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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ
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: 22510 22087
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e-mail
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ΘΕΜΑ: Περίληψη Διακήρυξης 02/2021 Διεθνούς Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού που
αφορά στο Υποέργο 2 με τίτλο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ», στο πλαίσιο της
πράξης με τίτλο «ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» και με κωδικό MIS 5030389.
Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των
ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, βάσει τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27, 36 και 37 του Ν.
4412/2016, για την Πράξη «ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ», όπως αυτή περιγράφεται στη σχετική μελέτη της Εφορείας
Αρχαιοτήτων Λέσβου προϋπολογισμού διακόσιες εξήντα τρεις χιλιάδες εννιακόσια ευρώ
(263.900,00 €), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.
1. Το έργο χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Κωδ. ΣΑΕΠ 0881.
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2019ΕΠ08810020) MIS 5030389. Η παρούσα σύμβαση
χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του
ΠΔΕ.
2. Δημοσίευση στην ΕΕΕΕ:
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-Ημερομηνία αποστολής της Προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕΕΕ): 02/08/2021
-Προσωρινός Αριθμός Προκήρυξης στην ΕΕ: ENOTICES-ECAS_n003uxug/2021-

104561
3. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της σχετικής 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, 5, 6 και 7 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.
Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5 6 και 7 και τις γενικές
σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις
λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες
αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς
φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση
εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες
και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης.
2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι
ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών
συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την
υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις
οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους
ανατεθεί η σύμβαση.
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα
μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις
ολόκληρον.
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4. Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος προσφοράς:
Δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του εν θέματι Διαγωνισμού.
Προσφορές με μικρότερο χρόνο ισχύος θα απορρίπτονται.
5. Διάρκεια της Σύμβασης ή προθεσμία εκτέλεσης:
Δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών

Δημοσίων

www.promitheus.gov.gr

Συμβάσεων

του

(ΕΣΗΔΗΣ),

συστήματος,

με

μέσω

της

καταληκτική

διαδικτυακής
ημερομηνία

πύλης

υποβολής

προσφορών την Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 15:00.
Ταξινόμηση κατά CPV :


CPV 72000000-5 Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών:
ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη

παροχή

συμβουλών,

Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα και ανατίθεται ως ενιαίο σύνολο.
Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, που ορίζεται σε
ποσοστό

2%

επί

της

προϋπολογιζόμενης

από

την

υπηρεσία

δαπάνης,

μη

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική
ισχύ τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες μετά τον χρόνο λήξης ισχύος της προσφοράς.
Παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στη διακήρυξη και στα λοιπά τεύχη του
διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του ΥΠΠΟΑ www.culture.gr και μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr (αρ. συστήματος 135820).
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εφορεία
Αρχαιοτήτων Λέσβου κατά τις εργάσιμες ημέρες (Αρμόδια υπάλληλος: Βασιλική Φύτρου,
τηλ.: 2251022087 εσωτ. 241, email: efales@culture.gr).
Ο Προϊστάμενος της Εφορείας
Αρχαιοτήτων Λέσβου
Παύλος Τριανταφυλλίδης
ΠΕ Αρχαιολόγων

