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Η Περιφέρεια Ηπείρου προκηρύσσει ανοικτό διεθνή διαγωνισµό για το έργο «Ολοκληρωµ
ένη Εφαρµογή Ενηµέρωσης Αγροτών – Πολιτών και Προώθησης των Αγροτικών
Προϊόντων της Περιφέρειας Ηπείρου»

Το έργο Υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ψηφιακή Σύγκλιση»
στον Άξονα Προτεραιότητας «01 – Βελτίωση της παραγωγικότητας µε αξιοποίηση των
ΤΠΕ»
Αντικείµενο του έργου: Το έργο αφορά τη δηµιουργία ενός συστήµατος προώθησης και
διακίνησης των αγροτικών προϊόντων της Ηπείρου και της δηµιουργίας µιας πλατφόρµας
ενηµέρωσης των αγροτών και των καταναλωτών.
Η εφαρµογή αποτελείται από δυο ξεχωριστές πλατφόρµες:
Α. Πλατφόρµα ενηµέρωσης
Β. Πλατφόρµα ηλεκτρονικής προώθησης προϊόντων
Η Πλατφόρµα ενηµέρωσης αποτελείται από το Τµήµα ενηµέρωσης αγροτών και το Τµήµα
ενηµέρωσης πολιτών.
Η Πλατφόρµα ηλεκτρονικής προώθησης προϊόντων περιέχει δύο υποσυστήµατα, τα οποία
θα δηµιουργούν τα καταστήµατα Offline Λιανικής Πώλησης προϊόντων και τα καταστήµατα
Offline Χονδρικής Πώλησης προϊόντων
Το έργο στοχεύει στη βελτίωση του συστήµατος προώθησης και διακίνησης των αγροτικών
προϊόντων της Ηπείρου µε την χρήση νέων τεχνολογιών ώστε να ελαχιστοποιηθούν πολλά
από τα υπάρχοντα προβλήµατα. Ο παραγωγός θα µπορεί να προωθεί να προϊόντα του ο
ίδιος χωρίς τη διαµεσολάβηση µεσαζόντων µε άµεσα οφέλη τόσο για τον ίδιο όσο και για
τον τελικό καταναλωτή. Από την άλλη ο καταναλωτής µέσω της πλατφόρµας θα γνωρίσει
τα Ηπειρώτικα προϊόντα, τον τρόπο και τον τόπο παραγωγής τους.
Επίσης στοχεύει στη δηµιουργία µιας πλατφόρµας ενηµέρωσης και πληροφόρησης του
αγρότη σε σύγχρονες και βέλτιστες πρακτικές αγροτικής παραγωγής και εκµετάλλευσης
για να µπορέσει να βελτιώσει τη ποιότητα της δουλειάς του.
Προϋπολογισµός του έργου: Ο Προϋπολογισµός του Έργου, χωρίς το δικαίωµα προαίρεσης,
ανέρχεται στο ποσό των εκατόν ενενήντα τριών χιλιάδων και εκατόν τεσσάρων Ευρώ και
ενενήντα εννιά Λεπτών, € 193.104,99 (προϋπολογισµός χωρίς ΦΠΑ : € 156.995,93 - ΦΠΑ (23
%): € 36.109,06)

Σχετικά έγγραφα
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Περίληψη Διακήρυξης

Τεύχος Δημοπράτησης Α

Τεύχος Δημοπράτησης Β

Τεύχος Δημοπράτησης Γ

Φόρμα Παραλαβής

Διευκρινήσεις επί των τευχών δημοπράτησης (24/5/13)

ΝΕΟ Πραγματοποίηση Διαγωνισμού

Οι παραλήπτες της Διακήρυξης μέσω του διαδικτυακού τόπου θα πρέπει κατά την
παραλαβή της να συμπληρώνουν το έντυπο με τα στοιχεία τους, έτσι ώστε η Αναθέτουσα
Αρχή να έχει στη διάθεσή της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη Διακήρυξη, για την
περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία ή
διευκρινίσεις επ' αυτής. Για τυχόν ελλείψεις στη συμπλήρωση των στοιχείων του παρόντος
εντύπου την ευθύνη φέρει ο υποψήφιος Ανάδοχος.

Σημείωση: Το έντυπο "Φόρμα παραλαβης" υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail): miltiadous@peartas.gov.gr. Μετά την υποβολή θα
αποστέλλεται επιβεβαίωση παραλαβής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
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