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ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ακριβές Αντίγραφο
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Αλίκη
Γαλάνη

.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΧΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΧΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ
ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 2/2020 ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ
ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΤΠΟΕΡΓΟ 2
«Ππομήθεια Εξοπλιζμού, σεδιαζμόρ και Ανάπηςξη τηθιακών εθαπμογών»
ζηο πλαίζιο ηος έπγος:
«Φηθιακόρ οδηγόρ πεπιήγηζηρ ζηο ανάκηοπο ηηρ Κνυζού και ζηα μνημεία και
ζηον απσαιολογικό πλούηο ηος Ηπακλείος» ΜΕ ΚΧΔΙΚΟ ΟΠ 5032332

Η εθνξεία Αξραηνηήησλ Ηξαθιείνπ δηαθεξχζζεη αλνηθηφ ειεθηξνληθφ δηαγσληζκφ
άλσ ησλ νξίσλ κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή
άπνςε πξνζθνξά, βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο – ηηκήο ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 27, 36 θαη 37 ηνπ Ν. 4412/2016, γηα ηελ Πξάμε «Ππομήθεια
Εξοπλιζμού, σεδιαζμόρ και Ανάπηςξη τηθιακών εθαπμογών», φπσο απηή
πεξηγξάθεηαη

ζηε ζρεηηθή κειέηε ηεο

Δθνξείαο

Αξραηνηήησλ

Ηξαθιείνπ

πξνυπνινγηζκνχ Γηαθνζίσλ δψδεθα Φηιηάδσλ εμαθνζίσλ εμήληα Δπξψ (212.660,00
€), ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 24%.
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Ο δηαγσληζκφο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ
Σπζηήκαηνο

Ηιεθηξνληθψλ

Γεκνζίσλ

Σπκβάζεσλ

(ΔΣΗΓΗΣ),

κέζσ

ηεο

δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ζπζηήκαηνο, κε θαηαιεθηηθή
εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ ηελ 27.07.2020 θαη ψξα 15.00.
Ταμηλφκεζε θαηά CPV : 72000000-5 «Υπεξεζίεο ηερλνινγίαο ησλ πιεξνθνξηψλ:
παξνρή ζπκβνπιψλ, αλάπηπμε ινγηζκηθνχ, Γηαδίθηπν θαη ππνζηήξημε»,
30200000-1 «Δμνπιηζκφο ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη πξνκήζεηεο»
θαη 79810000-5 «Υπεξεζίεο εθηχπσζεο».

Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα
δέθα (10) κελψλ απφ ηελ επφκελε ηεο εκέξαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
Κάζε πξνζθνξά ζπλνδεχεηαη απφ εγγχεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ, πνπ νξίδεηαη
ζε πνζνζηφ 2% επί ηεο πξνυπνινγηδφκελεο απφ ηελ ππεξεζία δαπάλεο, κε
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ. Η εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο πξέπεη λα έρεη
ρξνληθή ηζρχ ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά ηνλ ρξφλν ιήμεο ηζρχνο ηεο
πξνζθνξάο.
Παξέρεηαη ειεχζεξε, άκεζε θαη πιήξεο πξφζβαζε ζηε δηαθήξπμε θαη ζηα ινηπά
ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΥΠΠΟΑ www.culture.gr θαη κέζσ ηεο
δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr (αξ. ζπζηήκαηνο 93658).
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζηελ
Δθνξεία θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο (Αξκφδηα ππάιιεινο: Διίδα Καβνπιάθε, ηει.:
2810 244271, email: ekavoulaki@culture.gr).

Η Πξντζηακέλε ηεο Δθνξείαο
Βαζηιηθή Σπζηαθάθε
Αξραηνιφγνο
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Ακριβές Αντίγραφο
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου
Γαλάνη Αλίκη

