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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.  2734/ 2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Το Επιμελητήριο Λασιθίου, βάσει της υπ’ αριθμ. 3-24/01/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου: 

Προκηρύσσει

Δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων, για την εκπόνηση 10 κλαδικών μελετών {(CPV): 79311000-7, 79342200-5}

προώθησης-ενίσχυσης του brand name προϊόντων ή/και υπηρεσιών οι οποίες θα αφορούν στα clusters προϊόντων ή/και

υπηρεσιών που θα δημιουργηθούν (2 clusters ανά περιοχή) στο Λασίθι, στην Κύπρο, στα Δωδεκάνησα, στη Χίο και στις

Κυκλάδες, συνολικού προϋπολογισμού €100.000,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ

€80.645,16, ΦΠΑ €19.354,84) με διάρκεια σύμβασης 6 μηνών και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από

οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιμής.

Η προκήρυξη διενεργείται στο  πλαίσιο της Πράξης: «Δράσεις προώθησης, υποστήριξης και ενίσχυσης του brand name

των επιλέξιμων προϊόντων ή / και  υπηρεσιών της Ελλάδος και της Κύπρου στην διασυνοριακή περιοχή»  η οποία έχει

ενταχθεί στο Πρόγραμμα Συνεργασίας « Interreg V-A Eλλάδα-Κύπρος 2014-2020» του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική

Συνεργασία». 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 10/12/2018 και ώρα 15:00 ,  ήτοι  22 ημέρες από την

ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ, που έγινε στις 19/11/2018

Η διαδικασία 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 17η Δεκεμβρίου , ημέρα

Δευτέρα  και ώρα 10:00.

Η περίληψη της διακήρυξης δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο και συγκεκριμένα στην εφημερίδα «Ανατολή».

Η περίληψη της διακήρυξης αναρτήθηκε επίσης στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ 

Η διακήρυξη έχει καταχωρηθεί και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL):  www.epimlas.gr. 

Ο διαγωνισμός εμπίπτει στις διατάξεις του Ν.4412/ 2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που

δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου.                  

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ανέρχεται σε εξι ( 6) μήνες , προθεσμία που αρχίζει από την επόμενη της λήξης της

προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

Πληροφορίες από το Επιμελητήριο Λασιθίου, Ι. Κουνδούρου 17, 72100, Τηλ.: 2841022231, Φαχ.: 2841023831, Αρμόδιος: κος.

Ευάγγελος Δουλουφάκης

   Για το Επιμελητήριο Λασιθίου

                                                                                                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χαριτάκης Θωμάς

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
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