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Περίληψη Προκήρυξης Δημόσιου Ανοικτού Σακτικού Διαγωνισμού για το έργο
«ΠΛΑΣΥΟΡΜΑ ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΣΤΩΗ»
(Αρ. πρωτοκόλλου 1205/27-4-2017 Αρ. Προκήρυξης 5δ/10-4-2017)
1.
Αναθέτουσα Αρχή: Σο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία
«Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος» (ΚΕΕΕ), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός
Ακαδημίας 6, ΣΚ 10671, Σηλ. 210 3387104, Υαξ 210 3622320, E-mail keeuhcci@uhc.gr ,
Ιστοσελίδα www.uhc.gr
2.
Σύπος σύμβασης: ύμβαση παροχής υπηρεσιών κατηγορίας. Σαξινόμηση κατά CPV:
72000000-5 Τπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη
λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη.
3.
υνολικός προϋπολογισμός του έργου: Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο
ποσό των διακοσίων οκτώ χιλιάδων ευρώ (208.000,00€) μη συμπεριλαμβανομένου του ΥΠΑ
24% (49.920,00 €). (Προϋπολογισμός συμπεριλαμβανομένου ΥΠΑ, 257.920,00 €).
4.
Περιγραφή του αντικειμένου του έργου: Αντικείμενο της διακήρυξης είναι η
επιλογή Αναδόχου για το Έργο «ΠΛΑΣΥΟΡΜΑ ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΣΤΩΗ».
Σο έργο θα έχει ως στόχο την διαδικτύωση των επιχειρήσεων, για την ανάπτυξη των
συνεργασιών – συνεργειών, τόσο πανελλαδικά όσο και με ομογενειακές επιχειρήσεις της
διασποράς, καθώς επίσης και στην βελτίωση της προσέγγισης μεταξύ των επιχειρήσεων σε
θέματα που αφορούν την επιχειρηματικότητα. Έτσι ώστε, οι επιχειρήσεις – μέλη των
Επιμελητηρίων εφόσον είναι ταμιακά ενήμεροι και οι ομογενειακές επιχειρήσεις της
διασποράς, θα μπορούν είτε να επισκέπτονται την πλατφόρμα και να αναζητούν τις
αναρτήσεις με μια εξελιγμένη μηχανή αναζήτησης, έτσι ώστε εύκολα και γρήγορα να
βρίσκουν αυτό που αναζητούν, είτε να λαμβάνουν στο mail τους μηνύματα σχετικά με
αναρτήσεις, που αφορούν προσφορές – ζητήσεις ή συνεργασίες ή συνέργιες, που τυχών να
τους ενδιαφέρει.
5. Φρόνος υλοποίησης του έργου: Η διάρκεια του Έργου ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες από
την υπογραφή της σύμβασης και μπορεί να παραταθεί με πρωτοβουλία της Αναθέτουσας
Αρχής, χωρίς αύξηση του τιμήματος.
6. Προσφορά για μέρος - Εναλλακτικές προσφορές: Προσφορές για μέρος του
προκηρυσσόμενου έργου δεν γίνονται αποδεκτές και απορρίπτονται. Εναλλακτικές
προσφορές και αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.
7. Διάθεση της προκήρυξης – πληροφορίες: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
προμηθευτούν δωρεάν την προκήρυξη και το συνοδευτικό σχετικό υλικό από τα γραφεία
της Αναθέτουσας Αρχής «Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος» (ΚΕΕΕ), οδός
Ακαδημίας 6, Αθήνα, ΣΚ 10671, μέχρι και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δηλαδή μέχρι και τις 26/5/2017 και ώρα 10:00 και
να απευθύνονται σε αυτήν για τυχόν πρόσθετες πληροφορίες.
8. Φρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών: Οι προσφορές πρέπει να
υποβληθούν από τους συμμετέχοντες ή από το νόμιμο εκπρόσωπό τους στα γραφεία της
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Αναθέτουσας Αρχής «Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος» (ΚΕΕΕ) οδός Ακαδημίας
6, Αθήνα, ΣΚ 10671, μέχρι 6/6/2017 ημέρα Σρίτη και ώρα 10:00. Οι προσφορές όσων
μετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει είτε να κατατίθενται στα γραφεία της Αναθέτουσας
Αρχής, Ακαδημίας 6, ΣΚ 10671, Αθήνα, Ελλάδα, μέχρι την παραπάνω καταληκτική
ημερομηνία και ώρα, είτε να αποστέλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή στην παραπάνω
διεύθυνση, με οποιονδήποτε τρόπο, όπου θα παραλαμβάνονται με απόδειξη. την
τελευταία περίπτωση απαραίτητη προϋπόθεση είναι να περιέρχονται οι προσφορές στην
Αναθέτουσα Αρχή μέχρι την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία και ώρα, η οποία
προκύπτει από το πρωτόκολλο που τηρείται από αυτήν. Η γλώσσα διενέργειας του
διαγωνισμού και εκτέλεσης της ύμβασης είναι η Ελληνική. Επί ποινή αποκλεισμού τα
έγγραφα της προσφοράς και της ύμβασης καθώς και όλη η σχετική αλληλογραφία που
είναι δυνατό να απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του διαγωνισμού,
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή προσκομίζεται επίσημη μετάφρασή τους στην
ελληνική μαζί με το υποβαλλόμενο έγγραφο και σε κάθε περίπτωση διαφοράς υπερισχύει η
επίσημη μετάφραση. Δικαιολογητικά και έγγραφα που εκδίδονται σε κράτος εκτός
Ελλάδος, συνοδεύονται επί ποινή αποκλεισμού από επίσημη μετάφραση τους στην
ελληνική γλώσσα. Εάν έγγραφο υπογράφεται ή είναι πιστοποιημένο από μη ελληνική
δημόσια αρχή, αυτό πρέπει να υποβάλλεται με επισημείωση της ύμβασης της Φάγης
(apostilled).
9. Φρόνος και τόπος της αποσφράγισης των προσφορών: Η αποσφράγιση των
προσφορών θα διενεργηθεί στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής «Κεντρική Ένωση
Επιμελητηρίων Ελλάδος» (ΚΕΕΕ) οδός Ακαδημίας 6, Αθήνα, ΣΚ 10671, στις 6/6/2017
ημέρα Σρίτη και ώρα 10:30. την αποσφράγιση των προσφορών μπορεί να παρίσταται ο
νόμιμος εκπρόσωπος των υποψηφίων αναδόχων ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος τους.
10. Εγγυήσεις συμμετοχής: Με την υποβολή των προσφορών απαιτείται, επί ποινή
αποκλεισμού, η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής που ανέρχεται στο 2% του
προϋπολογισμού του έργου, χωρίς ΥΠΑ.
11. Ισχύς των προσφορών: Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους επί
εκατό ογδόντα (180) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Η ισχύς
της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την
Αναθέτουσα Αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ` ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με
το προβλεπόμενο από την παρούσα.
12. Κριτήρια ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά,
σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης και την ισχύουσα νομοθεσία.
13. Νομική μορφή των διαγωνιζομένων – δικαίωμα συμμετοχής: Όπως
αναφέρεται στο τεύχος της προκήρυξης
14. Όργανο υποβολής προσφυγών Αρμόδιο όργανο για την υποβολή προσφυγών είναι η
Αναθέτουσα Αρχή
15. Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία: Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα κατά την
αποκλειστική κρίση της και αζημίως για αυτήν να ματαιώσει ή να επαναλάβει το
διαγωνισμό σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΈΝΩΗ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟ
ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΜΙΦΑΛΟ

