
  

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜ. Απόφαση οικ.67285/15852/01-08-2019 

Ανακοινώνουμε ότι η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων διενεργεί ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων, για την επιλογή 
αναδόχου για: "Παροχή υπηρεσιών εμπειρογνώμονα για την υλοποίηση των ενεργειών ‘WP1 : Project Management & 
Coordination’, ‘WP2: Information & Publicity’, ‘WP3: Electronic & physicalnetworking - Studies-LivingLabs’, 
‘WP4:Design and operation of Cross Border Innovationnet works’, ‘WP5:Project evaluation and sustainability’ Στο 
πλαίσιο του έργου “Innovative Networks for the Agri-foodSector - INNONETS” με κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από 
οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιμής. Αριθμός Διακήρυξης: Απόφαση 
οικ.67285/15852/01-08-2019 
Προϋπολογισμός: 215.807,06 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 (174.037,95 €, άνευ Φ.Π.Α.) 
 
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα – Ιταλίας 2014-2020», 
ΣΑΕΠ 3226 & Αριθμό Πρωτ.: 300885/MA3598- 22/07/2016. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Ε. 
2018ΕΠ32260030 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 2019 και 2020 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. 
Το έργο έχει ως στόχο το σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενός δυναμικού περιφερειακού συστήματος που θα προσφέρει καινοτόμες 
υπηρεσίες υποστήριξης σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις του τομέα αγροδιατροφής στην διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας – 
Ιταλίας. Προτεραιότητα του έργου είναι η δημιουργία και η λειτουργία Κέντρων Διαμεσολάβησης για την καινοτομία στον 
αγροδιατροφικό τομέα (InnoHubs) τα οποία θα υποστηρίζουν τις τοπικές μικρές επιχειρήσεις ώστε να συμμορφώνονται με τις 
πολιτικές της ΕΕ και τις οδηγίες και την ίδια στιγμή να μπορούν να υιοθετήσουν καινοτομίες στην προσπάθειά τους να αυξήσουν την 
ανταγωνιστικότητά τους.  
 
Το έργο περιλαμβάνει τα ακόλουθα; 

 Πακέτο Εργασίας 1 (Working Package 1): Project Management 
 Πακέτο Εργασίας 2 (Working Package 2): Information & Publicity 
 Πακέτο Εργασίας 3 (Working Package 3):Electronic & physical networking-Studies-Living Labs 
 Πακέτο Εργασίας 4 (Working Package 4) : Design and Operation of Cross Border Innovation networks 
 Πακέτο Εργασίας 5 (WorkingPackage 5): Project evaluation and sustainability. 

 
Γλώσσα: Ελληνική 
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 
 

CPV  79410000-1 Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα διαχείρισης 

CPV 72400000-4 Υπηρεσίες διαδικτύου 

CPV 79952000-2 Υπηρεσίες εκδηλώσεων 

CPV 79342200-5 Υπηρεσίες προώθησης 

CPV 22000000-0 Έντυπο υλικό & συναφή προϊόντα 

CPV 30196100-0  Οργανωτές συναντήσεων 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ,  

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & 

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ, Π.Ε ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ      

 ΚΕΡΚΥΡΑ, 31-07-2019 

     Αριθ. πρωτ. οίκ. 67285/15852 

 

Ταχ. Δ/νση    : Διοικητήριο, Αργοστόλι, Κεφαλονιά 

Ταχ. Κώδικας  : 28100 

Τηλέφωνο       : 2671360575 

Πληροφορίες   : ΣΠΙΝΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ  

 

  

ΑΔΑ: Ψ6Κ47ΛΕ-Π66





  

 
ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS: EL62 
Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι ως τη λήξη του έργου (09-04-2020) ή την όποια παράταση αυτού. 
Τα κριτήρια συμμετοχής και επιλογής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης ορίζονται στη διακήρυξη και τα παραρτήματα 
της. 
 
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της 
διενέργειας του διαγωνισμού. 
 

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς 

φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων είκοσι ευρώ 

(4.320,00 €). 

Ο ανάδοχος (σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγρ. 2, του άρθρου 72, του Ν.4412/2016, μετά την ολοκλήρωση της οριστικής 

ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής και του τελευταίου τμηματικού αντικειμένου, ήτοι του συνόλου της σύμβασης), οφείλει να 

παράσχει «εγγύηση καλής λειτουργίας». Το ύψος της εγγύησης καλής λειτουργίας καθορίζεται ήτοι σε ποσοστό περίπου 2% επί της 

αξίας της σύμβασης (χωρίς τον ΦΠΑ) 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.grτου συστήματος. 

Οι προσφορές, θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη, δηλαδή μέχρι και την 

28/8/2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον 

ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών ιΔημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». Προσφορές που θα υποβάλλονται 

ηλεκτρονικά μετά τη συγκεκριμένη ώρα και ημέρα θα θεωρούνται εκπρόθεσμες. 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, την 

3/9/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, 

εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών, στα γραφεία της 

Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Κεφαλληνίας και Ιθάκης. Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών 

ορίζεται σε 30 ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης στο ΚΗΔΜΗΣ. 

 

Το πλήρες τεύχος της Διακήρυξης καθώς και τα συνημμένα τεύχη βρίσκονται αναρτημένα στη διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. καθώς και στην ιστοσελίδα της Π.Κ.Μ. www.pin.gov.gr. 

Διαδικασίες προσφυγής: 

Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής 

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 196-198 

ΑΘΗΝΑ 18233 ΕΛΛΑΔΑ 

Τηλέφωνο: +30 2132141216 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:aepp@aepp-procurement.ar 

Φαξ: +30 2132141229 

Διεύθυνση στο διαδίκτυο:http://www.aepp-procurement.ar 

Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών: Σύμφωνα με το άρθρο 361 του 

Ν.4412/2016 και τα έγγραφα της σύμβασης. Πληροφορίες παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από τις 07:00 π.μ. έως τις 15:00 

μ.μ. από τον Ευθύμιο Σπίνο.  

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
 
 
 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ  
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