
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ 
ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ-ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ : «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΟΙΝΩΝ ΠΓΕ ΔΡΑΜΑ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ (ΗΠΑ, ΚΑΝΑΔΑΣ, ΚΙΝΑ, 

ΕΛΒΕΤΙΑ, ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ)»  
 
 

1. Αναθέτων Φορέας: Η Εταιρεία ΚΤΗΜΑ ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΕ διενεργεί ανοιχτό διαγωνισµό µε 
κλειστές προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου οργανισµού εκτέλεσης του Προγράµµατος 
«Προώθηση οίνων ΠΓΕ Δράµα σε Τρίτες Χώρες (ΗΠΑ, Καναδάς, Κίνα, Ελβετία, 
Σιγκαπούρη)» στο πλαίσιο του µέτρου «Προώθηση οίνων σε αγορές τρίτων χωρών» σύµφωνα 
µε τον Καν. 1308/2013 του Ε.Κ. και του Συµβουλίου και την υπ’ αρίθ. Πρωτ.: 1107/252321/12-10-
2020 εγκριτική απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. 

2.     Προϋπολογισµός Έργου: Ο συνολικός προϋπολογισµός του Προγράµµατος, όπως εγκρίθηκε 
µε την υπ’ αριθµό 1107/252321/12-10-2020  Απόφαση Έγκρισης είναι  426.767,44 € και 
περιλαµβάνει σύνολο δράσεων  301.032,00€, διοικητικές δαπάνες  12.041,28 €, δαπάνες για την 
υλοποίηση των δράσεων  74.560,00  €,  δαπάνες για την Μέτρηση των αποτελεσµάτων των 
Δράσεων  9.030,96 € και αµοιβή οργανισµού εκτέλεσης 30.103,20 €. Οι διοικητικές δαπάνες, οι 
δαπάνες για την υλοποίηση των δράσεων και οι δαπάνες για τη Μέτρηση των αποτελεσµάτων 
των Δράσεων δεν θα βαρύνουν τον ανάδοχο.  Στα ανωτέρω ποσό δεν περιλαµβάνεται ο Φ.Π.Α. 
24%,  ο οποίος καταβάλλεται από τον Εργοδότη στον Ανάδοχο επιπρόσθετα, σε όποιες 
περιπτώσεις απαιτείται. Ο προϋπολογισµός του ανοικτού διαγωνισµού είναι 331.135,20 € µη 
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.  (ήτοι συνολικό ποσό 410.607,65 €  €  συµπεριλαµβανοµένου 
Φ.Π.Α. 24%). 

3.    Τόπος Παροχής Υπηρεσιών: Στην έδρα του Αναδόχου της Αναθέτουσας Αρχής και στις χώρες 
υλοποίησης των ενεργειών, όπως περιγράφεται στο τεύχος της Διακήρυξης. 

4.     Δικαίωµα συµµετοχής έχει κάθε ενδιαφερόµενος φυσικό ή νοµικό ή ένωση /κοινοπραξία αυτών 
που ασκούν υπηρεσίες συναφείς µε το αντικείµενο του έργου και λειτουργούν νόµιµα στην 
Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της ΕΕ ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού χώρου ή σε Τρίτες 
χώρες που έχουν υπογράψει τη συµφωνία Δηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού 
Εµπορίου. Οι ανωτέρω ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις που τίθενται 
στον κανονισµό (ΕΚ) 1308/2013 του Ε.Κ. και του Συµβουλίου. 

5.    Προσφορές γίνονται δεκτές µόνο για το σύνολο του έργου. Εναλλακτικές προσφορές δε 
γίνονται δεκτές. 

6.     Διάρκεια υλοποίησης: Από υπογραφής σύµβασης έως 31 Αυγούστου 2022. 
7.    Διάθεση εγγράφων διαγωνισµού: Τα έγγραφα του διαγωνισµού διατίθενται στην ιστοσελίδα 

http://www.ktima-pavlidis.gr/ καθώς και από την έδρα της εταιρείας ΚΤΗΜΑ ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΕ, 
Κοκκινόγεια Δράµας, ΤΚ 66100, τηλ: 25210 58300, email: e.apostolidou@ktima-pavlidis.gr  και 
υπεύθυνη Επικοινωνίας την κ. Ελένη Αποστολίδου (9.00 π.µ. - 15.00µ.µ.)  κατά τις εργάσιµες 
ηµέρες έως και πέντε (5) ηµέρες πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών. 
Συµπληρωµατικές πληροφορίες που έχουν ζητηθεί εγκαίρως µε επιστολή ή ηλεκτρονικό µήνυµα 
θα απαντηθούν το αργότερο πέντε (5) ηµέρες πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των 
προσφορών.  

8.  Υποβολή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται στα γραφεία της ΚΤΗΜΑ ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΕ, 
Κοκκινόγεια Δράµας, ΤΚ 66100, είτε ιδιοχείρως είτε µε συστηµένη επιστολή ή courier ως και 
26/3/2021 ώρα 15:00. 

9. Ηµεροµηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης προσφορών: Η διαδικασία αποσφράγισης των 
προσφορών διενεργείται τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες από την καταληκτική ηµεροµηνία 
υποβολής των Προσφορών, ήτοι 1/4/2021 και ώρα 12.00  

10.  Ελάχιστες προϋποθέσεις συµµετοχής: Όπως αναφέρονται στη Διακήρυξη. 
11.  Περίοδος κατά την οποία ο υποψήφιος δεσµεύεται από την προσφορά του: ενενήντα (90) 

ηµέρες από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού. 
12. Kριτήριο κατακύρωσης : η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, βάσει της   
βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιµής για το σύνολο των υπηρεσιών 

13.  Γλώσσα διαγωνισµού: ελληνική 
 
 
Ο Νόµιµος Εκπρόσωπος της ΚΤΗΜΑ ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΕ 
 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ 
 
 


