Ιωάννινα, 02/10/2014
Αρ. Πρωτ. 1310

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
για την υλοποίηση των παρακάτω δράσεων:
∆ράση 1.1. ∆ηµιουργία µητρώου τοπικών παραγωγών και τοπικών προϊόντων
∆ράση 1.2. Οδηγός προώθησης τοπικών προϊόντων
για την πράξη: «Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης Ανέργων και Αγροτών στην Πίνδο» στο
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου ∆υναµικού» από τον ∆ικαιούχο/Α.Σ
«Απασχόληση στην Πίνδο»
Αναθέτουσα Αρχή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, Πουτέτση 14 – Τ.Κ. 45332, Τηλ.:
26510 64013, Φαξ: 26510 25179, http://www.cci-ioannina.gr, E-mail: logistirio@cciioannina.gr. Πληροφορίες: κo Ντάφλο Ευάγγελο.
1.Προϋπολογισµός έργου: 15.000,00€ (δεκαπέντε χιλιάδες €) συµπεριλαµβανοµένου
Φ.Π.Α..
2. Πόροι Χρηµατοδότησης: Ε.Κ.Τ. κατά 75% και εθνικοί πόροι κατά 25%.
3.∆ικαίωµα συµµετοχής έχει κάθε ενδιαφερόµενος, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο
(Έλληνας ή αλλοδαπός) ή ένωση/κοινοπραξία αυτών που ασκούν υπηρεσίες συναφείς
ως προς το αντικείµενο του παρόντος έργου.
4. Οι υποψήφιοι µπορούν να υποβάλουν προσφορές µόνο για το σύνολο του έργου,
όπως ορίζει η Προκήρυξη.
5. ∆ιάρκεια της σύµβασης: Από την υπογραφή της σύµβασης έως 15/12/2014.
6. α) Τα έγγραφα του διαγωνισµού διατίθενται από: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ,
Πουτέτση 14, Τ.Κ. 45333, Τηλ.: 26510 64013, Φαξ: 26510 25179, www.cciioannina.gr, e-mail: info@cci-ioannina.gr, Πληροφορίες: κο Ευάγγελο Ντάφλο, 9 π.µ.-2
µ.µ. όλες τις εργάσιµες ηµέρες και σε ηλεκτρονική µορφή στον διαδικτυακό τόπο του
Επιµελητηρίου. β) Οι προσφορές υποβάλλονται στο: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ,
Πουτέτση 14 , Τ.Κ. 45333, είτε ιδιοχείρως, είτε µε συστηµένη επιστολή ή ιδιωτικό
ταχυδροµείο (courier) έως την Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου 2014 (24/10/2014), Ώρα:
11:00, καθώς το εµπρόθεσµο θα προσδιορίζεται από το Πρωτόκολλο Εισερχοµένων του
Επιµελητηρίου Ιωαννίνων.
7. Ηµεροµηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης: Στις 24/10/2014, ηµέρα Παρασκυή
και Ώρα: 11:00, Γραφεία ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟY ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, Πουτέτση 14, Τ.Κ. 45333. Στο
άνοιγµα των προσφορών επιτρέπεται να παρευρίσκονται οι διαγωνιζόµενοι ή οι νοµίµως
εξουσιοδοτηµένοι εκπρόσωποί τους.
8. Κριτήρια αξιολόγησης προσφορών και ανάθεσης: Η συµφερότερη προσφορά,
σύµφωνα µε τη διακήρυξη.
9. Γλώσσα του διαγωνισµού: Ελληνική.
10. Ηµεροµηνία δηµοσίευσης Πρόχειρου ∆ιαγωνισµού: 02/10/2014.
11. Η Αναθέτουσα Αρχή, εφόσον συντρέχει λόγος διατηρεί το δικαίωµα διακοπής της
διαδικασίας σ’ οποιοδήποτε χρονικό σηµείο µέχρι την κατακύρωση, χωρίς αυτό να γεννά
οποιοδήποτε δικαίωµα στους συµµετέχοντες.
Ο Πρόεδρος του Επιµελητηρίου Ιωαννίνων
Ιωάννης Β. Μήτσης
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