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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό, με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα απο οικονομικής άποψης προσφορά, για το έργο με τίτλο:
«Εκπόνηση Μελέτης Σκοπιμότητας και Σχεδίου Εφαρμογής για τη μεταφορά Καλών
Πρακτικών στα πλαίσια του προγράμματος GRISI PLUS (Geomatics Rural Information
Society Initiative PLUS- Γεωπληροφορική Αγροτική Πρωτοβουλία για ανάπτυξη και
προώθηση της Κοινωνίας της Πληροφορίας)» σύμφωνα με τους αναλυτικούς όρους της
προκήρυξης που περιγράφονται στα παραρτήματα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος
της παρούσας, συνολικού προϋπολογισμού σαράντα επτά χιλιάδων τριακοσίων ευρώ
(47.300,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, στα πλαίσια υλοποίησης του ευρωπαϊκού
προγράμματος GRISI PLUS (Geomatics Rural Information Society Initiative PLUSΓεωπληροφορική Αγροτική Πρωτοβουλία για ανάπτυξη και προώθηση της Κοινωνίας της
Πληροφορίας).
Οι προσφορές κατατίθενται μέχρι την 31/07/2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. στο
Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης, στην οδό Εφόδου 3 και Μάχης Κρήτης, Κτίριο Γ,
2ος όροφος. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι
εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.
Ο Διαγωνισμός θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού στο
Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης (ΠΤΑΚ) την 01/08/2014 ημέρα Παρασκευή , και
ώρα 10:00 π.μ..
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημοσίως και δικαιούνται οι συμμετέχοντες να
παρίστανται αυτοπροσώπως ή δια εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου.
ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : Περιφέρεια Κρήτης
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης
Πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της προκήρυξης παρέχονται από το
Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης, στην οδό Εφόδου 3 και Μάχης Κρήτης, 2ος όροφος.
Αρμόδιος: Γιώργος Παντελάκης, τηλ.:2810- 302491, Φaξ: 2810 220138.
Πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το αντικείμενο του έργου υποβάλλονται εγγράφως (έντυπα,
FAX ή e-mail) στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης της Περιφέρειας Κρήτης, Πλατεία
Ηρώων Πολυτεχνείου , ΤΚ 74100, Ρέθυμνο.
Αρμόδια υπάλληλος: Ευαγγελία Βροντάκη τηλ. 28313-40757, φαξ: 28310-28223
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: evrontaki@crete.gov.gr
Η προκήρυξη, συνοδευμένη από τα παραρτήματά της, θα διατίθεται στους ενδιαφερόμενους
έντυπα και ηλεκτρονικά. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν, επίσης, να αναζητήσουν το αναλυτικό
Τεύχος της Προκήρυξης, συνοδευμένο με τα Παραρτήματά του στις ιστοσελίδες του
Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης (www.pta.gr) και της Περιφέρειας Κρήτης
(www.crete.gov.gr). Σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ ηλεκτρονικού και γραπτού ηλεκτρονικού
μέσου, κατισχύει το γραπτό κείμενο.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ του Π.Τ.Α. Κρήτης
Σταύρος Αρναουτάκης

