 
συμβουλών σε θέματα διαφήμισης για το Τμήμα 3. 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 100.933,25€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός 
χωρίς ΦΠΑ: 81.397,78€, ΦΠΑ: 19.535,47 €). 

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες 
οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, του ποσού των τετρακοσίων ογδόντα ευρώ και εξήντα 
λεπτών ή 480,60 ευρώ για το Τμήμα 1, ποσού εννιακοσίων τριάντα δύο ευρώ και εννέα λεπτών ή 932,09 ευρώ για το Τμήμα 2 
και ποσού διακοσίων δεκαπέντε ευρώ και είκοσι έξι λεπτών ή 215,26 ευρώ για το Τμήμα 3.  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 27/12/2021 και ώρα 17.00 μμ., δεδομένης της χρήσης 
του άρθρου 27 παρ. 2 του Ν. 4412/2016.  

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος. 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο οχτώ (8) ημέρες πριν την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της παρούσας, στη σχετική 
ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω 
της Διαδικτυακής πύλης ( www . promitheus . gov . gr ). 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
:http://www.promitheus.gov.gr. και έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 145584 

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): 
www.erfc.gr.  

Χρηματοδότηση της σύμβασης 
Η σύμβαση αποτελεί Υποέργο/α της Πράξης «Food Art Movement Energy - the ROAD to Country Experience» με κωδικό ΟΠΣ 
(MIS) 5003628, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Interreg V-A Ελλάδα-Iταλία. Το πρόγραμμα 
συγχρηματοδοτείται κατά 85% από Ευρωπαϊκούς πόρους και κατά 15% από την Εθνική Συμμετοχή. 
 

 

Αθήνα, 3/12/2021 

Πρόεδρος Δ.Σ. 

 

 

Νικόλαος Πετρόπουλος 
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