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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΡΧΑΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΣΗΣΩΝ ΕΤΒΟΙΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΜΕ ΑΡ 1/2018
ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΓΙΑ ΤΜΒΑΕΙ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΑΝΩΣΕΡΟ
ΣΟΤ ΟΡΙΟΤ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΕΝΩΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΙΑ (ΔΙΕΘΝΗ ΔΗΜΟΙΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ)
για τθν «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΚΑΣΑΚΕΤΗ – ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΠΡΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΤΕΙΑΚΩΝ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ
ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ ΕΚΘΕΙΑΚΟΤ ΚΕΛΤΦΟΤ» ςτο πλαίςιο του ζργου «ΟΡΓΑΝΩΗ ΜΟΝΙΜΗ
ΕΚΘΕΗ ΣΟΤ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΤ ΜΟΤΕΙΟΤ ΧΑΛΚΙΔΑ ‘ΑΡΕΘΟΤΑ’»
Η Εφορεία Αρχαιοτιτων Εφβοιασ προκθρφςςει διεθνή δημόςιο ανοικτό διαγωνιςμό με κριτήριο ανάθεςησ
την πλζον ςυμφζρουςα από οικονομική άποψη προςφορά επί τη βάςει τησ βζλτιςτησ ςχζςησ ποιότητασ –
τιμήσ, για τθν επιλογι Αναδόχου για τθν Προμήθεια – Καταςκευή και Σοποθζτηςη προθηκϊν και λοιπϊν
μουςειακϊν καταςκευϊν για τη διαμόρφωςη του εκθεςιακοφ κελφφουσ του Αρχαιολογικοφ Μουςείου
Χαλκίδασ ‘Αρζθουςα’ ςτο πλαίςιο του ζργου «Οργάνωςθ Μόνιμθσ Ζκκεςθσ του Αρχαιολογικοφ Μουςείου
Χαλκίδασ ‘Αρζκουςα’», με τα ακόλουκα ςτοιχεία:
1. Αναθζτουςα Αρχή: Υπουργείο Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ, Γενικι Διεφκυνςθ Αρχαιοτιτων και
Πολιτιςτικισ Κλθρονομιάσ, Εφορεία Αρχαιοτιτων Εφβοιασ, Αρεκοφςθσ και Ι. Κιαπζκου, 34133, Χαλκίδα.
2. Δημοςίευςη ςτην Επίςημη Εφημερίδα τησ Ευρωπαϊκήσ Ζνωςησ (ΕΕΕΕ): Ημερομθνία αποςτολισ
31/07/2018
3. Σφποσ φμβαςησ: Σφμβαςθ προμικειασ.
4. Είδοσ διαδικαςίασ: Διεκνισ δθμόςιοσ ανοιχτόσ διαγωνιςμόσ, που διενεργείται με θλεκτρονικό τρόπο με
χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΗΔΗΣ).
5. Σόποσ υλοποίηςησ τησ ςφμβαςησ: Εκκεςιακοί χϊροι του Αρχαιολογικοφ Μουςείου Χαλκίδασ ‘Αρζκουςα’,
Αρεκοφςθσ και Ι. Κιαπζκου, 34133, Χαλκίδα.
6. Κωδικόσ NUTS: EL642.
7. Αντικείμενο διαγωνιςμοφ: Η Προμικεια – Καταςκευι – Τοποκζτθςθ προκθκϊν και λοιπϊν μουςειακϊν
καταςκευϊν για τθ διαμόρφωςθ του εκκεςιακοφ κελφφουσ του Αρχαιολογικοφ Μουςείου Χαλκίδασ
‘Αρζκουςα’.
8. Κωδικόσ CPV: 39154000-6 (εξοπλιςμόσ εκκζςεων).
9. Προχπολογιςμόσ: Η εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 510.000 €
ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ (προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΠΑ: 411.290,32 €, ΦΠΑ: 98.709,68 €).
10. Χρηματοδότηςη: Η Πράξθ ςτθν οποία εντάςςεται θ παροφςα ςφμβαςθ ςυγχρθματοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ (ΕΤΠΑ) και από το Ελλθνικό Δθμόςιο μζςω του
Προγράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων (ΠΔΕ) και ςυγκεκριμζνα τθ ΣΑΕΠ0561 με ενάρικμο
2017ΕΠ05610040 ςτο πλαίςιο του Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ «Στερεά Ελλάδα 2014-2020».
11. Διάρκεια φμβαςησ: Η διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ζωσ 20 μινεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
12. Παραλαβή Διακήρυξησ: Οι ενδιαφερόμενοι ζχουν ελεφκερθ, δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτο Τεφχοσ
Διακιρυξθσ και ςτα Παραρτιματά του από τθν ιςτοςελίδα του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr, τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ: www.yppo.gr και του "Προγράμματοσ ΔΙΑΥΓΕΙΑ": https://diavgeia.gov.gr.
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13. Ενημζρωςη ενδιαφερόμενων: Σαγιά Α., Λιβιεράτου Α., Μπουκάρασ Κ., τθλ. 22210-22402, fax: 2221022402, e-mail: efaeuv@culture.gr.
14. Σρόποσ και προθεςμία υποβολήσ προςφορϊν: Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ υποψθφίουσ
θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα,
ςε θλεκτρονικό φάκελο, μζχρι τθν 10-09-2018. Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και
ϊρασ δεν υπάρχει δυνατότθτα υποβολισ προςφοράσ ςτο Σφςτθμα. Δεν επιτρζπεται θ υποβολι
εναλλακτικϊν προςφορϊν ι αντιπροςφορϊν.
15. Ημερομηνία διενζργειασ διαγωνιςμοφ: Η αποςφράγιςθ των προςφορϊν κα γίνει από τθν Επιτροπι
Διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ μζςω ΕΣΗΔΗΣ τθν 14-09-2018. Αμζςωσ μετά τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ
οι Διαγωνιηόμενοι κα ζχουν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτο περιεχόμενο των προςφορϊν που
αποςφραγίςκθκαν.
16. Δικαίωμα ςυμμετοχήσ: Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτον διαγωνιςμό ζχουν:
Φυςικά ή νομικά πρόςωπα εγκατεςτημζνα: α) ςε κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, β) ςε κράτοσ-μζλοσ του
Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.). γ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ
και δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γ’ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν
ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων
ςυμβάςεων. Για ενϊςεισ δεν απαιτείται ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι τθσ προςφοράσ.
17. Λόγοι αποκλειςμοφ: Αποκλείεται από τον παρόντα Διαγωνιςμό ο διαγωνιηόμενοσ: α) εφόςον ςυντρζχουν
ςτο πρόςωπό του, ι ςε περίπτωςθ ζνωςθσ προςϊπων, ζςτω και ςε ζνα ςυμμετζχοντα ςτθν ζνωςθ
οικονομικό φορζα, οι λόγοι αποκλειςμοφ των άρκρων 73, 74 ν. 4412/2016 και άρκρο 39 ν. 4488/2017 και
β) εφόςον δεν αςκεί εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ
προμικειασ, ι δεν διακζτει ειδικι τεχνικι και επαγγελματικι επάρκεια όπωσ ορίηεται ςτο κείμενο του
Διαγωνιςμοφ.
18. Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν: Οι διαγωνιηόμενοι δεςμεφονται από τθν προςφορά τουσ για διάςτθμα 9
μθνϊν από τθν θμερομθνία διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ.
19. Προκαταβολή: Προβλζπεται θ δυνατότθτα χοριγθςθσ προκαταβολισ.
20. Σρόποσ πληρωμήσ: Ο Ανάδοχοσ επιλζγει ζναν από τουσ ακόλουκουσ τρόπουσ πλθρωμισ: α1) Πλθρωμι
100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν παραλαβι των υλικϊν, α2) Τμθματικι εξόφλθςθ απολογιςτικά μετά
τθν οριςτικι παραλαβι των υπό προμικεια υλικϊν κάκε φάςθσ, β1)με τθ χοριγθςθ ζντοκθσ
προκαταβολισ και τθν καταβολι του υπολοίπου μετά τθν οριςτικι παραλαβι των υλικϊν, β2) με τθ
χοριγθςθ ζντοκθσ προκαταβολισ και τρεισ (3) τμθματικζσ πλθρωμζσ με τθν οριςτικι παραλαβι κάκε
τμθματικισ παράδοςθσ τθσ προμικειασ.
21. Εγγυήςεισ: Οι εγγυιςεισ που απαιτοφνται είναι: α) Εγγυθτικι Επιςτολι Συμμετοχισ ποςοφ 2% τθσ
προεκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ, β) Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ
Εκτζλεςθσ ποςοφ 5% τθσ ςυμβατικισ αξίασ, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ και γ) εγγφθςθ καλισ
λειτουργίασ ποςοφ ζωσ 2%.

Η προϊςταμζνη τησ Εφορείασ Αρχαιοτήτων Εφβοιασ

Αγγελική Γ. ίμωςι
Δρ. Αρχαιολόγοσ

