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Ιωάννινα,  21/05/2014 

        Αρ. Πρωτ. 642 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ “ACCESS – 

FACILITATING GREEK AND ALBANIAN MSMES' ACCESS TO NEW FINANCIAL TOOLS” ΠΟΥ ΕΧΕΙ 
ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ IPA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

«ΕΛΛΑ∆Α-ΑΛΒΑΝΙΑ» 2007-2013» 

 
1. Αναθέτουσα Αρχή: Επιµελητήριο Ιωαννίνων, Χαρ. Τρικούπη & Οπλ. Πουτέτση 14, 453 32 Ιωάννινα, τηλ. 

26510-64013, fax:  26510-25179, e-mail: logistirio@cci-ioannina.gr. 
2. Προϋπολογισµός έργου: 115.447,15 € πλέον ΦΠΑ. 
3. Τόπος παροχής υπηρεσιών: Στην έδρα του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής, όπως αναλυτικά 

περιγράφεται στο τεύχος της Προκήρυξης. 
4. ∆ικαίωµα συµµετοχής: φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή 

προσφορά και πληρούν συνολικά τις προδιαγραφές που περιλαµβάνονται στην Προκήρυξη. 
5. Οι υποψήφιοι µπορούν να υποβάλουν προσφορές µόνο για το σύνολο του έργου, όπως ορίζει η Προκήρυξη. 
6. Εναλλακτικές προσφορές: ∆εν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 
7. ∆ιάρκεια της σύµβασης: έως 30/09/2015. 
8. Τα έγγραφα του διαγωνισµού διατίθενται από: Επιµελητήριο Ιωαννίνων, Χαρ. Τρικούπη & Οπλ. Πουτέτση 

14, 453 32 Ιωάννινα, τηλ. 26510-64013, fax:  26510-25179, e-mail: logistirio@cci-ioannina.gr, όλες τις 
εργάσιµες ηµέρες και ώρες, και τον ιστότοπο www.cci-ioannina.gr. 

9. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ζητήσουν εγγράφως από την Αναθέτουσα Αρχή διευκρινήσεις για το 
περιεχόµενο της Προκήρυξης µέχρι και οκτώ (8) ηµέρες προ της εκπνοής της προθεσµίας άσκησης της 
ένστασης, όπως ορίζεται στο άρθρο 15, παρ. 2, περ. α του Π.∆. 118/2007. Οι ζητούµενες διευκρινήσεις 
παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ηµέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσµίας. 

10. Οι προσφορές υποβάλλονται στο Επιµελητήριο Ιωαννίνων, Χαρ. Τρικούπη & Οπλ. Πουτέτση 14, 453 32 
Ιωάννινα, είτε ιδιοχείρως, είτε µε συστηµένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδροµείο (courier) ως την ∆ευτέρα, 
30/06/2014, Ώρα: 13:00. 

11. Ηµεροµηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης: ∆ευτέρα, 30/06/2014, Ώρα: 13:00, Επιµελητήριο Ιωαννίνων, 
Χαρ. Τρικούπη & Οπλ. Πουτέτση 14, 453 32 Ιωάννινα. Στο άνοιγµα των προσφορών επιτρέπεται να 
παρευρίσκονται οι διαγωνιζόµενοι ή οι νοµίµως εξουσιοδοτηµένοι εκπρόσωποί τους. 

12. Εγγυήσεις: Εγγυητική συµµετοχής ύψους 5% του προϋπολογισµού συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 
13. Βασικοί τρόποι χρηµατοδότησης και πληρωµών: σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη Προκήρυξη. 
14. Νοµική µορφή αναδόχου: Ο ανάδοχος είναι φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, όπως ορίζεται στο (4) και στην 

Προκήρυξη. Η Ένωση/Κοινοπραξία δεν υποχρεούται να περιβληθεί ιδιαίτερης νοµικής µορφής προκειµένου 
να υποβάλει Προσφορά. 

15. Κατ’ ελάχιστον πληροφοριακά στοιχεία και διατυπώσεις σχετικά µε την κατάσταση του κάθε 
υποψηφίου που θα απαιτηθούν για την αξιολόγηση: Όπως αναφέρονται στη Προκήρυξη. 

16. Περίοδος κατά την οποία ο υποψήφιος δεσµεύεται από την προσφορά του: ενενήντα (90) 
ηµερολογιακές ηµέρες προσµετρούµενες από την εποµένη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού. 

17. Κριτήρια αξιολόγησης προσφορών και ανάθεσης: η συµφερότερη από οικονοµική άποψη προσφορά, 
σύµφωνα µε τη Προκήρυξη. 

18. Γλώσσα του ∆ιαγωνισµού: Ελληνική. 
19. Ηµεροµηνία δηµοσίευσης περίληψης Προκήρυξης στο Φύλλο Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως: 23/05/2014. 
20. Η Αναθέτουσα Αρχή, εφόσον συντρέχει λόγος διατηρεί το δικαίωµα διακοπής της διαδικασίας σε οποιοδήποτε 

χρονικό σηµείο µέχρι την κατακύρωση, χωρίς αυτό να γεννά οποιοδήποτε δικαίωµα στους συµµετέχοντες. 
21. Τα έξοδα δηµοσίευσης της Προκήρυξης θα βαρύνουν το Επιµελητήριο Ιωαννίνων. 
22. Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Επιµελητηρίου Ιωαννίνων (www.cci-ioannina.gr). 

 
  Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

 

 

∆ρ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 

 

 


