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Προκήρυξη σύμβασης
Υπηρεσίες
Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1)
Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου
Ταχ. διεύθυνση: Ξανθουδίδου & Χατζηδάκη
Πόλη: Ηράκλειο
Κωδικός NUTS: EL431 Ηράκλειο
Ταχ. κωδικός: 71202
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Αικατερίνη Γεωργαλή
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: egeorgali@culture.gr
Τηλέφωνο: +30 2810279200
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.culture.gr
I.3)

Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη
διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση

I.4)

Είδος της αναθέτουσας αρχής
Υπουργείο ή άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή αρχή, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών ή τοπικών τους
παραρτημάτων

I.5)

Κύρια δραστηριότητα
Αναψυχή, πολιτισμός και θρησκεία

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1)
Εύρος της σύμβασης
II.1.1)

Τίτλος:
Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού-σχεδιασμός και εγκατάσταση λογισμικού και εφαρμογών

II.1.2)

Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
72000000 Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και
υποστήριξη

II.1.3)

Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες

II.1.4)

Σύντομη περιγραφή:
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Στο πλαίσιο του Έργου θα πραγματοποιηθεί η ανάπτυξη των ψηφιακών εφαρμογών με τη χρήση τεχνολογιών
αιχμής και θα γίνει η προμήθεια του απαιτούμενου εξοπλισμού, για τις ανάγκες της μόνιμης έκθεσης του
Αρχαιολογικού Μουσείου Μεσαράς. Συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθούν:
• Διαδραστικά συστήματα φιλικά στη χρήση
• Εκπαιδευτικά προγράμματα για φορητές συσκευές
• Ψηφιακή περιήγηση στο Μουσείο μέσω φορητών συσκευών
• Διαδικτυακή πύλη προβολής του Μουσείου
• Εφαρμογή υποδομής (ψηφιακό αποθετήριο)
• Συστήματα αναπαραγωγής οπτικοακουστικού περιεχομένου (από μικρή έως γιγάντια οθόνη/βιντεοπροβολή) με
κατάλληλο λογισμικό επεξεργασίας περιεχομένου
• Λογισμικό συνολικής διαχείρισης συστημάτων
Οι παραπάνω εφαρμογές,θα εγκατασταθούν στους χώρους του Μουσείου.
II.1.5)

Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 162 903.23 EUR

II.1.6)

Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι

II.2)

Περιγραφή

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
30200000 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL431 Ηράκλειο
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσαράς, ΕΟ Ηρακλείου Φαιστού, 700 12, Γόρτυνα.

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της Σύμβασης (Διακήρυξης) είναι η ανάδειξη της ιστορίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς της
Μεσαράς αξιοποιώντας σύγχρονα τεχνολογικά μέσα με στόχο την αύξηση της επισκεψιμότητας της περιοχής
και της προβολής του Μουσείου με τη χρήση σύγχρονων οπτικοακουστικών μέσων. Στο πλαίσιο του Έργου
θα γίνει η προμήθεια του απαιτούμενου εξοπλισμού και θα αναπτυχθούν καινοτόμες ψηφιακές εφαρμογές
με τη χρήση τεχνολογιών αιχμής, που θα πλαισιώσουν τη μόνιμη έκθεση του Αρχαιολογικού Μουσείου
Μεσαράς, όπως σχεδιάστηκαν και περιγράφονται στην εγκεκριμένη Μουσειολογική και Μουσειογραφική
Μελέτη (Υ.Α. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜ/ΤΑΜΣ/230937/149604/5134/3309/19-6-17 & ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜΕΕΠ/
ΤΑΜΣ/189479/134793/3789/2070/22-5-18).
Βάσει της εγκεκριμένης μελέτης, οι εφαρμογές αναπτύσσονται: α) στους τρεις κύριους εκθεσιακούς χώρους
του Μουσείου, β) στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και γ) στον εσωτερικό διάδρομο επιστροφής. Για
τις παραπάνω εφαρμογές απαιτείται η δημιουργία λογισμικού συνολικής διαχείρισης συστημάτων και
ενορχήστρωσης περιεχομένου προβολών. Δυο από τις εφαρμογές αναπτύσσονται οριζόντια (εκπαιδευτικά
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προγράμματα, ψηφιακή ξενάγηση), μια εφαρμογή αφορά στη συνολική προβολή του Μουσείου (διαδικτυακή
πύλη) και μια αποτελεί εφαρμογή υποδομής (ψηφιακό αποθετήριο).
Συγκεκριμένα, οι ψηφιακές εφαρμογές θα ενσωματωθούν: α) στους τρεις κύριους εκθεσιακούς χώρους του
Μουσείου, β) στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και γ) στον εσωτερικό διάδρομο επιστροφής. Στο πλαίσιο του
Έργου θα πραγματοποιηθούν:
• Διαδραστικά συστήματα φιλικά στη χρήση
• Εκπαιδευτικά προγράμματα για φορητές συσκευές
• Ψηφιακή περιήγηση στο Μουσείο μέσω φορητών συσκευών
• Διαδικτυακή πύλη προβολής του Μουσείου
• Εφαρμογή υποδομής (ψηφιακό αποθετήριο)
• Συστήματα αναπαραγωγής οπτικοακουστικού περιεχομένου (από μικρή έως γιγάντια οθόνη/βιντεοπροβολή) με
κατάλληλο λογισμικό επεξεργασίας περιεχομένου
• Λογισμικό συνολικής διαχείρισης συστημάτων
Οι παραπάνω εφαρμογές θα εγκατασταθούν στους χώρους του Μουσείου, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο
Παράρτημα Ι και συγκεκριμένα:
Αίθουσα I
• Διαδραστικό σύστημα τρισδιάστατης απεικόνισης του Δίσκου της Φαιστού με συνοδευτικό πληροφοριακό υλικό
και προβολή μινωικών συμβόλων-σφραγίδων
• Σύστημα παρουσίασης οπτικοακουστικού περιεχομένου, υψηλής ανάλυσης, μεγάλων διαστάσεων στις μετόπες
των κατασκευών με βιντεοπροβολείς
• Τέσσερα (4) συστήματα αναπαραγωγής οπτικοακουστικού περιεχομένου, υψηλής ανάλυσης, με οθόνες
• Δύο (2) διαδραστικά συστήματα εκπαιδευτικού σκοπού για τις παραγωγικές δραστηριότητες με οθόνη αφής
Αίθουσα II
• Δύο (2) διαδραστικά συστήματα πληροφόρησης (Αρχαία Γόρτυνα και Κώδικας των Νόμων)
• Ένα (1) σύστημα παρουσίασης οπτικοακουστικού περιεχομένου, υψηλής ανάλυσης, μεγάλων διαστάσεων με
βιντεοπροβολείς
Αίθουσα III
• Δύο (2) διαδραστικά συστήματα πληροφόρησης για τη χριστιανική Γόρτυνα με οθόνη αφής
Διάδρομος Επιστροφής
• Διαδραστικό σύστημα με ψηφιακό χάρτη πολιτιστικών διαδρομών Μεσαράς με οθόνη αφής
Αίθουσα Πολλαπλών χρήσεων
• Ένα (1)σύστημα παρουσίασης οπτικοακουστικού περιεχομένου για «Βυζάντιο και Δύση», καθώς και για
δράσεις δημοσιότητας / διαλέξεις στο ευρύ κοινό με βιντεοπροβολέα
Οριζόντιες εφαρμογές
• Δύο εκπαιδευτικά προγράμματα (κυνήγι θησαυρού) για τη Γραφή και τον Μύθο
• Ψηφιακή περιήγηση στο Μουσείο μέσω φορητών συσκευών
• Διαδικτυακή πύλη προβολής του Μουσείου
• Ψηφιακό αποθετήριο
II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Κ.1 Συμφωνία των προσφερόμενων ειδών με τις τεχνικές απαιτήσεις της
διακήρυξης / Στάθμιση: 10
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: K.2 Εγγύηση τεχνολογικού εξοπλισμού και ποιότητα διαδικασιών τεχνικής
υποστήριξης και συντήρησης / Στάθμιση: 20
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Κ.3 Συμφωνία του προσφερόμενου λογισμικού και διαδραστικών συστημάτων με
τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης / Στάθμιση: 15
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Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Κ.4 Ευχρηστία, φιλικότητα, πολυκαναλικότητα των λύσεων / Στάθμιση: 15
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Κ.5 Επεκτασιμότητα, παραμετρικότητα, διαλειτουργικότητα, βιωσιμότητα /
Στάθμιση: 10
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: K.6Προσβασιμότητα των λύσεων / Στάθμιση: 10
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Κ.7Εγγύηση καλής λειτουργίας εφαρμογών και τεχνικής υποστήριξης / Στάθμιση:
10
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Κ.8Οργάνωση Υλοποίησης Έργου / Στάθμιση: 5
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Κ.9Υπηρεσίες εκπαίδευσης / Στάθμιση: 5
Κριτήριο κόστους - Όνομα: Αναλογία Τεχνικής - οικονομικής προσφοράς 85/15 / Στάθμιση: 15
II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 162 903.23 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 20
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή,
πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας Διακήρυξης, κατ' ανώτατο
όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.

II.2.10)

Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11)

Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13)

Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ.
Έργου 2019ΕΠ00210027) - κωδικός ΜΙS 5031332. Περιλαμβάνεται στην Πράξη "Καινοτόμες εφαρμογές ΤΠΕ
και χρήση αναδυόμενων τεχνολογιών στο Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσαράς με στόχο την Εξωστρέφεια και
την ανάδειξη των Ψηφιακών Πολιτιστικών Πόρων της Περιφέρειας Κρήτης" έχει ενταχθεί στο Ε.Π ¨ΚΡΗΤΗ
2014-2020

II.2.14)

Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III.1)
Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)

Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν
δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να
ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.
Εφόσον οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να είναι μέλη συγκεκριμένου οργανισμού
για να μπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη χώρα καταγωγής τους, η αναθέτουσα αρχή μπορεί
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να τους ζητεί να αποδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη του εν λόγω οργανισμού ή να τους
καλέσει να προβούν σε ένορκη δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου σχετικά με την άσκηση του συγκεκριμένου
επαγγέλματος.
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην
προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά
μητρώα.
III.1.2)

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης,
οι οικονομικοί φορείς απαιτείται:
Ως ελάχιστη προϋπόθεση ποιοτικής επιλογής απαιτείται ο μέσος γενικός ετήσιος κύκλος εργασιών των τριών (3)
τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων (2017, 2018, 2019)να είναι τουλάχιστον 200.000,00 € (διακόσιες χιλιάδες
ευρώ). Ήτοι το συνολικό άθροισμα του μέσου γενικού ετήσιου κύκλου εργασιών των τελευταίων χρήσεων
να είναι τουλάχιστον 600.000,00€ (εξακόσιες χιλιάδες ευρώ). Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος
δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών διαχειριστικών χρήσεων, τότε το συνολικό
άθροισμα του μέσου γενικού ετήσιου κύκλου εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται, θα
πρέπει να είναι το ανώτερο τιθέμενο όριο κατ’ ελάχιστο.Εάν ο διαγωνιζόμενος είναι Ένωση φυσικών ή νομικών
προσώπων ή Κοινοπραξία, η ειδική τεχνική, επαγγελματική ικανότητα και η οικονομική και χρηματοοικονομική
επάρκεια η οποία απαιτείται, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, μπορεί να προκύπτει και αθροιστικά από όλα τα
μέλη της Κοινοπραξίας ή Ένωσης.

III.1.3)

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι
οικονομικοί φορείς απαιτείται να πληρούν τα παρακάτω:
α) κατά τη διάρκεια των πέντε (5) τελευταίων ετών (2015-2019) να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον ένα (1)
αντίστοιχο με το προκηρυσσόμενο έργο, με επιτυχία.
Αντίστοιχο έργο θεωρείται ένα έργο που αφορά στον σχεδιασμό και εγκατάσταση διαδραστικών εφαρμογών/
συστημάτων σε μουσείο ή άλλο εκθεσιακό χώρο/ χώρο πολιτισμού, με προϋπολογισμό τουλάχιστον 50% του
προϋπολογισμού του παρόντος έργου.
Δύνανται οι υποψήφιοι Ανάδοχοι να καλύπτουν τη συγκεκριμένη απαίτηση με περισσότερα του ενός έργα που
έχουν υλοποιήσει, τα οποία όμως αθροίζουν Π/Υ ίσο ή μεγαλύτερο του 50% του Π/Υ του παρόντος έργου.
Ολοκλήρωση ενός έργου με επιτυχία νοείται ως, η εντός αρχικού χρονοδιαγράμματος, εντός του αρχικού
προϋπολογισμού, εντός των προδιαγραφών ποιότητας, ολοκλήρωση ενός αντίστοιχου έργου.
β) να διαθέτει ανθρώπινο δυναμικό και πόρους ικανούς και αξιόπιστους για να φέρει επιτυχώς εις πέρας τις
απαιτήσεις του Έργου, σε όρους απαιτούμενης εξειδίκευσης, επαγγελματικών προσόντων και εμπειρίας.
Ειδικότερα απαιτείται κατ’ ελάχιστον και επί ποινή αποκλεισμού η ομάδα έργου να αποτελείται από:
• Έναν (1) Υπεύθυνο Έργου (Project Manager), κάτοχο πτυχίου ΠΕ Πληροφορικής ή άλλου συναφούς
τίτλου σπουδών, με αντίστοιχο μεταπτυχιακό τίτλο, με επαγγελματική εμπειρία στη Διαχείριση τουλάχιστον
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πέντε (5)έργων που περιλαμβάνουν σχεδίαση διαδραστικών εφαρμογών και εγκαταστάσεις διαδραστικών
συστημάτων σε μουσεία, εκθεσιακούς χώρους και εν γένει χώρους πολιτισμού.
• Δύο (2) ΠΕ ή ΤΕ Πληροφορικής (με πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης: ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή άλλης ισότιμης
αναγνωρισμένης σχολής του εξωτερικού στον τομέα της Πληροφορικής) με εμπειρία στην υλοποίηση
τουλάχιστον τριών (3) εκπαιδευτικών διαδραστικών εφαρμογών ή πολυμεσικών εφαρμογών πληροφόρησης.
• Έναν (1) ΠΕ ή ΤΕ Πληροφορικής (με πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης: ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή άλλης ισότιμης
αναγνωρισμένης σχολής του εξωτερικού στον τομέα της Πληροφορικής), με εμπειρία στην υλοποίηση
τουλάχιστον τριών (3) εφαρμογών επαυξημένης πραγματικότητας.
• Έναν ΠΕ πτυχιούχο Αρχαιολογίας με μεταπτυχιακή εξειδίκευση και τίτλο στη Μουσειολογία, με εμπειρία στην
υλοποίηση τουλάχιστον τριών (3) έργων εφαρμογών προβολής Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
• Έναν (1) Γραφίστα με εμπειρία στην υλοποίηση τουλάχιστον πέντε (5) έργων σχεδίασης εφαρμογών προβολής
πολιτιστικού αποθέματος.
• Έναν (1) Σχεδιαστή πολυμέσων με ειδικότητα στο 3d animation και στις εφαρμογές επαυξημένης και εικονικής
πραγματικότητας.
Εάν ο διαγωνιζόμενος είναι Ένωση φυσικών ή νομικών προσώπων ή Κοινοπραξία, η τεχνική και επαγγελματική
ικανότητα η οποία απαιτείται, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, μπορεί να προκύπτει και αθροιστικά από όλα τα
μέλη της Κοινοπραξίας ή Ένωσης.
III.2)

Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.2)

Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
Σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 4 της Διακήρυξης.

Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1)
Περιγραφή
IV.1.1)

Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία

IV.1.3)

Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών

IV.1.8)

Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι

IV.2)

Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.2)

Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 25/01/2021
Τοπική ώρα: 15:00

IV.2.3)

Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους
επιλεγέντες υποψηφίους

IV.2.4)

Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά

IV.2.6)

Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 10 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7)

Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 29/01/2021
Τοπική ώρα: 12:00
Τόπος:
Ηράκλειο στην έδρα της ΕΦΑ Ηρακλείου οδός Ξανθουδίδου & Χατζηδακη 1 ΤΚ 71202.
Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:
Η αποσφράγιση θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ.
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Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1)
Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.2)

Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας
Θα γίνονται ηλεκτρονικές πληρωμές

VI.3)

Συμπληρωματικές πληροφορίες:

VI.4)

Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1)

Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: ΑΕΠΠ - ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφ.Θηβών 196-198, Αγ.Ιωάννης Ρέντης, Κτίριο Κεράνης
Πόλη: Αθήνα
Ταχ. κωδικός: 18233
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Φαξ: +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr/index.php

VI.4.3)

Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
Σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 3.4 της Διακήρυξης.

VI.4.4)

Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: ΑΕΠΠ - ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφ.Θηβών 196-198, Αγ.Ιωάννης Ρέντης, Κτίριο Κεράνης
Πόλη: Αθήνα
Ταχ. κωδικός: 18233
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Φαξ: +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr/index.php

VI.5)

Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
14/12/2020

