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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
& ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ AXAΪΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2021
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ
ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ (ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ)
για την "Προμήθεια και τοποθέτηση προθηκών για την επέκταση της έκθεσης του Αρχαιολογικού
Μουσείου Αιγίου"
Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας προκηρύσσει διεθνή δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει της τιμής, για την
επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια και τοποθέτηση προθηκών για την επέκταση της έκθεσης του
Αρχαιολογικού Μουσείου Αιγίου», στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 "Προμήθεια και τοποθέτηση
προθηκών για την επέκταση της έκθεσης του Αρχαιολογικού Μουσείου Αιγίου" του χρηματοδοτούμενου από
το
Πρόγραμμα
διασυνοριακής
συνεργασίας
INTERREG
"Ελλάδα-Ιταλία
2014-2020"
έργου
"TheRout_Net/Thematic routes and networks" με ακρωνύμιο "TheRout_Net"» (Κωδικός MIS: 5041731), με τα
ακόλουθα στοιχεία:
1.

Αναθέτουσα Αρχή: Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και
Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας, Αλ. Υψηλάντου 197, Τ.Κ. 261 10 Πάτρα.

2.

Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕΕΕ): Ημερομηνία Αποστολής
24.05.2021.

3.

Τύπος Σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας.

4.

Είδος Διαδικασίας: Διεθνής Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός που διενεργείται με ηλεκτρονικό τρόπο με
χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ).

5.

Τόπος υλοποίησης της Σύμβασης: Αρχαιολογικό Μουσείο Αιγίου.

6.

Κωδικός NUTS: EL232.

7.

Προϋπολογισμός: Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων
ευρώ (250.000,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 % (προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α.: 201.612,90€, Φ.Π.Α.:
48.387,10 €). Η παρούσα Σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα.

8.

Χρηματοδότηση: Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από πιστώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του
Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) (Τομέας: Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία 20142020 - Ελλάδα-Ιταλία) και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Κωδ. ΣΑ Ε 314/6, Κωδικός Αριθμός Έργου:
2019ΣΕ31460005).

9.

Διάρκεια Σύμβασης: Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε εννέα (9) μήνες από την υπογραφή της.

10. Παραλαβή Διακήρυξης: Οι ενδιαφερόμενοι έχουν ελεύθερη, δωρεάν, ηλεκτρονική πρόσβαση στο τεύχος

της Διακήρυξης και στα
www.promitheus.gov.gr.

συνημμένα

αυτής

από

την

διαδικτυακή

πύλη

του

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
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11. Ενημέρωση ενδιαφερομένων: Β. Σκόνδρα, Σ. Γαϊτανίδου, τηλ. 2610 275070, 2610 276143 (08:00-17:00, fax:

2610 624051, e-mail: efaacha@culture.gr.
12. Τρόπος και προθεσμία υποβολής προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους

ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ στην Ελληνική Γλώσσα,
σε ηλεκτρονικό φάκελο μέχρι και 30.06.2021. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και
ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Δεν επιτρέπεται η υποβολή
εναλλακτικών προσφορών ή αντιπροσφορών.
13. Ημερομηνία Διενέργειας του Διαγωνισμού: Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή

Διενέργειας του Διαγωνισμού μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 06.07.2021. Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση οι
Διαγωνιζόμενοι θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίστηκαν.
14. Δικαίωμα συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν

φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι
εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην
περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την
Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων,
συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη
νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
15. Λόγοι αποκλεισμού: Αποκλείεται από τον παρόντα Διαγωνισμό ο διαγωνιζόμενος: α) εφόσον συντρέχουν

στο πρόσωπό του ή σε περίπτωση ένωσης προσώπων, έστω και σε έναν συμμετέχοντα στην ένωση
οικονομικό φορέα, οι λόγοι αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016 και του άρθρου 39 του Ν.
4488/2017, β) εφόσον δεν έχει την οικονομική – χρηματοοικονομική επάρκεια και την τεχνική –
επαγγελματική ικανότητα σχετική με το αντικείμενο του διαγωνισμού και γ) εφόσον δεν διαθέτουν τα
απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας.
16. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς

φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
17. Αξιολόγηση οικονομικών προσφορών: Η σύγκριση των οικονομικών προσφορών πραγματοποιείται στην

προσφερόμενη τιμή, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., επί του εντύπου Οικονομικής Προσφοράς.
18. Προκαταβολή: Δεν προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής.
19. Τρόπος πληρωμής: Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με το 100% της συμβατικής αξίας

μετά την οριστική παραλαβή των υλικών.
20.

Εγγυήσεις: Οι εγγυήσεις που απαιτούνται είναι: α) Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ποσού 4.032,26€ για
το σύνολο της προμήθειας, β) Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης ποσοστού 5% της συνολικής
συμβατικής αξίας, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και γ) Εγγύηση Καλής Λειτουργίας ποσού
6.000,00€, διάρκειας ισχύος πέντε (5) ετών από την οριστική παραλαβή της προμήθειας.
Η Διευθύντρια της Εφορείας
Αρχαιοτήτων Αχαΐας
κ.α.α.

ΜΑΡΙΑ ΓΚΑΤΗ
Αρχαιολόγος
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