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Τρίπολη, 3-12-2013
Α.Π.:    5907

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη Ανοικτού δημοσίου διεθνούς διαγωνισμού με κριτήριο επιλογής 
την  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά  για  την  επιλογή 
Αναδόχου του έργου με τίτλο «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 
ΤΩΝ  ΔΡΑΣΕΩΝ  ΤΟΥ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  ¨ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ  -  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  –  ΙΟΝΙΩΝ  ΝΗΣΩΝ¨  ΣΤΗΝ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» στο  πλαίσιο  του  Άξονα  Προτεραιότητας  «Τεχνική 
Υποστήριξη της Εφαρμογής», με κωδικό 10, του Ε.Π.  ΔΕΠΙΝ 2007-2013.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Το  Ν.  3614/2007  «Διαχείριση,  έλεγχος  και  εφαρμογή  αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων  για  την  προγραμματική  περίοδο  2007-2013»  (ΦΕΚ 
267/Α/3.12.2007)  όπως  τροποποιήθηκε  με  το  Ν.3840/2010  (ΦΕΚ 
53/Α/31.03.2010),
2. Το Ν. 1232/82 για τη «Δημόσια Διοίκηση» και το Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση 
και Κυβερνητικά Όργανα»
3. Το Ν. 2503/97 «Διοίκηση Οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας ρύθμιση 
θεμάτων για την τοπ. αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις»
4. Το  Ν.  2362/95  ‘περί  Δημοσίου  Λογισμικού,  ελέγχου  των  δαπανών  του 
Κράτους και άλλες διατάξεις» σε συνδυασμό με την απόφαση του Γ.Λ.Κ. αρ. 
2031537/838/0026/15.5.98. 
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5. Το  Π.Δ.  4/2002  (ΦΕΚ  3/Α/14-1-2002)  «Εκτέλεση  ενεργειών  Τεχνικής 
Βοήθειας-Στήριξης  και  διαχείρισης  αντίστοιχων  πόρων»  και  τις εκτελεστικές 
αυτού αποφάσεις.
6. Τον  Κανονισμό  (ΕΚ)  αριθ.  1083/2006,  της  11  Ιουλίου  2006  περί 
καθορισμού  γενικών  διατάξεων  για  το  Ευρωπαϊκό  Ταμείο  Περιφερειακής 
Ανάπτυξης,  το  Ευρωπαϊκό  Κοινωνικό  Ταμείο  και  το  Ταμείο  Συνοχής,  όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Τον  Κανονισμό  (ΕΚ)  αριθμ.  1080/2006,  της  5ης  Ιουλίου  2006  για  την 
ίδρυση  του  Ευρωπαϊκού  Ταμείου  Περιφερειακής  Ανάπτυξης,  όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1828/2006, της 8ης Δεκεμβρίου 2006, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό Ε (2007) 5441/05-11-2007, 
που αφορά την έγκριση του Ε.Π. «Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων 
Νήσων 2007-2013» όπως έχει τροποποιηθεί με τις αριθμ. C/2011/6977/05-11-
2007, C(2012)9559/10-12-2012 Αποφάσεις της Επιτροπής.
10. Την  με  αρ.  πρωτ.  14053/  ΕΥΣ1749  /27.03.08  Υπουργική  Απόφαση 
Συστήματος Διαχείρισης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
11. Την υπ’ αριθμ. 9773/ΕΥΣ 1127/08 (ΦΕΚ 472 Β/18-3-2008) : Τροποποίηση 
της  υπ’  αριθμ.  41548/Γ΄  ΚΠΣ/283  ΚΥΑ/8.12.2000 (ΦΕΚ  1501/  τ. 
Β΄/8.12.2000) Κοινής Υπουργικής Απόφασης Σύστασης Ειδικής Υπηρεσίας στην 
Περιφέρεια  Πελοποννήσου  με  σκοπό  την  αναδιάρθρωσή  της  υπηρεσίας 
σύμφωνα  με  το  άρθρο  6  του  ν.3614/2007,  με  την  οποία  συστάθηκε  η 
Ενδιάμεση  Διαχειριστική  Αρχή  της  Περιφέρειας  Πελοποννήσου,  όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά.
12. Την  με  αρ.  πρωτ.  40839/ΕΥΣ4684/20.09.2011  Απόφαση  του  ΥΠΑΑΝ, 
«Εκχώρηση  αρμοδιοτήτων  διαχείρισης  για  πράξεις  των  Περιφερειακών 
Επιχειρησιακών  Προγραμμάτων  «Μακεδονία  –  Θράκη»,  «Κρήτη  και  Νήσοι 
Αιγαίου»,  «Θεσσαλία  –  Στερεά  Ελλάδα  –  Ήπειρος»  «Δυτική  Ελλάδα  – 
Πελοπόννησος – Ιόνια Νησιά» του ΕΣΠΑ».
13. Τον  Νόμο  3852/2010  (ΦΕΚ  87/Α/7.6.10)  «Νέα  αρχιτεκτονική  της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
14. Την  με  αριθμ.  πρωτ.  874/05-03-2010  (Κωδ.14)  Πρόσκληση  εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος  προς  τους  Δικαιούχους  για  την  υποβολή  προτάσεων  στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 
2007-2013»,  στον  Άξονα  Προτεραιότητας  85  ««Προετοιμασία,  εφαρμογή, 
παρακολούθηση, επιθεώρηση»», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
15. Την υπ’ αριθμ. 51540/ΕΥΣΣΑΑΠ 3628/12-11-2010 (ΦΕΚ 1856/Τ.Β./26-11-
2010)  Απόφαση  του  Υφυπουργού  Οικονομίας,  Ανταγωνιστικότητας  και 
Ναυτιλίας,  περί  καθορισμού  των  στοιχείων  των  προγραμμάτων  τεχνικής 
υποστήριξης της εφαρμογής και της διαδικασίας υποβολής και έγκρισής τους.
16. Την με αρ. πρωτ. 20638/ΕΥΣΣΑΑΠ 1106/ 4-5-2012 Απόφαση του ΥΠΟΙΑΝ, 
περί  έγκρισης  του  Προγράμματος  Τεχνικής  Υποστήριξης  Εφαρμογής  του 
Επιχειρησιακού  Προγράμματος  «Δυτικής  Ελλάδας  –  Πελοποννήσου  –  Ιονίων 
Νήσων 2007 – 2013» για το έτος 2012. 
17. Την υπ’  αριθμ.  3662/7-08-2013 Απόφαση Ένταξης  της πράξης  με τίτλο 
«Σύμβουλος   Δημοσιότητας και  προβολής των δράσεων του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος  ¨Δυτικής  Ελλάδας  – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων¨ στην 
Περιφέρεια  Πελοποννήσου»  με  κωδικό  MIS  452102  στο  Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα "Δυτική Ελλάδα - Πελοπόννησος - Ιόνιοι Νήσοι», 
18. Το  υπ’  αριθμ.  5765/27-11-13  έγγραφο  της  Μονάδας  Γ’  της  ΕΔΑ 
Πελοποννήσου  ,  με  το  οποίο  εκφράζει  σύμφωνη  γνώμη  στο  πλαίσιο  της 
προέγκρισης της διαδικασίας δημοπράτησης
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Την προκήρυξη διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο επιλογής την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την επιλογή Αναδόχου του 
έργου  με  τίτλο:  «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ  ΚΑΙ  ΠΡΟΒΟΛΗΣ  ΤΩΝ 
ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ¨ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
-  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  –  ΙΟΝΙΩΝ  ΝΗΣΩΝ¨  ΣΤΗΝ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» στο  πλαίσιο  του  Άξονα  Προτεραιότητας  «Τεχνική 
Υποστήριξη της Εφαρμογής», με κωδικό 10, του Ε.Π.  ΔΕΠΙΝ 2007-2013.

2.  Ο  προϋπολογισμός  του  έργου  ανέρχεται  έως  το  ποσό  των  εξακοσίων 
χιλιάδων ευρώ (600.000,00  €)  συμπεριλαμβανομένου  του  αναλογούντος 
ΦΠΑ, (487.804,88 € + ΦΠΑ 112.195,12 €).

3.  Οι  γενικοί  και  ειδικοί  όροι  της  παρούσας  προκήρυξης  περιγράφονται  στο 
αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης (αρ. πρωτ. 5906/3-12-2013 προκήρυξης),  το 
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

4. Η Δαπάνη του έργου θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων και ειδικότερα της ΣΑ ΕΠ0268, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, 
πράξη με ενάριθμο κωδικό έργου 2013ΕΠ02680045

5. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η  31/01/2014 
ημέρα  Παρασκευή  και  ώρα  14:00,  στην  ΕΔΑ  Περιφέρειας 
Πελοποννήσου,  Τέρμα  Ερυθρού  Σταυρού,  22100  Τρίπολη  Αρκαδίας. 
Προσφορές  που  θα  κατατεθούν  ή  θα  περιέλθουν  μετά  την  παραπάνω 
ημερομηνία  και  ώρα  λογίζονται  ως  εκπρόθεσμες,  απορρίπτονται  ως 
απαράδεκτες, δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται.

6.  Ημερομηνία  αποσφράγισης  των  προσφορών  ορίζεται  η  3/02/2014  ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 12:00 στην ανωτέρω διεύθυνση.

7. Περίληψη της προκήρυξης θα δημοσιευθεί
• στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
• στο Τεύχος Δημοσίων  Διακηρύξεων  και  Συμβάσεων της  Εφημερίδας  της 

Κυβέρνησης και
• στον Ελληνικό τύπο:

 Εφημερίδα Real News
 Εφημερίδα Ναυτεμπορική
 Εφημερίδα Ημερησία

• θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο στο Πρόγραμμα «Διαύγεια»
8.  Η παρούσα απόφαση, η περίληψη προκήρυξης και  το  συνημμένο αναλυτικό 

τεύχος προκήρυξης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής 
www. .depin.gr.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ :
1. Περίληψη Προκήρυξης
2. Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 
ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Για την επιλογή αναδόχου του έργου «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
¨ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ¨ ΣΤΗΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ»

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ :
Περιφέρεια Πελοποννήσου, Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή (ΕΔΑ) 
Περιφέρειας Πελοποννήσου 
Διεύθυνση: Τέρμα Ερυθρού Σταυρού
Πληροφορίες: Γ. Μπούσγας , Φιλοπούλου Μαριάννα Κ. Τουρλούκη
Τηλέφωνο: 2713 601354, 2713 601379, 2713 601349 Fax : 2710 234711
E-mail: geormpou  @mou.gr  , ktourlouki@mou.gr  ,   marfilo@mou.gr

2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: δέκα οχτώ (18) μήνες από την υπογραφή της 
Σύμβασης

3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 600.000,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (487.084,88 € + ΦΠΑ 112.195,12 €)
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4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ :
Η  επιλογή  του  Αναδόχου  παροχής  των  υπηρεσιών  θα  γίνει  με  την  ανοικτή 
διαδικασία, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 11α του άρθρου 2 του Π.Δ. 60/2007. 
Το  κριτήριο  ανάθεσης  της  σύμβασης  είναι  της  «πλέον  συμφέρουσας  από 
οικονομική άποψη προσφοράς», σύμφωνα με την παρ. 1α του άρθρου 51 του Π.Δ. 
60/2007. 

5. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Υπηρεσίες  παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης  και  συναφείς  υπηρεσίες: 
αριθ. αναφοράς CPC 871, αριθ. αναφοράς CPV 79341100-7 και  79341200-8.

6. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Το έργο  του Συμβούλου Δημοσιότητας συνίσταται στην παροχή υπηρεσιών προς 
την Αναθέτουσα Αρχή για το σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων δημοσιότητας και 
προβολής για τις δράσεις του  Ε.Π. «Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιόνιων 
Νήσων» 2007 – 2013 που υλοποιούνται / προγραμματίζεται να υλοποιηθούν στην 
Περιφέρεια Πελοποννήσου.

7. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή (ΕΔΑ) Περιφέρειας Πελοποννήσου
Τέρμα Ερυθρού Σταυρού, Τ.Κ. 22100 Τρίπολη Αρκαδίας 

8. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Τα νομικά πρόσωπα θα κληθούν να δηλώσουν τα ονόματα και τα επαγγελματικά 
προσόντα  των  στελεχών  τους  που  θα  είναι  υπεύθυνα  για  την  εκτέλεση  της 
σύμβασης.

9. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1. Οι προσφορές επί ποινή αποκλεισμού συντάσσονται στην Ελληνική Γλώσσα,  με 

εξαίρεση τους τεχνικούς όρους που μπορεί να αναφέρονται και στην Αγγλική 
Γλώσσα. Αν αυτοί δεν μπορεί να αποδοθούν στην Ελληνική, θα αναφέρονται 
μόνον στην Αγγλική. Σε περίπτωση διαφωνίας υπερισχύει η επίσημη μετάφραση 
στην Ελληνική Γλώσσα. Στην περίπτωση που η απόδοση όρου της παρούσας 
προκήρυξης  στην  Αγγλική  διαφέρει  της  απόδοσής  του  στην  Ελληνική, 
υπερισχύει το Ελληνικό κείμενο. Το ίδιο θα ισχύει για το μεταφρασμένο κείμενο 
των προσφορών στην Ελληνική. Έγγραφα που έχουν εκδοθεί σε άλλη γλώσσα 
εκτός της ελληνικής θα συνοδεύονται  υποχρεωτικά από επίσημη μετάφραση 
στην Ελληνική.  

2. Οι  προσφορές  θα  περιλαμβάνουν  πίνακες  περιεχομένων,  θα  είναι 
δακτυλογραφημένες,  αριθμημένες  ανά  σελίδα  (η  αρίθμηση  μπορεί  να  είναι 
διαφορετική  για  κάθε  υποφάκελο)  και  δεν  φέρουν  παράτυπες  διορθώσεις 
(σβησίματα,  διαγραφές,  προσθήκες,  κλπ.).  Αν  υπάρχουν  διορθώσεις, 
προσθήκες, κ.λ.π. θα πρέπει να είναι με τα ίδια στοιχεία εκτυπωτικής μηχανής 
και  μονογραμμένες  από  τον  διαγωνιζόμενο,  η  δε  Επιτροπή  Διενέργειας  του 
Διαγωνισμού,  κατά  τον  έλεγχο  που  διενεργεί  κατά  την  αποσφράγιση  θα 
μονογράψει  τις  διορθώσεις,  προσθήκες  κλπ.  και γενικά  θα  επιβεβαιώνει  ότι 
αυτές έγιναν πριν από την αποσφράγιση της προσφοράς. 

3. Οι προσφορές αφορούν σε ολόκληρο το έργο.
4. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν, μόνον εγγράφως, διευκρινίσεις για το 

περιεχόμενο  της  παρούσας  προκήρυξης από  την  ΕΔΑ  Περιφέρειας 
Πελοποννήσου,  μέχρι  τουλάχιστον  δώδεκα  (12)  ημερολογιακές  ημέρες  πριν 
από την εκπνοή της προθεσμίας που έχει καθοριστεί για την παραλαβή των 
προσφορών (ήτοι μέχρι 20-01-2014). Η Αναθέτουσα Αρχή θα απαντήσει στις 
διευκρινίσεις  που θα ζητηθούν,  το  αργότερο μέχρι  6  ημερολογιακές  ημέρες 
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πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών (ήτοι μέχρι 
24-01-2014). Οι απαντήσεις που θα δίδονται στις διευκρινήσεις που ζητούνται 
εγγράφως  από  τους  ενδιαφερόμενους,  θα  αποστέλλονται  γραπτώς  στους 
ερωτώντες  και  παράλληλα  θα  αναρτώνται  στην  ιστοσελίδα  της  Περιφέρειας 
Πελοποννήσου (http://www.depin.gr).

Μετά την κατάθεση των προσφορών, διευκρινίσεις, τροποποιήσεις ή αποκρούσεις 
όρων της προκήρυξης  δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

10.ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.

11.ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Η εκτέλεση του έργου πρέπει να έχει ολοκληρωθεί 18 μήνες από την υπογραφή 
της Σύμβασης.

12.ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
α)  Προκειμένου οι  ενδιαφερόμενοι  να παραλάβουν την προκήρυξη μπορούν να 
απευθύνονται  στην  ΕΔΑ Περιφέρειας  Πελοποννήσου,  Τέρμα Ερυθρού  Σταυρού, 
22100 Τρίπολη Αρκαδίας, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00-15:00.
β)  H  απόφαση  της  Προκήρυξης  και  το  αναλυτικό  τεύχος  προκήρυξης  θα 
αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής
(www.     .depin.  gr  .) .

13.ΧΡΟΝΟΣ, ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
α)  Η  προθεσμία  υποβολής  προσφορών  εκπνέει  την  31/01/2014,  ημέρα 

Παρασκευή και ώρα 14:00.
β) Οι προσφορές όσων συμμετέχουν στον διαγωνισμό πρέπει να υποβληθούν στην 

ΕΔΑ  Περιφέρειας  Πελοποννήσου,  Τέρμα  Ερυθρού  Σταυρού,  22100  Τρίπολη 
Αρκαδίας, με  τη  μορφή ενός  ενιαίου  και  σφραγισμένου  φακέλου ή  ενιαίου 
περιβλήματος.  Εκτός  φακέλου  οι  προσφορές  θα  συνοδεύονται  κατά  την 
υποβολή τους από αίτηση υποβολής προσφοράς για την πρωτοκόλλησή της. 
Αποδεκτές είναι οι προσφορές που έχουν φθάσει έγκαιρα στην προαναφερθείσα 
υπηρεσία  μέχρι  την  ημερομηνία  και  ώρα  λήξης  υποβολής  προσφορών  του 
διαγωνισμού.
Η ημερομηνία αυτή αποδεικνύεται μόνο από το πρωτόκολλο εισερχομένων της 
ΕΔΑ  Περιφέρειας  Πελοποννήσου.  Προσφορά  μπορεί  να  υποβληθεί  και 
ταχυδρομικά (συστημένη)  ή μέσω εταιρίας  ταχυμεταφορών (courier).  Ισχύει 
όμως μόνο στην περίπτωση που έχει λάβει εγκαίρως αριθμό πρωτοκόλλου κατά 
τα ανωτέρω.

γ) Οι προσφορές υποβάλλονται σε τρία (3) αντίτυπα.

14.ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
α) Κατά την αποσφράγιση των προσφορών, επιτρέπεται να παρίστανται όλοι όσοι 
έχουν υποβάλει προσφορά, αυτοπροσώπως ή δια του νομίμου εκπροσώπου τους ή 
με  νόμιμα  εξουσιοδοτημένο  πρόσωπο.  Οι  συμμετέχοντες  στο  διαγωνισμό  θα 
ενημερώνονται  εγγράφως  από  την  Αναθέτουσα  Αρχή  για  τον  τόπο,  την 
ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης κάθε υποφακέλου των προσφορών.
β) Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 3/02/2014 ημέρα Δευτέρα και 
ώρα 12:00 στην ανωτέρω διεύθυνση.

15.ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Με την υποβολή των προσφορών πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού 
να κατατεθεί εγγυητική επιστολή  από νομίμως λειτουργούσα και αναγνωρισμένη 
στην Ελλάδα Τράπεζα ή  από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που 
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λειτουργούν νόμιμα στις χώρες-μέλη της Ε.Ε. και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα 
το δικαίωμα έκδοσης εγγυητικών επιστολών συνοδευόμενη, σε περίπτωση που δεν 
έχει συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα, από επίσημη μετάφρασή της στην ελληνική, 
σύμφωνα με το άρθρο 454 του  Κ.Πολ.Δικ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων, 
ύψους  5%  επί  του  συνολικού  τιμήματος  (συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ), 
ήτοι τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000,00€) και να ισχύει μέχρι την επιστροφή της 
ή για πέντε (5) τουλάχιστον μήνες από την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης 
των  προσφορών. 

16.ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το παρόν έργο θα χρηματοδοτηθεί από το Ε.Π. «Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου 
– Ιονίων Νήσων 2007-2013» και ειδικότερα από την ΣΑ ΕΠ0268, της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου,  πράξη  με  ενάριθμο  κωδικό  έργου  2013ΕΠ02680045 .  Το  έργο 
συγχρηματοδοτείται από το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

17.ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, ενώσεις ή συμπράξεις 
αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που έχουν συσταθεί  σύμφωνα με τη 
νομοθεσία ενός Κράτους -Μέλους της ΕΕ και έχουν την καταστατική τους έδρα, 
την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της ΕΕ, του 
ΕΟΧ και στο εσωτερικό των χωρών που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία 
Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία συνήφθη στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων του 
Γύρου της Ουρουγουάης (GATT). 

18.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι οφείλουν να πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 43 του 
Π.Δ.  60/2007  (άρθρο  45  της  Οδηγίας  2004/18/ΕΚ)  και  να  συνοδεύουν  την 
προσφορά τους με τα σχετικά δικαιολογητικά, που προβλέπονται στο αναλυτικό 
τεύχος προκήρυξης. Όλα τα πιστοποιητικά και αποδεικτικά στοιχεία πρέπει να είναι 
νόμιμης ισχύος.

19.ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Τουλάχιστον  πέντε  (5)  μήνες  από  την  επόμενη  της  καταληκτικής  ημερομηνίας 
υποβολής προσφορών.

20.ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 
σύμφωνα με τους όρους του αναλυτικού τεύχους προκήρυξης και την ισχύουσα 
νομοθεσία.

21.ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Δεν υπήρξε δημοσίευση προκαταρκτικής ενημερωτικής ανακοίνωσης στην Επίσημη 
Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

22.ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Η προκήρυξη του διαγωνισμού απεστάλη στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 3/12/2013

23.ΣΥΜΒΑΣΗ
Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης προσκομίζονται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 
αναλυτικό τεύχος προκήρυξης και η σύμβαση ανάθεσης συντάσσεται σύμφωνα με 
τους  όρους της  προκήρυξης,  την  προσφορά του Αναδόχου,  την  Κατακυρωτική 
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και τις σχετικές νομοθετικές και κανονιστικές 
διατάξεις.
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24.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν σχετικό 
έγγραφο  με  τηλεομοιοτυπία  στο  2710234711  ή  ταχυδρομικώς  στην  ανωτέρω 
αναφερόμενη  διεύθυνση  ή  να  απευθυνθούν  τηλεφωνικά  στους  αριθμούς 
2713601379 και 2713601354. 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ
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