
                     

                                                      Αρ.πρωτ.:1880/12 06 2018 

The transnational Cooperation Programme Interreg V-B "Balkan-

Mediaterranean 2014-2020“ is co-funded by the European Union 

(85%) and National Funds of the participating countries (15%) 

Σο ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΗΛΔΙΑ (Ν.Π.Γ.Γ.) πος εδπεύει ζηον Πύπγο Π.Δ. 

Ηλείαρ , ζύμθυνα με ηο απιθμ. Ππυη 1542/11-05-2018, εγκεκπιμένο ππυηογενέρ αίηημα 

δαπάνηρ πος έσει αναπηηθεί ζηο ΚΗΜΓΗ :18REQ003080498 2018-05-11, και ηην ςπ. 

απιθμ. 18/14-05-2018 απόθαζη έγκπιζηρ ηηρ Γιοικηηήρ Δπιηποπήρ πποβαίνει ζηη 

διενέπγεια Διακιρυξθσ Σφμβαςθσ Γενικϊν Υπθρεςιϊν με Ανοιχτι Διαδικαςία μζςω 
ΕΣΗΔΗΣ με κπιηήπιο ανάθεζηρ ηην πλέον ζςμθέποςζα από οικονομική άποτη πποζθοπά 

βάζει ηηρ βέληιζηηρ ζσέζηρ ποιόηηηαρ-ηιμήρ , ζηα πλαίζια ςλοποίηζηρ ηος έπγος με ηίηλο 

“BALKAN IDEAS NETWORK FOR SUSTAINABLE INNOVATIONS IN THE AGRO-

FOOD SECTOR” , με ακπυνύμιο , ACRONYM:ΒALKANET, ηος επισειπηζιακού 

ππογπάμμαηορ Δςπυπαφκήρ Δδαθικήρ ςνεπγαζίαρ (INTERREG V-B) BALKAN-

MEDITERRANEAN 2014-2020, ηο οποίο ζςγσπημαηοδοηείηαι από ηην Δςπυπαφκή Ένυζη 

(85%) και από Δθνικούρ Πόποςρ ηυν συπών πος ζςμμεηέσοςν ζηο ππόγπαμμα (15%) , με 

κυδικό έπγος BMP1/1.2/2469/2017. Κυδικόρ Ππάξηρ (ΟΠ) 5013497 

ςνηονιζηήρ Δηαίπορ ηος έπγος είναι ηο Δπιμεληηήπιο Ηλείαρ και με λοιπούρ 

εηαίποςρ ηην Αναπηςξιακή Δηαιπεία Πεπιθέπειαρ Γςηικήρ Δλλάδαρ ΑΔ ΟΣΑ, ηο Δμποπικό 

και Βιομησανικό Δπιμεληηήπιο Σιπάνυν και ηο Γευπονικό Πανεπιζηήμιο Σιπάνυν, Δηαίποι 

από ηην Αλβανία καθώρ και, ηο Δμποπικό και Βιομησανικό Δπιμεληηήπιο ηηρ πόληρ 

Βπάηζα ζηην Βοςλγαπία και ηηρ Ένυζηρ Σοπικήρ & Οικονομικήρ Ανάπηςξηρ επίζηρ ηηρ 

πόληρ Βπάηζα. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ  

 φμβαςθσ Γενικϊν Τπθρεςιϊν με Ανοιχτι Διαδικαςία μζςω ΕΗΔΗ , με κριτιριο 

ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τθσ βζλτιςτθσ 

ςχζςθσ ποιότθτασ-τιμισ για τθν Τλοποίθςθ ενεργειϊν προβολισ, εκπόνθςθ μελετϊν, ανάπτυξθ 

διαδικτυακισ πλατφόρμασ , διοργάνωςθ εκκζςεων, ςυναντιςεων και κεματικϊν εργαςτθρίων 

για το ζργο : “BALKAN IDEAS NETWORK FOR SUSTAINABLE INNOVATIONS IN THE AGRO-FOOD 

SECTOR”, ACRONYM : ‘’BALKANET’’ 





  

1 . ΓΕΝΙΚΕ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ 
υνοπτικά στοιχεία του Έργου 

Ανακζτουςα Αρχι  ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΗΛΕΙΑ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ Επιμελθτιριο Ηλείασ , 28θσ Οκτωβρίου 1 & Πλατεία 

Ηρϊων , Πφργοσ Ν. Ηλείασ ,  Τ.Κ. 27131 ,   

Πόλθ Πφργοσ Ν. Ηλείασ  

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ Τ.Κ. 27131   

Τθλζφωνο Τθλ.: +30 2621034154 

Φαξ Fax : +30 2621035064 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο   e-mail :  ilich-gr@otenet.gr   , epetanil@gmail.com  

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ Λαμπροποφλου Αγγελικι , τθλ.+302621034154 

Επιμελθτιριο Ηλείασ , 28θσ Οκτωβρίου 1 & Πλατεία 

Ηρϊων , Πφργοσ , Νομόσ Ηλείασ , ΠΔΕ ,  Τ.Κ. 27131 ,                          

fax : +30 2621035064 , e-mail :  ilich-gr@otenet.gr , 

epetanil@gmail.com , Ιζηοζελίδα www.heliachamper.gr 

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο  (URL) Ιζηοζελίδα www.heliachamper.gr 

Ημερομθνία Δθμοςίευςθσ ςτο Εκνικό Σφςτθμα 
Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΗΔΗΣ) : 
www.promitheus.gov.gr 

 

Τρίτθ , 12-06-2018 

Αρικμόσ Διακιρυξθσ 3/2018 

Αντικείμενο  Υλοποίθςθ ενεργειϊν προβολισ, εκπόνθςθ μελετϊν, 

ανάπτυξθ διαδικτυακισ πλατφόρμασ , διοργάνωςθ 

εκκζςεων, ςυναντιςεων και κεματικϊν εργαςτθρίων 

Είδοσ διαδικαςίασ – Κριτιριο Ανάκεςθσ  Διακιρυξθσ Σφμβαςθσ Γενικϊν Υπθρεςιϊν με Ανοιχτι 

Διαδικαςία μζςω ΕΣΗΔΗΣ , με κριτιριο ανάκεςθσ τθν 

πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά 

βάςει τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ-τιμισ 

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία 

του άρκρου 27 του ν. 4412/16.  

Προχπολογιςμόσ του ζργου: € 79.596,77 (μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α.) 

Λιξθ προκεςμίασ υποβολισ προςφορϊν: Παραςκευι , 06-07-2018 και ϊρα 14.00 μ.μ. 

Ημερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ προςφορϊν: Τρίτθ , 10-07-2018 και ϊρα 11.00 π.μ. 
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2. Αντικείμενο της ύμβασης – Προϋπολογισμός 

2.1 υνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Α/Α Παραδοτέο Περιγραφή CPV Αξία προ 

ΥΠΑ 

Αξία με 

ΥΠΑ 

1 
2.1.2 

Σχεδιαςμόσ ςυνολικοφ πακζτου επικοινωνίασ 

ςφμφωνα με το εγκεκριμζνο πλάνο 

επικοινωνίασ του ζργου 

22000000-0 8.467,74 € 10.500,00 € 

2 
2.1.3 

Υποςτιριξθ ςυμμετοχισ ςε 3 

αγροδιατροφικζσ εκκζςεισ ςε Ελλάδα και 

εξωτερικό 

79950000-8 26.612,90 € 33.000,00 € 

3 
2.1.4 

Δθμιουργία πολυμεςικοφ περιεχομζνου για 

τθν εξζλιξθ του ζργου 
39294100-0 8.064,52 € 10.000,00 € 

4 4.1.1 Δθμιουργία διαδικτυακισ πλατφόρμασ 72400000-4 12.096,77 € 15.000,00 € 

5 
4.1.3 

Δθμιουργία εγχειριδίου οδθγιϊν για τθν 

επιχειρθματικότθτα 
22472000-9 9.354,84 € 11.600,00 € 

6 
5.1.1 

Διοργάνωςθ κεματικϊν εργαςτθρίων και 

επιςκζψεων πεδίου με αντικείμενο τθν 

επιχειρθματικότθτα 

80521000-2 8.064,52 € 10.000,00 € 

7 
5.1.2 

Διοργάνωςθ ςυναντιςεων ανταλλαγισ καλϊν 

πρακτικϊν μεταξφ δικαιοφχων των δράςεων 

του ζργου ζπειτα από επιλογι 

30196100-0 6.935,48 € 8.600,00 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 79.596,77 € 98.700,00 € 

Προςφορζσ για μζροσ του Αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ δεν γίνονται δεκτζσ. 

Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 
προςφορά βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ - τιμισ θ οποία εκτιμάται βάςει των 
κριτθρίων που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.3 τθσ Διακιρυξθσ  

 

2.2.: Αναλυτική Περιγραφή Υυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου  

(α) Η Αναλυτικι Περιγραφι του Φυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικείμενου τθσ Σφμβαςθσ  
αναλφονται λεπτομερϊσ  ςτο Παράρτθμα  Ι τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ που είναι 
διακζςιμο για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςθ  μζςω τθσ 
διαδικτυακισ πφλθσ  www.heliachamper.gr 

β) Επιπροςκζτωσ το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκαν ςτο 
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΗΜΔΗΣ) και  ακόμθ  ςτθ 
διαδικτυακι πφλθ του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr,  

γ)        Περαιτζρω πλθροφορίεσ παρζχονται εκτόσ από τθν Ιςτοςελίδα   www.heliachamper.gr 
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ςτισ εγκαταςτάςεισ του Επιμελθτθρίου Ηλείασ , υπεφκυνοσ ενθμζρωςθσ , 
Λαμπροποφλου Αγγελικι τθλ.+302621034154 , +302621029177 

Δ/νςθ : Επιμελθτθριακό Μζγαρο, 28θσ Οκτωβρίου 1 & Πλατεία Ηρϊων , Πφργοσ , 
Νομόσ Ηλείασ , ΠΔΕ ,  Τ.Κ. 27131 , fax : +30 2621035064 , e-mail :  ilich-gr@otenet.gr , 
epetanil@gmail.com , Ιςτοςελίδα www.heliachamper.gr και ςτισ εφθμερίδεσ  Πρϊτθ , 
Πρωινι και Πατρίσ ,  ςφμφωνα με το άρκρο 66 του Ν. 4412/2016 :  

 

3. Τλοποίηση έργου – παραλαβή  

Η διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ ορίηεται από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ και λιγει με τθν 
ολοκλιρωςθ του ςυγκεκριμζνου ζργου και ςυγκεκριμζνα θ 13-09-2019 . Οι διαδικαςίεσ 
παράδοςθσ και παραλαβισ του Ζργου γίνονται ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία και 
τον Κανονιςμό Προμθκειϊν τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ από τθν Επιτροπι Παραλαβισ Ζργου 
του Επιμελθτθρίου Ηλείασ . Περαιτζρω πλθροφορίεσ για το χρονοδιάγραμμα των 
παραδοτζων ,  παρζχονται ςτθν παράγραφο 6.2 τθσ παροφςθσ Διακιρυξθσ .  
 

4. Δικαιούμενοι υμμετοχής  

Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι 
νομικά πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που 
είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ 
δθμόςια ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Παραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ 
του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Προςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και  

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και 
ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν 
ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν 
ςυμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι 
προςφοράσ.  Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα 
τα μζλθ τθσ ευκφνονται ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο.   

 

5. Σόπος και Φρόνος Τποβολής Προσφορών  
 

 Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ 

διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μζχρι τθν καταλθκτικι 

θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ παροφςα διακιρυξθ , ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε 

θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτον ν.4412/2016, ιδίωσ άρκρα 36 και 

37 και τθν Υπουργικι Απόφαςθ αρικμ. 56902/215 «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ 

λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

Για αναλυτικζσ πλθροφορίεσ ςυμβουλευτείτε τθν 2.4 παράγραφο τθσ παροφςασ για το 
πλιρεσ τεφχοσ τθσ διακιρυξθσ. 

Αναλυτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τα Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ςτθ διακιρυξθ   , 
παρζχονται εκτόσ από τθν Ιςτοςελίδα   www.heliachamper.gr , ςτο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΗΜΔΗΣ) , ςτο Εκνικό Σφςτθμα Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
Συμβάςεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) , αλλά και ςτισ εγκαταςτάςεισ του Επιμελθτθρίου Ηλείασ  28θσ 
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Οκτωβρίου & Πλ.Ηρϊων, 1οσ όροφοσ , Πφργοσ Ηλείασ , Τ.Κ. 27131 και ςτα τθλζφωνα 
2621029177 και 2621034154 .  

Γίνονται δεκτζσ μόνο οι προςφορζσ που αφοροφν ςτο ςφνολο των ηθτουμζνων ειδϊν. 

Δεν γίνονται δεκτζσ, και απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ, προςφορζσ που αφοροφν ςε 
μζροσ των ηθτουμζνων ειδϊν. 

 

6. Κριτήρια Επιλογής Αναδόχου 
 

Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 
προςφορά βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ, θ οποία εκτιμάται βάςει των 
κριτθρίων τθσ παραγράφου 2.3  τθσ παροφςθσ  
  

7. Ενημέρωση – Παραλαβή πρόσκλησης 

Προκειμζνου οι ενδιαφερόμενοι να παραλάβουν τo πλιρεσ κείμενο τθσ διακιρυξθσ του 
διαγωνιςμοφ ςφμφωνα με το άρκρο 121 του Ν.4412/2016 και τα τυχόν παραρτιματά τθσ ,  
μποροφν να απευκφνονται ςτο Επιμελθτιριο Ηλείασ , 28θσ Οκτωβρίου & Πλ.Ηρϊων, 
Πφργοσ , Τ.Κ. 27131 ι με θλεκτρονικό μινυμα ςτο e-mail: epetanil@gmail.com ι 
τθλεφωνικά ςτα τθλ. 26210 34154, 26210 29177 από 08:30 – 14:30. 

Επίςθσ το ςχετικό υλικό τθσ διακιρυξθσ , με τα ςχετικά υποδείγματα τθσ ΤΕΥΔ , τθσ 
Οικονομικισ Προςφοράσ και των Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν  , διατίκεται ςτθν ιςτοςελίδα του 
Επιμελθτθρίου Ηλείασ: www.heliachamber.gr . 

Για ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ ι διευκρινιςεισ, οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να 
επικοινωνοφν με τθν κ.Λαμπροποφλου Αγγελικι ςτο τθλ.: 26210 34154 και ςτο e-mail: 
epetanil@gmail.com  

 

 

Πύργος 12-06-2018 

 

Για το ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΗΛΕΙΑ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ 

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΝΙΚΟΛΟΤΣΟ 
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