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                                                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΓΕΝ. Δ/NΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                    
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 

Ταχ. Δ/νση : 28ης Οκτωβρίου 29 

                     22131, Τρίπολη           

Πληροφορίες : Π. Κακλέα 

Τηλέφωνο : 2713611611 

Fax : 2713611619 
E-mail: kaklea@arcadia.gr 

ΕΡΓΟ: 
 
 

«Επιστημονική και Τεχνική Υποστήριξη της 
“Επιτελικής / Συντονιστικής Δομής 
Κοινωνικής Ένταξης” ως προς την 
λειτουργία του Περιφερειακού 
Μηχανισμού και του Περιφερειακού 
Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου» 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 

 
Σ.Α.Ε  2017ΕΠ02610012 

Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής για την επιλογή αναδόχου 

για το Έργο : 
«Επιστημονική και Τεχνική Υποστήριξη της “Επιτελικής / Συντονιστικής Δομής Κοινωνικής Ένταξης” 
ως προς την λειτουργία του Περιφερειακού Μηχανισμού και του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου 

Κοινωνικής Ένταξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου». 

 Προϋπολογισμός: 112.903,23 € προ ΦΠΑ (140.000,00€ με ΦΠΑ 24%) 

 Τρόπος εκτέλεσης: Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός 

 Κριτήριο Ανάθεσης: Η   πλέον   συμφέρουσα   από   οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής. 

 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 350436/83695 

 

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η  Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ  
 

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ/ Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας/Διεύθυνση Οικονομικού, 
μετά από την  αριθμ. 2974/2018  (ΑΔΑ:65177Λ1-ΙΥΛ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

Για την «Επιστημονική και Τεχνική Υποστήριξη της “Επιτελικής / Συντονιστικής Δομής Κοινωνικής 
Ένταξης” ως προς την λειτουργία του Περιφερειακού Μηχανισμού και του Περιφερειακού 
Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου». 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.  

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 

δημοσίων συμβάσεων (CPV): 79415200-8: «Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα σχεδιασμού».  

Η παρούσα διακήρυξη  χρηματοδοτείται από το Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Η δημόσια δαπάνη 
της πράξης είναι εγγεγραμμένη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑ ΕΠ0261). 

 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 15 μήνες. 
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Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, 
βάσει της βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιμής. 

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν τα αναφερόμενα στο 
άρθρο 25 του Ν. 4412/2016 φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών 
φορέων, τα μέλη αυτών. 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Α/Α συστήματος: ………….) μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 
και ώρα που ορίζει η παρούσα περίληψη διακήρυξης, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, 
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 56902/215/19.05.2017 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1924/τ.Β΄/02-06-2017) 
«Τεχνικές Λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» και τα καθοριζόμενα στην διακήρυξη. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί ύστερα από προθεσμία τριάντα πέντε (35) ημερών από την 
ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης στο δικτυακό τόπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1, άρθρο 27 του ν. 4412/2016. 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής-– ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών είναι η 23/01/2019 
και ώρα 15:00. 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά, τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, από την αρμόδια επιτροπή αποσφράγισης και 
αξιολόγησης των προσφορών, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω 
συστήματος, την 29η/1/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 (αποσφράγιση δικαιολογητικών συμμετοχής-
τεχνικών προσφορών). 

Για τα πλήρη τεύχη του διαγωνισμού θα παρέχεται ελεύθερη και πλήρης πρόσβαση στον ιστότοπο της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου www.ppel.gov.gr. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόμενοι 
οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ηλεκτρονική υπογραφή, χορηγούµενη από 
πιστοποιημένη αρχή και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ- Διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr).  

Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν με την 
προσφορά τους εγγύηση συμμετοχής ποσοστού (2%) της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης μη 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/8.8.16) και, 
συμπληρωματικά, την παράγραφο 1.2.3 του άρθρου 11 της ΥΑ Π1/2390/13. όπως  ρητά  ορίζεται  στη 
Διακήρυξη. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α.  

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και 
όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της 
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ),  η οποία είναι 
προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr . 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο δέκα (10)  ημέρες 
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο 
του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  

 

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής  
 

Κωνσταντίνα Νικολάκου 
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