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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου, προκηρύσσει 
συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την «Προμήθεια 1 (ενός) Ηλεκτρικού 
Αυτοκινήτου στα πλαίσια υλοποίησης του ευρωπαϊκού, συγχρηματοδοτούμενου έργου 
ΕnerΝΕΤΜob (Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Interreg MED)»

Αντικείμενο της Προμήθειας: Το αντικείμενο της προμήθειας είναι ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο στο 
πλαίσιο υλοποίησης του έργου Διασυνοριακής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg – Med 2014-2020 
“EnerNETMob”.

Η παραπάνω προμήθεια κατατάσσεται στον κωδικό CPV : 34144900-7

Προϋπολογισμός –Πηγή Χρηματοδότησης: Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας 
ανέρχεται μέχρι τις σαράντα χιλιάδες τριακόσια είκοσι δύο ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτά (40.322,58 
€) μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ ή πενήντα χιλιάδες ευρώ (50.000,00 €) 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % και χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου έτους 2021 (Κ.Α. 01.071 & ΚΑΕ 9779.0003).

Χρόνος υλοποίησης: Η παράδοση του οχήματος θα γίνει στις εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας (στην 
έδρα της Περιφέρειας Πελοποννήσου) μέσα σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των εξήντα (60) ημερών 
από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Προθεσμία παραλαβής προσφορών & διενέργειας του διαγωνισμού: 

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την 15η Ιουνίου 2021 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 (λήξη 
επίδοσης προσφορών) ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού και στα Γραφεία της 
Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Ναυπλίου 57 , Τρίπολη.

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό, για την υλοποίηση της παραπάνω αναφερόμενης 
προμήθειας, έχουν:

1. φυσικά ή νομικά πρόσωπα και σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων , τα μέλη αυτών 
που είναι εγκατεστημένα σε α) κράτος – μέλος της Ένωσης, β) κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) , γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ , στο βαθμό 
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που η υπό ανάθεση σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1,2,4 και 5 και τις γενικές 
σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε 
τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης συμβάσεων.

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, 
δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή της προσφοράς

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις όλον

Οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς θα πρέπει να προσκομίσουν τα αναφερόμενα στην 
Διακήρυξη της δημοπρασίας, στοιχεία.

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

Δημοσιότητα: Το πλήρες τεύχος του διαγωνισμού   διατίθεται από τα Γραφεία της Διεύθυνσης 
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Ναυπλίου 57 - Τρίπολη & σε ηλεκτρονική μορφή στην επίσημη 
ιστοσελίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου www.ppel.gov.gr στο σύνδεσμο 
www.ppel.gov.grhttps://www.ppel.gov.gr/promithia-1-enos-ilektrikou-aftokinitou-sta-plesia-
ilopiisis-tou-evropaikou-sigchrimatodotoumenou-ergou-enernetmob-evropaiko-programma-
interreg-med/    και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), με 
μοναδικό Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) 21PROC008699336 την 1η /06/2021 
για την ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση στη συγγραφή υποχρεώσεων.

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη Διακήρυξη, δίδονται στο τηλέφωνο 2713610219, 
αρμόδιος υπάλληλος Μ. Αποστολάκης, Ταχ. Δ/νση: Ναυπλίου 57, 22132 Τρίπολη.

                                                                                                  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

                                                                                                ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ
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