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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:404253-2020:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Χανιά: Υπηρεσίες μεταφοράς δεμάτων
2020/S 167-404253
Προκήρυξη σύμβασης
Υπηρεσίες
Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1)
Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού - Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής
Κληρονομιάς - Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων
Ταχ. διεύθυνση: Στοά Βαρδινογιάννη, 4ος όροφος
Πόλη: Χανιά
Κωδικός NUTS: EL434 Χανιά
Ταχ. κωδικός: 731 34
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: efacha@culture.gr
Τηλέφωνο: +30 2821044418
Φαξ: +30 2821094487
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://culture.gr/el/information/SitePages/ann_contests.aspx
I.2)

Πληροφορίες σχετικά με τις από κοινού προμήθειες

I.3)

Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη
διεύθυνση: https://www.culture.gov.gr/el/SitePages/default.aspx
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη
διεύθυνση: http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/
sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page119.jspx?_afrLoop=29889066480905577#%40%3F_afrLoop
%3D29889066480905577%26_adf.ctrl-state%3D16lp212gbr_102
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
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

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

Τίτλος:
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«Μεταφορά εκθεμάτων και αποθηκών από το παλαιό κτίριο του Μουσείου στο νέο, και εγκατάσταση ευρημάτων
αποθηκών».
II.1.2)

Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
60161000 Υπηρεσίες μεταφοράς δεμάτων

II.1.3)

Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες

II.1.4)

Σύντομη περιγραφή:
Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η επιλογή αναδόχου για τις υπηρεσίες συσκευασίας και μεταφοράς των
αρχαιοτήτων από τους χώρους του παλαιού κτιρίου του Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων (τωρινοί εκθεσιακοί
χώροι, αποθήκες, εργαστήριο, αυλή), στο νέο κτίριο του Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων στη Χαλέπα,
αποσυσκευασίας και τοποθέτησης στον χώρο των αποθηκών και τον εκθεσιακό χώρο, για τις ανάγκες του 4ου
υποέργου της Πράξης: «Οργάνωση μόνιμης έκθεσης νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων και εξοπλισμός
αποθηκών», με κωδικό ΟΠΣ 5007851, που υλοποιεί η Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων.

II.1.5)

Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 93 489.71 EUR

II.1.6)

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

II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

Τίτλος:

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
60161000 Υπηρεσίες μεταφοράς δεμάτων

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL434 Χανιά
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Μεταφορά εκθεμάτων και αποθηκών από το παλαιό κτίριο του Μουσείου στο νέο Μουσείο, και εγκατάσταση
ευρημάτων αποθηκών.

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες αναγράφονται αναλυτικά στο τεύχος διακήρυξης του διαγωνισμού και στο τμήμα
ΙΙ.1.4) του παρόντος.

II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 93 489.71 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 6
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται (μετά από αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας
αρχής) μέχρι το 50 % αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου, που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της
διάρκειάς της σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

II.2.10)

Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
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II.2.11)

Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12)

Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

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:
Φορέας χρηματοδότησης είναι η Περιφέρεια Κρήτης. Η δαπάνη θα βαρύνει την Πράξη: «Οργάνωση
μόνιμης έκθεσης νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων και εξοπλισμός αποθηκών», με κωδικό Σ.Α.:
2017ΕΠ002100155007851 της ΣΑΕΠ 002/1, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη 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 σύμβασης, απαιτείται να ασκούν
δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο τής 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.
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν προσχωρήσει στη Σ.Δ.Σ. 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.
Οι εγκατεστημένοι στην ΕΛΛΑΔΑ οικονομικοί φορείς, θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο
επαγγελματικό μητρώο, εφόσον κατά την κείμενη νομοθεσία απαιτείται η εγγραφή τους, για την υπό ανάθεση
υπηρεσία.

III.1.2)

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

III.1.3)

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Ελάχιστο(-α) επίπεδο(-α) ενδεχομένως απαιτούμενων κριτηρίων:
1) ο οικονομικός φορέας οφείλει να διαθέτει τεκμηριωμένη συναφή επαγγελματική δραστηριότητα σε
επιτυχημένη εκτέλεση παρόμοιων υπηρεσιών. Ως αντίστοιχες υπηρεσίες, θεωρούνται οι μεταφορές αρχαίων και
έργων τέχνης·
2) η επιτυχής εκτέλεση δύο (2) τουλάχιστον δημοσίων ή ιδιωτικών παρόμοιων με το προκηρυσσόμενο έργων,
που πραγματοποιήθηκαν κατά την τελευταία 5ετία και συνοδεύονται από βεβαιώσεις Υπηρεσιών του ΥΠ.ΠΟ.Α..

28/08/2020
S167
https://ted.europa.eu/TED

3/6

EE/S S167
28/08/2020
404253-2020-EL

4/6

Η συνολική αξία αυτών θα πρέπει να είναι συνολικής συμβατικής αξίας τουλάχιστον εξήντα χιλιάδων ευρώ (60
000,00 EUR), χωρίς ΦΠΑ·
3) να έχει στο δυναμικό του για την ασφαλή συσκευασία και εγκιβωτισμό των αρχαιοτήτων, τουλάχιστον δύο
(2) συντηρητές αρχαιοτήτων με τίτλο σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος,
εγγεγραμμένους στο Μητρώο του ΥΠ.ΠΟ.Α.·
4) για τις ανάγκες του παρόντος έργου, θα πρέπει να διαθέτει ένα (1) εξειδικευμένο φορτηγό, το οποίο είναι
αποκλειστικά όχημα μεταφοράς αντικειμένων και έργων τέχνης, και είναι εξοπλισμένο με:
— σύστημα παρακολούθησης μέσω δορυφόρου,
— ειδικές αναρτήσεις για την απορρόφηση των κραδασμών,
— ειδικά συστήματα ανάρτησης εντός φορτηγών, με τα οποία εξασφαλίζεται η ασφαλής πρόσδεση κατά τη
μεταφορά των έργων.
Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν όλα τα ανωτέρω, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Όλοι οι λόγοι
αποκλεισμού που αφορούν στους προσφέροντες οικονομικούς φορείς, αφορούν και στους υπεργολάβους.
III.1.5)

Πληροφορίες για ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις

III.2)

Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.1)

Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία

III.2.2)

Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:

III.2.3)

Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης

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.1.4)

Πληροφορίες σχετικά με τη μείωση του αριθμού των λύσεων ή των προσφορών κατά τη διάρκεια της
διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου

IV.1.6)

Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό

IV.1.8)

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

IV.2)

Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.1)

Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία

IV.2.2)

Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 01/10/2020
Τοπική ώρα: 16:00

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: 12 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7)

Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 06/10/2020
Τοπική ώρα: 11:00
Τόπος:
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Τοπική ώρα: 11:00
Τόπος: Γραφεία Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
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

VI.3)

Συμπληρωματικές πληροφορίες:
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες
οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν από
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της διακήρυξης,
στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, στην πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., η οποία
είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών
πληροφοριών - διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς,
δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια, που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και
κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά
υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό
αρχείο που τα συνοδεύει, δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την
κατάρτιση των προσφορών, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα,
δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των
προσφορών·
β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών. Όταν οι
πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων
προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.

VI.4)

Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1)

Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 196 - 198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης, κτίριο Κεράνης
Πόλη: Αθήνα
Ταχ. κωδικός: 182 33
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Φαξ: +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr/

VI.4.2)

Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης

VI.4.3)

Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
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Σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 3.4) (Προδικαστικές προσφυγές - προσωρινή δικαστική προστασία) της
εν θέματι διακήρυξης.
VI.4.4)

Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 196 - 198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης, κτίριο Κεράνης
Πόλη: Αθήνα
Ταχ. κωδικός: 182 33
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Φαξ: +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr/

VI.5)

Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
25/08/2020
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