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Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού
Το Επιμελητήριο Ιωαννίνων προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής,
προϋπολογισμού δαπάνης € 172.140,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: €
138.822,58 – ΦΠΑ: € 33.317,42), και με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο του έργου
«Ολοκληρωμένο Σύστημα Προβολής και Διασύνδεσης Τοπικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων», επί
τη βάσει των διατάξεων του Ν. 4412/2016, της κείμενης νομοθεσίας όπως παρατίθεται στη σχετική
διακήρυξη και κάθε άλλης σχετικής νομοθετικής διάταξης.
Βασικός σκοπός του προκηρυσσόμενου έργου είναι η δημιουργία μιας σύγχρονης και αξιόπιστης
διαδικτυακής πύλης για την καταγραφή και διαδραστική προβολή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων των
Ιωαννίνων μέσα από ένα πλέγμα σύγχρονων υπηρεσιών και λειτουργιών. Οι αναλυτικές προδιαγραφές του
προκηρυσσόμενου έργου αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της διακήρυξης.
Η διάρκεια υλοποίησης του Έργου ορίζεται σε επτά (7) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Αναλυτικά
το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης εμφανίζεται στο Παράρτημα Ι της διακήρυξης.
Φορέας χρηματοδότησης της σύμβασης είναι η Περιφέρεια Ηπείρου, Κωδ. ΣΑΕΠ 0181.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
Ως καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 21η Σεπτεμβρίου
2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι 25 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.
Οι προσφορές θα ισχύουν για εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακές ημέρες προσμετρούμενες από την
επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.
Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών
που διαθέτουν την κατάλληλη γνώση και εμπειρία (i) στην παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης σε
δημόσιους φορείς (ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ), (ii) στην παροχή υπηρεσιών τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών,
και (iii) στην παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο έργων συγχρηματοδοτούμενων από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της
ΕΕ.
Για τη συμμετοχή στη διαδικασία απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ύψους 2% επί της
προϋπολογισθείσας δαπάνης, εκτός ΦΠΑ, διάρκειας ισχύος τουλάχιστον 30 (τριάντα) ημερολογιακών
ημερών μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.
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