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ΣΟ ΔΡΓΟ ΤΓΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΔΙΣΑΙ ΑΠΟ ΣΟ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
«Φεθηαθή χγθιηζε» ηνπ ΔΠΑ, απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη απφ
Δζληθνχο Πφξνπο.
Σμήμα I: Αναθέηοςζα απσή
I.1 Δπωνςμία, διεςθύνζειρ και ζημεία επαθήρ:
Τ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ,
ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΧΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
ΚΔ’ ΔΦΟΡΔΙΑ ΠΡΟΨΣΟΡΙΚΧΝ ΚΑΙ ΚΛΑΙΚΧΝ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΧΝ,
ηνά Βαξδηλνγηάλλε, 4νο φξ. 731 34 ΥΑΝΙΑ.
Σει.: 28210 44418
Σει/ηππία: 28210 94487
Πιεξνθνξίεο: Διέλε Παπαδνπνχινπ, Καηεξίλα Σδαλαθάθε
Email: keepka@culture.gr
Σμήμα II: Ανηικείμενο ηηρ ζύμβαζηρ
ΙΙ.1 Σίηλορ
Τπνέξγν 1 «Αλάπηπμε ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ αλάδεημεο ηνπ πνιηηηζηηθνχ απνζέκαηνο ηνπ
Aξραηνινγηθνχ Mνπζείνπ Υαλίσλ», θσδηθφο ΟΠ 372868.
ΙΙ.2 Πεπιγπαθή
Tν παξφλ έξγν αθνξά ζηελ αλάπηπμε Γηαδηθηπαθήο Πχιεο γηα ηελ αλάδεημε θαη πξνβνιή ησλ
ζπιινγψλ ηνπ Αξραηνινγηθνχ Μνπζείνπ Υαλίσλ θαη ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ηνπ ηφπνπ.
Σν έξγν ζα εκπεξηέρεη ηελ αλάπηπμε ησλ αθφινπζσλ ιεηηνπξγηθψλ ππεξεζηψλ:

1. Πξνκήζεηα απαξαίηεηνπ εμνπιηζκνχ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ
2. Φεθηνπνίεζε θαη ειεθηξνληθή ηεθκεξίσζε πιηθνχ ησλ Μνπζεηαθψλ πιινγψλ (ςεθηαθή
απεηθφληζε, ηξηζδηάζηαηε ζάξσζε, ςεθηαθή ηεθκεξίσζε, παξαγσγή κεηαδεδνκέλσλ )
3. Αλάπηπμε νινθιεξσκέλεο δηαδηθηπαθήο πχιεο (ζχζηεκα δηαρείξηζεο πνιηηηζηηθνχ
πεξηερνκέλνπ, αλάπηπμε Web 2 ππεξεζηψλ)
4. Αλάπηπμε εθπαηδεπηηθήο – ςπραγσγηθήο πιαηθφξκαο (παξαγσγή πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ
καζεζηαθήο πιαηθφξκαο, αλάπηπμε εθπαηδεπηηθψλ θαη ςπραγσγηθψλ ππεξεζηψλ, δεκηνπξγία
δηαδξαζηηθψλ παηρληδηψλ)
5. Φεθηαθέο πνιηηηζηηθέο δηαδξνκέο (δηαδξαζηηθφο ράξηεο, ζπιινγή θαη αλάπηπμε
γεσγξαθηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ δεδνκέλσλ)
6. Τπεξεζία δηαρείξηζεο θξαηήζεσλ θαη έθδνζεο εηζηηεξίσλ
Δπηπιένλ ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξέρεη ζπγθεθξηκέλν
εμνπιηζκφ, ν νπνίνο αλαθέξεηαη ζε πιηθφ θαη ινγηζκηθφ γηα ηελ νξζή ιεηηνπξγία ησλ
ζπζηεκάησλ. Οη εθαξκνγέο πξέπεη λα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα ιεηηνπξγίαο ζε πεξηβάιινλ
Δηθνληθψλ Μεραλψλ (Virtualization). Γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο θξίλεηαη απαξαίηεηε ε
πξνκήζεηα ελφο (1) server, ν νπνίνο ζα θηινμελεί ζε πεξηβάιινλ Δηθνληθψλ Μεραλψλ ηνλ
application/web server θαη ηνλ db servers ηνπ έξγνπ, κίαο νζφλεο θαη 1 UPS.
Δπίζεο πξνβιέπεηαη ε αγνξά εμνπιηζκνχ γηα ηε ςεθηνπνίεζε ησλ εθζεκάησλ σο εμήο:
- dSLR camera επαγγεικαηηθήο ρξήζεο πςειήο αλάιπζεο κε εμσηεξηθφ θαθφ γεληθήο ρξήζεο
- ηξίπνδν
- εμσηεξηθφ flash επαγγεικαηηθήο ρξήζεο
- scanner ηξηζδηάζηαηεο ςεθηνπνίεζεο
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζα ππνδεηρζεί απφ ην
Φνξέα ζηε ρξήζε ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο θαη ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ εθπαίδεπζεο ελ
ψξα εξγαζίαο (on the job training). ηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο είλαη ε εμνηθείσζε
ησλ ρξεζηψλ κε ην ζχζηεκα ηφζν ζηελ νξζή αμηνπνίεζε ηνπ θαη ζηελ θαηά ην δπλαηφ θαιχηεξε
εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε φζν θαη ζηελ θαηά ην δπλαηφ θαιχηεξε ελεκέξσζε θαη ζπληήξεζε ηνπ.
Σν πξφγξακκα ζα δηακνξθσζεί νξηζηηθά απφ ηνλ αλάδνρν θαη ζα εγθξηζεί απφ ην Φνξέα θαηά
ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο εθαξκνγήο ηνπ έξγνπ.
ΙΙ.3 Σόπορ εκηέλεζηρ επγαζιών
Τ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.
ΚΔ’ ΔΦΟΡΔΙΑ ΠΡΟΨΣΟΡΙΚΧΝ ΚΑΙ ΚΛΑΙΚΧΝ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΧΝ, ΥΑΝΙΑ.
ΙΙ.4 Πποϋπολογιζμόρ Έπγος
Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ ηξηαθνζίσλ πελήληα ρηιηάδσλ
επξψ (350.000,00 Eπξψ) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνχληνο ΦΠΑ 23%.
Πξνυπνινγηζκφο ρσξίο ΦΠΑ: 284.552,85 Δπξψ, ΦΠΑ: 65.447,15 Δπξψ.
ΙΙ.5 Υπόνορ ςλοποίηζηρ-Γιάπκεια έπγος:
Η ζπλνιηθή δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ είλαη δεκαέξι (16) κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο
ζχκβαζεο.
Σμήμα III: Νομικέρ, οικονομικέρ και ηεσνικέρ πληποθοπίερ
III.1. Απαιηούμενερ εγγςήζειρ
1) Δγγχεζε πκκεηνρήο: Η πξνζθνξά ηνπ ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ πξέπεη ππνρξεσηηθά θαη κε
πνηλή απνθιεηζκνχ λα ζπλνδεχεηαη απφ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο ηεο νπνίαο ην
πνζφ ζα πξέπεη λα θαιχπηεη ζε επξψ (EUR) πνζνζηφ 5% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Έξγνπ
(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνχληνο ΦΠΑ). πγθεθξηκέλα ην χςνο ηεο Δγγπεηηθήο
Δπηζηνιήο πκκεηνρήο είλαη δέθα επηά ρηιηάδεο πεληαθφζηα Δπξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ

ΦΠΑ (17.500 EUR). Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρχεη γηα ηνπιάρηζηνλ έλα (1) κήλα
κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο.
2) Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο χκβαζεο: Ο Αλάδνρνο ζηνλ νπνίν ζα
θαηαθπξσζεί ν Γηαγσληζκφο ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ
εκεξνκελία αλαθνίλσζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ειέγρνπ ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ
Καηαθχξσζεο, γηα ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο χκβαζεο πξνζθνκίδνληαο Δγγπεηηθή Δπηζηνιή
Καιήο Δθηέιεζεο χκβαζεο, ην χςνο ηεο νπνίαο αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 10% ηνπ
ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ.
3) Δγγχεζε Πξνθαηαβνιήο: Δθφζνλ επηιερζεί απφ ηνλ Αλάδνρν ηξφπνο πιεξσκήο
ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν πξνβιέπεηαη θαηαβνιή πξνθαηαβνιήο, ηφηε θαηαηίζεηαη ηζφπνζε
Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Πξνθαηαβνιήο ε νπνία επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη
πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ Έξγνπ, χζηεξα απφ ηελ εθθαζάξηζε ησλ ηπρφλ απαηηήζεσλ απφ
ηνπο δχν ζπκβαιιφκελνπο θαη κεηά ηελ θαηάζεζε ηεο Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο Καιήο
Λεηηνπξγίαο.
III.1.2) Βαζικοί όποι σπημαηοδόηηζηρ και πληπωμήρ:
Σν Έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «ΦΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ»,
ηνπ ΔΠΑ (Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο) θαη απφ Δζληθνχο Πφξνπο. Σν
ζχλνιν ησλ δαπαλψλ ηνπ Έξγνπ, ζα βαξχλνπλ ηηο πηζηψζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ
Δπελδχζεσλ, θαη ζπγθεθξηκέλα ηνλ ελάξηζκν θσδηθφ πιινγηθήο Απφθαζεο Έληαμεο (ΑΔ)
2012Δ01480032. ηελ Πξνζθνξά ζα πξέπεη λα επηιέγεηαη κε ζαθήλεηα έλαο απφ ηνπο δχν
θάησζη ηξφπνπο πιεξσκήο (1, 2):
1) α) Πνζνζηφ ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, κεηά ηελ παξάδνζε θαη
παξαιαβή ησλ παξαδνηέσλ ηεο πξψηεο θάζεο
β) Πνζνζηφ πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, κεηά ηελ παξάδνζε θαη
παξαιαβή ησλ παξαδνηέσλ ηεο δεχηεξεο, ηξίηεο θαη ηεο ηέηαξηεο θάζεο.
γ) Σν ππφινηπν είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, κεηά ηελ νξηζηηθή
παξαιαβή ηνπ Έξγνπ.
2) α) Υνξήγεζε έληνθεο πξνθαηαβνιήο είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο κε
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο, έλαληη ηζφπνζεο Δγγπεηηθήο
Δπηζηνιήο Πξνθαηαβνιήο ζπληεηαγκέλεο ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα (βι. C.1.3). Η παξαπάλσ
πξνθαηαβνιή ζα είλαη έληνθε φπσο εθάζηνηε ηζρχεη "Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ Διέγρνπ ησλ
Γαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο θαη άιιεο Γηαηάμεηο". Καηά ηελ εμφθιεζε ζα παξαθξαηείηαη ηφθνο επί
ηεο εηζπξαρζείζεο πξνθαηαβνιήο θαη γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα ππνινγηδφκελνπ απφ ηελ
εκεξνκελία ιήςεσο κέρξη ηελ εκεξνκελία νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ Έξγνπ. Γηα ηνλ
ππνινγηζκφ ηνπ ηφθνπ ζα ιακβάλεηαη ππφςε ην χςνο ηνπ επηηνθίνπ ησλ εληφθσλ γξακκαηίσλ
ηνπ Γεκνζίνπ 12κελεο δηάξθεηαο πνπ ζα ηζρχεη θαηά ηελ εκεξνκελία ιήςεο ηεο πξνθαηαβνιήο
πξνζαπμεκέλν θαηά 0,25 πνζνζηηαίεο κνλάδεο. Η εγγπεηηθή επηζηνιή πξνθαηαβνιήο ζα
απνδεζκεπηεί άπαμ θαη ζα επηζηξαθεί κε ηελ νξηζηηθή πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ηνπ
Έξγνπ.
β) Σν ππφινηπν ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, κεηά ηελ νξηζηηθή πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή
ηνπ ζπλφινπ ηνπ Έξγνπ, αθνχ παξαθξαηεζεί ν κε ηνλ παξαπάλσ ηξφπν ππνινγηζζείο (2α)
ηφθνο.
III.1.3) Νομική μοπθή πος ππέπει να έσει ο όμιλορ οικονομικών θοπέων ζηον οποίο θα
αναηεθεί η ζύμβαζη:
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην Γηαγσληζκφ έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή Δλψζεηο θπζηθψλ
ή/θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ, πνπ:

•είλαη εγθαηεζηεκέλα ζηα θξάηε – κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ.) ή
•είλαη εγθαηεζηεκέλα ζηα θξάηε – κέιε ηεο πκθσλίαο γηα ηνλ Δπξσπατθφ Οηθνλνκηθφ Υψξν
(ΔΟΥ) ή
•είλαη εγθαηεζηεκέλα ζηα θξάηε – κέιε πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηε πκθσλία πεξί Γεκνζίσλ
πκβάζεσλ (.Γ..) ηνπ Παγθνζκίνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ, ε νπνία θπξψζεθε απφ ηελ
Διιάδα κε ην Ν. 2513/97 (ΦΔΚ Α΄139) ππφ ηνλ φξν φηη ε ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηελ .Γ.. –
ή
•είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ζπλάςεη επξσπατθέο ζπκθσλίεο κε ηελ Δ.Δ. ή
•έρνπλ ζπζηαζεί κε ηε λνκνζεζία θξάηνπο – κέινπο ηεο Δ.Δ. ή ηνπ ΔΟΥ ή ηνπ θξάηνπο – κέινπο
πνπ έρεη ππνγξάςεη ηε .Γ.. ή ηεο ηξίηεο ρψξαο πνπ έρεη ζπλάςεη επξσπατθή ζπκθσλία κε ηελ
Δ.Δ. θαη έρνπλ ηελ θεληξηθή ηνπο δηνίθεζε ή ηελ θχξηα εγθαηάζηαζή ηνπ ή ηελ έδξα ηνπο ζην
εζσηεξηθφ κηαο εθ ησλ αλσηέξσ ρσξψλ ηα νπνία πιεξνχλ ηνπο φξνπο πνπ θαζνξίδνληαη ζηηο
παξαγξάθνπο Β2.3 Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο θαη Β2.6 Διάρηζηεο Πξνυπνζέζεηο πκκεηνρήο,
ηνπ ηεχρνπο Γηαθήξπμεο
III.2) Πποϋποθέζειρ ζςμμεηοσήρ
III.2.1) Πποζωπική καηάζηαζη ηων οικονομικών θοπέων, ζςμπεπιλαμβανομένων ηων
απαιηήζεων για ηην εγγπαθή ζε επαγγελμαηικό ή εμποπικό μηηπώο
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην Γηαγσληζκφ έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή Δλψζεηο θπζηθψλ
ή/θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ, πνπ απνδεηθλχνπλ θαη ηεθκεξηψλνπλ επαξθψο, κε πνηλή
απνθιεηζκνχ, ηελ ηήξεζε ησλ ειαρίζησλ πξνυπνζέζεσλ ζπκκεηνρήο, πξνζθνκίδνληαο ηα
ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά θαη ινηπά ζηνηρεία εληφο ηνπ θαθέινπ Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο
ζην Γηαγσληζκφ.
Ιζσύρ ηων πποζθοπών
Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνζθέξνληεο ζηνλ δηαγσληζκφ γηα έξι (6) μήνερ
απφ ηελ επφκελε κέξα ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ηνπο. Η ηζρχο ηεο Πξνζθνξάο
παξαηείλεηαη ππνρξεσηηθά, εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο,
γηα δηάζηεκα αθφκε έξι (6) μηνών. Μεηά ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλσηάηνπ νξίνπ ηνπ
ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ηα απνηειέζκαηα ηνπ δηαγσληζκνχ ππνρξεσηηθά
καηαηψλνληαη, εθηφο εάλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή θξίλεη αηηηνινγεκέλα φηη ε ζπλέρηζε ηνπ
δηαγσληζκνχ εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, νπφηε νη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ
κπνξνχλ λα επηιέμνπλ είηε λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί πξηλ ηελ
πάξνδν ηνπ αλσηέξσ αλσηάηνπ νξίνπ, παξάηαζε ηεο πξνζθνξάο ηνπο, είηε φρη. ηελ ηειεπηαία
πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ ζπλερίδεηαη κε φζνπο παξέηεηλαλ ηηο πξνζθνξέο.
Σμήμα IV: Γιαδικαζία
Γιαδικαζία
Αλνηθηφο Γεκφζηνο Γηεζλήο Γηαγσληζκφο κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαηά ηελ αλνηθηή
δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηα Π.Γ. 60/2007 θαη 118/2007.
Κπιηήπια ανάθεζηρ
Η πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο
Πξνθήξπμεο θαη ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία.
Πποθεζμία ςποβολήρ διεςκπινήζεων επί ηων όπων ηηρ Γιακήπςξηρ
Οη ππνςήθηνη Αλάδνρνη κπνξνχλ λα δεηήζνπλ γξαπηψο (κε επηζηνιή ή ηειενκνηνηππία)
ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ή δηεπθξηλήζεηο γηα ην πεξηερφκελν ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο
κέρξη θαη ζηηο 05/07/2013. Η Αλαζέηνπζα Αξρή ζα απαληήζεη ηαπηφρξνλα θαη ζπγθεληξσηηθά

ζε φιεο ηηο δηεπθξηλήζεηο πνπ ζα δεηεζνχλ εληφο ηνπ αλσηέξσ δηαζηήκαηνο, ζε φινπο φζνπο
έρνπλ παξαιάβεη ηε Γηαθήξπμε, ην αξγφηεξν έξι (6) ημέπερ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ έρεη
νξηζηεί γηα ηελ ππνβνιή ησλ Πξνζθνξψλ. Οη αηηήζεηο παξνρήο δηεπθξηλήζεσλ ζα πξέπεη λα
απεπζχλνληαη ζηελ ΤΠ. ΠΑΙΓΔΙΑ ΘΡ. ΠΟΛ. ΑΘΛ. ΚΔ΄ ΔΠΚΑ. Καλέλαο ππνςήθηνο
Αλάδνρνο δελ κπνξεί ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε λα επηθαιεζζεί πξνθνξηθέο απαληήζεηο εθ
κέξνπο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.
Υπόνορ και ηόπορ ςποβολήρ ηων πποζθοπών
Η ππνβνιή ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη ζηηο 17-07-2013, εκέξα Σεηάπηη θαη ψξα 11:00 π.μ., ζην
Τ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. ΚΔ’ ΔΦΟΡΔΙΑ ΠΡΟΨΣΟΡΙΚΧΝ ΚΑΙ ΚΛΑΙΚΧΝ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΧΝ,
ηνά Βαξδηλνγηάλλε, 4νο φξ. 731 34 ΥΑΝΙΑ.
Υπόνορ και ηόπορ αποζθπάγιζηρ ηων πποζθοπών
Η απνζθξάγηζε ησλ Πξνζθνξψλ γίλεηαη δεκφζηα απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο
Γηαγσληζκνχ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα θαηάζεζεο (17-07-2013, εκέξα Σεηάπηη
θαη ψξα 11:00 π.μ.) ησλ Πξνζθνξψλ ζηα γξαθεία ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ΤΠ. ΠΑΙΓΔΙΑ ΘΡ.
ΠΟΛ. ΑΘΛ ΚΔ΄ΔΠΚΑ, ηνά Βαξδηλνγηάλλε 4νο Όξνθνο, 73100, Υαληά, παξνπζία ησλ
πξνζθεξφλησλ ή ησλ λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλσλ εθπξνζψπσλ ηνπο.
ΗΜΔΙΧΗ. Πεξίιεςε πνπ πεξηέρεη ηηο πιεξνθνξίεο ηεο παξνχζαο, απεζηάιε ήδε ζηελ
Δπίζημη Δθημεπίδα ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ ζηιρ 27-05-2013.
Η Γηαθήξπμε έρεη αλαξηεζεί θαη δηαδηθηπαθά ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε:
http://digitallibrary.yppo.gr/culture/Pages/itemview.aspx?documentID=154300 (ηεχρνο
δηαθήξπμεο)
http://digitallibrary.yppo.gr/culture/Pages/itemview.aspx?documentID=154314 (έληππν
ζπκκεηνρήο)

ΥΑΝΙΑ, ΜΑΨΟ 2013
Η Γηεπζχληξηα ηεο Δθνξείαο
Αλαζηαζία Σδηγθνπλάθε
Αξραηνιφγνο

