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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

 

∆ηµοσίευση Περίληψης ∆ιακήρυξης Ανοιχτού ∆ιεθνούς ∆ιαγωνισµού  

Αριθµός Πρωτοκόλλου: 32516/1544/08-04-2013 

Αριθµός ∆ιακήρυξης: 4 

Με κριτήριο κατακύρωσης τη συµφερότερη προσφορά 

 

Η Περιφέρεια Ηπείρου προκηρύσσει ανοικτό διεθνή διαγωνισµό για το έργο 
«Ολοκληρωµένη Εφαρµογή Ενηµέρωσης Αγροτών – Πολιτών και Προώθησης 
των Αγροτικών Προϊόντων της Περιφέρειας Ηπείρου» 

Το έργο Υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ψηφιακή 
Σύγκλιση» στον Άξονα Προτεραιότητας «01 – Βελτίωση της παραγωγικότητας µε 
αξιοποίηση των ΤΠΕ»  

Αντικείµενο του έργου: Το έργο αφορά τη δηµιουργία ενός συστήµατος 
προώθησης και διακίνησης των αγροτικών προϊόντων της Ηπείρου και τη 
δηµιουργίας µιας πλατφόρµας ενηµέρωσης των αγροτών και των καταναλωτών. 

Η εφαρµογή αποτελείται από δυο ξεχωριστές πλατφόρµες: 

Α. Πλατφόρµα ενηµέρωσης 

Β. Πλατφόρµα ηλεκτρονικής προώθησης προϊόντων 

Η Πλατφόρµα ενηµέρωσης αποτελείται από το Τµήµα ενηµέρωσης αγροτών και το 
Τµήµα ενηµέρωσης πολιτών. 

Η Πλατφόρµα ηλεκτρονικής προώθησης προϊόντων περιέχει δύο υποσυστήµατα, τα 
οποία θα δηµιουργούν τα καταστήµατα Offline Λιανικής Πώλησης προϊόντων και τα 
καταστήµατα Offline Χονδρικής Πώλησης προϊόντων 

Το έργο στοχεύει στη βελτίωση του συστήµατος προώθησης και διακίνησης των 
αγροτικών προϊόντων της Ηπείρου µε την χρήση νέων τεχνολογιών ώστε να 
ελαχιστοποιηθούν πολλά από τα υπάρχοντα προβλήµατα. Ο παραγωγός θα µπορεί 
να προωθεί να προϊόντα του ο ίδιος χωρίς τη διαµεσολάβηση µεσαζόντων µε άµεσα 
οφέλη τόσο για τον ίδιο όσο και για τον τελικό καταναλωτή. Από την άλλη ο 
καταναλωτής µέσω της πλατφόρµας θα γνωρίσει τα Ηπειρώτικα προϊόντα, τον τρόπο 
και τον τόπο παραγωγής τους. 

Επίσης στοχεύει στη δηµιουργία µιας πλατφόρµας ενηµέρωσης και πληροφόρησης 
του αγρότη σε σύγχρονες και βέλτιστες πρακτικές αγροτικής παραγωγής και 
εκµετάλλευσης για να µπορέσει να βελτιώσει τη ποιότητα της δουλειάς του. 

Προϋπολογισµός του έργου: Ο Προϋπολογισµός του Έργου, χωρίς το δικαίωµα 
προαίρεσης, ανέρχεται στο ποσό των εκατόν ενενήντα τριών χιλιάδων και εκατόν 
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τεσσάρων Ευρώ και ενενήντα εννιά Λεπτών, € 193.104,99 (προϋπολογισµός χωρίς 
ΦΠΑ : € 156.995,93 - ΦΠΑ (23 %): € 36.109,06)  

∆ικαιώµατα Προαίρεσης: Τα δικαιώµατα προαίρεσης του Έργου περιλαµβάνουν  

Υπηρεσίες συντήρησης για πέντε (5) έτη µετά τη λήξη της περιόδου εγγύησης και 
ανέρχονται στο ποσό των σαράντα οκτώ χιλιάδων και διακοσίων εβδοµήντα έξι 
Ευρώ και είκοσι πέντε Λεπτών (€48.276,25) (προϋπολογισµός χωρίς ΦΠΑ : € 
39.248,98 --- ΦΠΑ (23 %): € 9027,27) 

Υπηρεσίες φιλοξενίας για εννέα (9) έτη µετά το πρώτο έτος λειτουργίας και µέχρι το 
τέλος της περιόδου συντήρησης και ανέρχονται στο ποσό των οκτώ χιλιάδων 
εννιακοσίων ενενήντα εννέα Ευρώ και ενενήντα ενός Λεπτών (8.999,91 €) 
(Προϋπολογισµός χωρίς ΦΠΑ : €7.317,00 --- ΦΠΑ(23%): €1.682,91) 

∆ιάρκεια του έργου: Η οριστική παράδοση του έργου θα πρέπει να γίνει 12 µήνες 
από την υπογραφή της σύµβασης. 

∆ικαίωµα συµµετοχής: ∆ικαίωµα συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό έχουν φυσικά ή 
νοµικά πρόσωπα ή Ενώσεις φυσικών ή/και νοµικών προσώπων, που: 
• είναι εγκατεστηµένα στα κράτη – µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή  
• είναι εγκατεστηµένα στα κράτη – µέλη της Συµφωνίας για τον Ευρωπαϊκό 

Οικονοµικό Χώρο (ΕΟΧ) ή  
• είναι εγκατεστηµένα στα κράτη – µέλη που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία περί 

∆ηµοσίων Συµβάσεων (Σ.∆.Σ.) του Παγκοσµίου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία 
κυρώθηκε από την Ελλάδα µε το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α΄139) υπό τον όρο ότι η 
σύµβαση καλύπτεται από την Σ.∆.Σ. – ή  

• είναι εγκατεστηµένα σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συµφωνίες 
µε την Ε.Ε. ή 

• έχουν συσταθεί µε τη νοµοθεσία κράτους – µέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή του 
κράτους – µέλους που έχει υπογράψει τη Σ.∆.Σ. ή της τρίτης χώρας που έχει 
συνάψει ευρωπαϊκή συµφωνία µε την Ε.Ε. και έχουν την κεντρική τους διοίκηση 
ή την κύρια εγκατάστασή του ή την έδρα τους στο εσωτερικό µιας εκ των 
ανωτέρω χωρών 

και τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται στα αναλυτικά τεύχη διακήρυξης 

Εγγύηση Συµµετοχής: Η Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου πρέπει 
υποχρεωτικά και µε ποινή αποκλεισµού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή 
Συµµετοχής της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε ευρώ (€) ποσοστό 5% 
του προϋπολογισµού του Έργου (συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος ΦΠΑ). 
Συγκεκριµένα το ύψος της Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής είναι <εννέα χιλιάδες 
εξακόσια πενήντα πέντε  Ευρώ και 25 λεπτά, € 9655,25 συµπεριλαµβανοµένου 
ΦΠΑ. 

Ισχύς των Προσφορών: Οι Προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους υποψήφιους 
Αναδόχους για έξι (6) µήνες από την επόµενη µέρα της καταληκτικής ηµεροµηνίας 
υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει µικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. Η ισχύς της Προσφοράς παρατείνεται υποχρεωτικά, εφόσον ζητηθεί 
από την Αναθέτουσα Αρχή πριν από τη λήξη της, για διάστηµα ακόµη έξι (6) µηνών. 

Υποβολή Προσφορών: Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν τις 
Προσφορές τους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα αναλυτικά τεύχη της παρούσας 
∆ιακήρυξης το αργότερο µέχρι τις 10/06/2013 και ώρα 11:00 πµ στην Περιφερειακή 
Ενότητα Άρτας (Τµήµα Πληροφορικής) στη Πλατεία Εθνικής Αντίστασης 47100 Άρτα. 
Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική Γλώσσα 

Πραγµατοποίηση ∆ιαγωνισµού: Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί ενώπιον της 
επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού στις 10/06/2013 και ώρα 11:00 πµ. Ο 
διαγωνισµός θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τους όρους που περιέχονται στα αναλυτικά 
τεύχη διακήρυξης. 
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Έντυπα διακήρυξης: Οι γενικοί και ειδικοί όροι της παρούσας ∆ιακήρυξης 
περιγράφονται αναλυτικά στα τεύχη διακήρυξης του διαγωνισµού. Η διάθεση των 
τευχών διακήρυξης γίνεται από την Περιφερειακή Ενότητα Άρτας στην διεύθυνση 
Πλατεία Εθνικής Αντίστασης 47100  Άρτα. Επίσης το πλήρες κείµενο της διακήρυξης 
βρίσκεται στο δικτυακό τόπο της Περιφέρειας Ηπείρου. www.php.gov.gr   

∆ιευκρινήσεις: Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι µπορούν να ζητήσουν γραπτώς  
συµπληρωµατικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόµενο της παρούσας 
∆ιακήρυξης µέχρι και τις 10/05/2013. Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει 
να απευθύνονται στο Τµήµα Πληροφορικής της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας που 
στεγάζεται στο Β’ όροφο του κεντρικού κτηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας - 
Πλατεία Εθνικής Αντίστασης - 47100 Άρτα. (µε επιστολή, ή τηλεοµοιοτυπία στο FAX 
2681075855 Υπόψη Γιώργου Μιλτιάδους) Η Αναθέτουσα Αρχή θα απαντήσει 
ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε όλες τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν εντός του 
ανωτέρω διαστήµατος, σε όλους όσους έχουν παραλάβει τη ∆ιακήρυξη, το αργότερο 
δέκα (10) ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία που έχει οριστεί για την υποβολή των 
Προσφορών. 

Περίληψη της διακήρυξης θα σταλεί για δηµοσίευση στις 11/04/2013 στην 
επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 

Πληροφορίες: 1. Τµήµα πληροφορικής Π.Ε. Άρτας (τηλ. 00302681361066) 
κος Γ. Μιλτιάδους και  κος ∆.Κατέρος 

2. Τµήµα πληροφορικής Π.Ε Πρέβεζας (τηλ 00302682360260) 
κος Α. Γέροντας 

 

 

 Ο Περιφερειάρχης 

 

 

Αλέξανδρος Καχριµάνης 

 


