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Πάτρα, 17/01/2012 

Αρ. Πρωτ. Σ13404/156 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: 

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» 
 

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 

2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - 
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Τμήμα Σχεδιασμού Περιφερειακής Πολιτικής – 
Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, 
Πανεπιστημίου 254, Τ.Κ. 26443, Πάτρα, τηλ.: 2613613128, fax: 2610490168, e-
mail: k.christofilopoulou@pde.gov.gr.  

3. ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Σύμβαση Υπηρεσιών. Κατηγορία Υπηρεσίας: 07 «Υπηρεσίες 
Πληροφορικής και Συναφείς Υπηρεσίες». Ταξινόμηση κατά CPV: 72000000-5 
«Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη 
λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη», 72500000-0 «Υπηρεσίες πληροφορικής», 
72212900-8 «Διάφορες υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού και συστήματα 
ηλεκτρονικών υπολογιστών», 48900000-7 «Διάφορα πακέτα λογισμικού και 
συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών». 

4. ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ 
ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΗΣ Ε.Ε.: Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) σε ποσοστό 80% και από Εθνικούς 
Πόρους 20%. 

5. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Το αντικείμενο του έργου είναι 
ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη μιας διαδικτυακής πλατφόρμας για την αποτύπωση 
του «καλαθιού» των τοπικών αγροτικών και μεταποιητικών προϊόντων της Δυτικής 
Ελλάδας και των παραγωγικών μονάδων (παραγωγοί, φορείς πιστοποίησης, 
αγροτικές ενώσεις, επιχειρήσεις) του κλάδου. Συγκεκριμένα, πρόκειται να 
δημιουργηθούν ολοκληρωμένες υπηρεσίες, οι οποίες μέσω ενός φιλικού αλλά και 
χρηστικού περιβάλλοντος θα παρέχουν αφενός μεν στον παραγωγό και στον 
μεταποιητή την δυνατότητα να περιγράψει και να προβάλλει τα προϊόντα του και 
αφετέρου στον χρήστη των υπηρεσιών (καταναλωτή) την δυνατότητα να 
ενημερωθεί πλήρως για τα προϊόντα του καλαθιού και επιπλέον να συμμετέχει 
μέσω ηλεκτρονικών υπηρεσιών στη διαμόρφωση ενός κλίματος εμπιστοσύνης προς 
τα προϊόντα του καλαθιού.  

Το φυσικό αντικείμενο του έργου αποτελείται από τα ακόλουθα Πακέτα Εργασίας 
(ΠΕ): 
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 Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδικτυακής Πλατφόρμας «Ηλεκτρονικό Καλάθι 
Προϊόντων» 

 Προμήθεια και Εγκατάσταση του απαραίτητου Εξοπλισμού και Λογισμικού 
Υποστήριξης 

 Δράσεις Προβολής και Δημοσιότητας του Έργου 

Η Διαδικτυακή Πύλη για το «Ηλεκτρονικό Καλάθι Προϊόντων», θα αποτελέσει το 
περιβάλλον μέσα από το οποίο παρέχονται οι πιο κάτω προσωποποιημένες, ανά 
κατηγορία χρηστών, ηλεκτρονικές υπηρεσίες: 

 Βάση Δεδομένων 

 Παρατηρητήριο Τιμών Προϊόντων Καλαθιού 

 Γεω-πληροφοριακός χάρτης (Geo-Map) για τα προϊόντα του καλαθιού 

 «Ηλεκτρονικό Πιάτο» 

 Διαδραστικές Mobile Εφαρμογές 

 Ηλεκτρονικό Αγροτικό «Magazino» 

 Υπηρεσία Δικτύωσης Αγροτικού Χώρου 

 Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Προώθησης 

 Υπηρεσία Ηλεκτρονικών Δημοσκοπήσεων/ Διαγωνισμών 

 Ηλεκτρονικά Gadgets 

6. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Οι εγκαταστάσεις της Περιφέρειας Δυτικής 
Ελλάδας. 

7. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Διακόσιες είκοσι εννέα χιλιάδες τετρακόσια 
ευρώ (€229.400,00) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%. Προϋπολογισμός χωρίς 
ΦΠΑ: Εκατόν ογδόντα έξι χιλιάδες πεντακόσια τέσσερα ευρώ και έξι λεπτά 
(€186.504,06). 

8. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Οκτώ (8) μήνες από την 
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

9. ΠΑΡΟΧΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ: Όπως 
αναφέρονται στο άρθρο 27 του τεύχους προκήρυξης απαιτείται εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής ύψους 5% του προϋπολογισμού του έργου, συμπεριλαμβανομένου 
του ΦΠΑ, ήτοι ποσού έντεκα χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα ευρώ (€ 11.470) 
από αναγνωρισμένο τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο που 
λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ και του ΕΟΧ, και 
έχουν σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών-μελών αυτό το δικαίωμα. Οι 
εγγυητικές επιστολές μπορούν επίσης να προέρχονται και από τραπεζικό ή 
πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα σε χώρα-μέρος διμερούς ή πολυμερούς 
συμφωνίας με την ΕΕ ή χώρα που έχει υπογράψει και κυρώσει την Συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις και έχει το σχετικό δικαίωμα έκδοσης εγγυήσεων. 

10.ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: Ανοικτή διαδικασία. 

11.ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στο τεύχος προκήρυξης.  

12.ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 15/03/2012, 10:00 
π.μ. 

13.ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ: Οι υποψήφιοι 
μπορούν να ζητήσουν εγγράφως και ενυπογράφως (της τηλεμοιοτυπίας – fax 
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συμπεριλαμβανομένης) διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας 
προκήρυξης από την Αναθέτουσα Αρχή μέχρι δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν τη 
λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 

14.ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 
Οι προσφορές στο σύνολό τους, ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για 
120 ημέρες από την επόμενη μέρα της διενέργειας του διαγωνισμού, της 
προθεσμίας υπολογιζομένης σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό 1182/71 
(ΕΕ αρ. L. 124/8.6.1971). Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

15.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, έχουν φυσικά 
ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, ενώσεις ή/και κοινοπραξίες αυτών που 
υποβάλλουν κοινή προσφορά, που: (1) έχουν συσταθεί και λειτουργούν σύμφωνα 
με τη νομοθεσία ενός Κράτους - Μέλους της ΕΕ, του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου 
(E.O.X) όπως και χωρών που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία 
Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε) και έχουν 
την καταστατική τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους 
στο εσωτερικό της ΕΕ και του (E.O.X) και στο εσωτερικό των χωρών που είναι 
συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε) (2) έχουν αποδεδειγμένη, σημαντική και 
τεκμηριωμένη εμπειρία στους τομείς που αφορούν στο αντικείμενο του έργου και 
συγκεκριμένα σε α) προμήθεια, εγκατάσταση και διασφάλιση ορθής λειτουργίας 
υποδομών εξοπλισμού β) ανάπτυξη / προμήθεια, εγκατάσταση και διασφάλιση 
ορθής λειτουργίας διαδικτυακών πυλών και πληροφοριακών συστημάτων, γ) 
ανάπτυξη υπηρεσιών διαδικτύου και δ)  γεω-πληροφοριακά συστήματα, να έχουν 
κατασκευάσει τουλάχιστον δύο (2) παρόμοια έργα και να πληρούν τους όρους που 
καθορίζονται στο  άρθρο 13.  «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» του τεύχους 
προκήρυξης. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό είτε 
μεμονωμένα, είτε ως μέλος μίας μόνο ένωσης ή κοινοπραξίας φορέων. Στην 
περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας υποβάλλεται κοινή προσφορά από τον 
εκπρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί από τα αντίστοιχα αρμόδια διοικητικά όργανα 
των φορέων που συμμετέχουν στην ένωση ή κοινοπραξία. Οι ελάχιστες 
προϋποθέσεις συμμετοχής και η ειδική τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 
αναφέρονται στο άρθρο 12.3 του τεύχους προκήρυξης. Τα δικαιολογητικά 
συμμετοχής αναφέρονται στο άρθρο 13 του τεύχους προκήρυξης. 

16.ΗΜΕΡΑ, ΩΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 15/03/2012 και 
ώρα 10:00 π.μ. στο Τμήμα Σχεδιασμού Περιφερειακής Πολιτικής της Διεύθυνσης 
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στη διεύθυνση 
Πανεπιστημίου 254, Πάτρα Τ.Κ. 26443. 

17. Περίληψη της προκήρυξης εστάλη για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 18/01/2012. Το τεύχος προκήρυξης αναρτήθηκε στο 
δικτυακό τόπο www.pde.gov.gr της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στις 
18/01/2012. 

 

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ 
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