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Επωνυμία και Διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας, Ρήγα Φεραίου 16-18, Τ.Κ. 59 132, ΒΕΡΟΙΑ
Τηλέφωνο: 2331029737, 2331092347, Fax: 2331071725, 2331092347, E-mail: efahma@culture.gr
Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την Αναθέτουσα Αρχή
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΥΨΩΜΕΝΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΠΟ ΔΙΑΤΡΗΤΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑ» για τις
ανάγκες του έργου «Πολυκεντρικό Μουσείο Βεργίνας – Κεντρικό Μουσειακό Κτίριο - Φάση Β'»
(Κωδ. Πράξης 2016ΕΠ00810025) (MIS 5000989) και συγκεκριμένα για το ΥΠΟΕΡΓΟ 7: Προμήθεια
συστήματος υπερυψωμένου δαπέδου από διάτρητη λαμαρίνα, στο πλαίσιο του Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 20014-2020.
Περιγραφή / Αντικείμενο της σύμβασης
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΥΨΩΜΕΝΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΠΟ ΔΙΑΤΡΗΤΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑ
ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΙΔΟΣ
CPV
1η
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΥΨΩΜΕΝΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ
44112000 - 8
ΑΠΟ ΔΙΑΤΡΗΤΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑ

Τόπος παράδοσης υλικών
Πολυκεντρικό Μουσείο Αιγών - Κεντρικό Μουσειακό κτήριο, Τ.Κ. 590 31, ΒΕΡΓΙΝΑ ΗΜΑΘΙΑΣ,
Τηλέφωνο & Fax: 23310 92580
Προϋπολογισμός – πηγή χρηματοδότησης
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των ογδόντα χιλιάδων εξακοσίων σαράντα
πέντε ευρώ και δέκα έξι λεπτών (#80.645,16# €) (προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α.)
Αναλυτικά:
ΕΝΟΤΗΤΑ

1η

Ψηφιακά
υπογεγραμμένο
από ANGELIKI
KOTTARIDI
Ημερομηνία:
2017.05.08

ΕΙ∆ΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΥΠΕΡΥΨΩΜΕΝΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΠΟ
ΔΙΑΤΡΗΤΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑ
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ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ

Φ.Π.Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ

80.645,16 €

19.354,84 €

100.000,00 €

Πηγή χρηματοδόσης : ΕΣΠΑ – Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014-2020
Έργο: «Πολυκεντρικό Μουσείο Βεργίνας – Κεντρικό Μουσειακό Κτίριο - Φάση Β'» (Κωδ. Πράξης
2016ΕΠ00810025), ΥΠΟΕΡΓΟ 7: Προμήθεια συστήματος υπερυψωμένου δαπέδου από διάτρητη
λαμαρίνα
Διάρκεια της σύμβασης ή προθεσμία εκτέλεσης
Ολοκλήρωση της προμήθειας σε χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την υπογραφή της
σύμβασης
Παροχή ασφάλειας και εγγυήσεις που απαιτούνται
1. Εγγύηση συμμετοχής
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής ,
που ανέρχεται στο 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ, ήτοι σε χίλια εξακόσια
δώδεκα ευρώ και ενενήντα λεπτά (1.612,90€).
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον
όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν
στην ένωση.
2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με
το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της
αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
3. Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας
Ο επιλεγείς ανάδοχος, υποχρεούται να καταθέσει χρηματική εγγύηση καλής λειτουργίας πριν
από το χρόνο έναρξης του χρόνου καλής λειτουργίας ποσού ίσου με το 2% της συνολικής
συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α..
Η εγγυητική αυτή επιστολή έχει ημερομηνία έναρξης ισχύος της την ημερομηνία έγκρισης των
πρωτοκόλλων παραλαβής και διάρκεια ισχύος δύο (2) ετών και καλύπτει την εγγύηση για
συντήρηση, εξασφάλιση ανταλλακτικών, αποκατάσταση ζημιών κ.λπ. με ευθύνη του αναδόχου
προμηθευτή. Διευκρινίζεται ότι κατά την διάρκεια της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας ο
ανάδοχος έχει την υποχρέωση να παραλαμβάνει ο ίδιος τον προβληματικό εξοπλισμό, να
εξασφαλίζει την προσωρινή αντικατάστασή του με άλλον ισοδύναμο, ώστε να μην
παρεμποδίζεται εν τω μεταξύ η λειτουργία του Μουσείου, και να τον αντικαθιστά με νέο ή να
τον επιστρέφει επισκευασμένο στο μουσείο.
Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή / και αναφορά στις εφαρμοζόμενες συναφείς
διατάξεις
Το Έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους. Η πληρωμή
του αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με τα τεύχη του διαγωνισμού.
Δικαίωμα συμμετοχής
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 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 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
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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.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
Είδος Διαδικασίας –Kριτήρια ανάθεσης
Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.
Συμβατικά τεύχη και συμπληρωματικά έγγραφα – τρόπος απόκτησης
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα τεύχη της αναλυτικής προκήρυξης του έργου από
την διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr .
Η προκήρυξη θα αναρτηθεί επιπλέον στο www.diavgeia.gov.gr και στο www.yppo.gr και στην
ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) : www.aigai.gr
Τόπος – χρόνος διενέργειας διαγωνισμού
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ

ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ

ΕΝΑΡΞΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΕΣΗΔΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαδικτυακή πύλη
06/06/2017
www.promitheus.gov.gr, του

12/05/2017
Ημέρα

12/05/2017
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

00:00:01
& ώρα 15:00μμ

Γλώσσα (ες) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην προφορά ή στην αίτηση συμμετοχής:
Ελληνικά
Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι
(6) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Λοιπές πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στα γραφεία της
Αναθέτουσας Αρχής στην Βέροια (Ρήγα Φεραίου 16-18 – Τηλ. 2331029737 φαξ 2331071725) και
στον Αρχαιολογικό χώρο των Αιγών, (Βεργίνα Ημαθίας Τηλέφωνο & Fax: 23310 92347), αρμόδιοι
υπάλληλοι κ. Αποστολίδου Βασιλική, κ. Παπαζώης Τηλέμαχος
Ημερομηνία ανακοίνωσης της παρούσας προκήρυξης σε εθνικό επίπεδο
12-05-2017
Αριθμός προέγκρισης δημοπράτησης από την ΕΥΔ
1960/29-03-2017
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Η Νόμιμος εκπρόσωπος
Η Προϊσταμένη της ΕΦΑ ΗΜΑΘΙΑΣ

Αγγελική Κοτταρίδη
Αρχαιολόγος
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