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Προκήρυξη σύμβασης

Αγαθά

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις

Επίσημη επωνυμία: ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
Ταχ. διεύθυνση: ΚΑΡΥΕΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
Πόλη: ΚΑΡΥΕΣ
Κωδικός NUTS: EL527
Ταχ. κωδικός: 63086
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Δροσάκης Ανδρέας
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: prgathos@ikao.ondsl.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2310888553
Φαξ:  +30 2310888646
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.programathos.gr

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: http://www.promitheus.gov.gr
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
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση

I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής
Οργανισμός δημοσίου δικαίου

I.5) Κύρια δραστηριότητα
Άλλες δραστηριότητες: ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
Προμήθεια και εγκατάσταση επίπλων, προθηκών και συστημάτων φωτισμού για τον εξοπλισμό του
Σκευοφυλακίου, της Βιβλιοθήκης, του Εικονοφυλακίου και του Αρχείου της Ιεράς Μονής Αγίου Παύλου Αγίου
Όρους
Αριθμός αναφοράς: 01.14

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
39154000

II.1.3) Είδος σύμβασης
Αγαθά

mailto:prgathos@ikao.ondsl.gr
www.programathos.gr
http://www.promitheus.gov.gr
http://www.promitheus.gov.gr
http://www.promitheus.gov.gr
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II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού των εσωτερικών χώρων στη Β.Α
πτέρυγα της Ι. Μονής Αγ. Παύλου, προκειμένου να στεγαστεί το Σκευοφυλάκιο, η βιβλιοθήκη, ο χώρος φύλαξης
εικόνων και το αρχείο της Μονής.
Η υλοποίηση της ανωτέρω προμήθειας συνιστά στο ένα εγχείρημα σημαντικό από την άποψη της σημασίας
που αποκτά για τη λειτουργία της Μονής, κρίσιμο και απαιτητικό ως είδος, τρόπος και ύφος μίας σύγχρονης
επέμβασης, η οποία θα αναδείξει τον κειμηλιακό της πλούτο, ως ζωντανό καλλιτεχνικό και αγιοπνευματικό ίχνος,
στη διάρκεια δέκα αιώνων.
Χωρίζεται σε δύο τμήματα:
Στο Τμήμα 1, που περιλαμβάνει που περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση επίπλων (βιβλιοθήκες,
τραπέζια, καθίσματα κλπ), και συστημάτων αποθήκευσης εικόνων (συρταριέρες αποθήκευσης εικόνων,
σύστημα κάθετης φύλαξης εικόνων),
Στο Τμήμα 2, που περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση ειδικών επίτοιχων και επιτραπέζιων
ανοιγόμενων προθηκών, μαζί με τα απαιτούμενα συστήματα φωτισμού

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 664 897.50 EUR

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ναι
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για όλα τα τμήματα
Μέγιστος αριθμός τμημάτων που μπορούν να ανατεθούν σε έναν προσφέροντα: 2

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Προμήθεια και εγκατάσταση επίπλων
Αριθμός τμήματος: 1

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
39100000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL527
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Ιερά Μονή Αγίου Παύλου - Άγιο Όρος - Ελλάς

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Στο Τμήμα 1, που περιλαμβάνει που περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση επίπλων (βιβλιοθήκες,
τραπέζια, καθίσματα κλπ), και συστημάτων αποθήκευσης εικόνων (συρταριέρες οριζόντιας αποθήκευσης
εικόνων, σύστημα κάθετης φύλαξης εικόνων),
Τμήμα 1: Προμήθεια και εγκατάσταση επίπλων
1.1 Ξύλινα έπιπλα
1.1.1 Τραπέζια αναγνωστηρίου τεμ. 2,00 455,00 € 910,00 €
1.1.2 Καθίσματα αναγνωστηρίου τεμ. 10,00 174,00 € 1.740,00 €
1.1.3 Βιβλιοθήκες ψηλές κλειστού τύπου (υαλόθυρες) K/A 1,00 37.400,00 € 37.400,00 €
1.1.4 Βιβλιοθήκες χαμηλές κλειστού τύπου(υαλόθυρες) K/A 1,00 13.340,00 € 13.340,00 €
1.1.5 Bιβλιοθήκες αρχείου (ταμπλαδωτές θύρες) K/A 1,00 22.410,00 € 22.410,00 €
1.1.6 Ειδική κατασκευή υποδοχής προπλάσματος
Μοναστηριακού Συγκροτήματος τεμ. 1,00 2.500,00 € 2.500,00 €
1.2 Συστήματα αποθήκευσης εικόνων
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1.2.1 Συρταριέρα οριζόντιας αποθήκευσης εικόνων τεμ. 3,00 1.100,00 € 3.300,00 €
1.2.2 Συστήμα κάθετης φύλαξης εικόνων 20 θέσεων τεμ. 1,00 12.000,00 € 12.000,00 €
Σύνολο του Τμήματος 1 93.600,00 €

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 93 600.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

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.2.12) 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 της παρούσας σύμβασης είναι η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, Κωδ.
ΣΑ ΕΠ 0081 ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣΣΑ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ}: 2019ΕΠ00810117 ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ: 5038105
Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς
πόρους μέσω του ΠΔΕ.

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Τα προς προμήθεια και τοποθέτηση αγαθά πρέπει να πληρούν, επί ποινή αποκλεισμού, τα οριζόμενα
λεπτομερώς ως προς τις ποσότητες και τις προδιαγραφές στο Παράρτημα Ι της διακήρυξης, όπως αναρτάται
στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Προμήθεια και εγκατάσταση προθηκών και συστημάτων φωτισμού
Αριθμός τμήματος: 2

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
39154000
31527260

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL527
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Ιερά Μονή Αγίου Παύλου - Άγιο Όρος - Ελλάς

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Τμήμα 2: Προμήθεια και εγκατάσταση προθηκών και συστημάτων φωτισμού
Ειδικές μεταλλικές κατασκευές (Προθήκες συστήματα αποθήκευσης)
2.1 Προθήκες ψηλές επίτοιχες τύπου Α1
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2.1.1 Προθήκη Α1α (3,60Χ0,50Χ2,35) Υψηλή, επίτοιχη, ανοιγόμενη τεμ. 1,00 34.200,00 € 34.200,00 €
2.1.2 Προθήκη Α1β(0,87Χ0,30Χ2,35) Υψηλή, επίτοιχη, ανοιγόμενη τεμ. 1,00 6.000,00 € 6.000,00 €
2.1.3 Προθήκη Α1γ(2,20Χ0,50Χ2,35) Υψηλή, επίτοιχη, ανοιγόμενη τεμ. 2,00 21.000,00 € 42.000,00 €
2.1.4 Προθήκη Α1δ (3,20Χ0,50Χ2,35) Υψηλή, επίτοιχη, ανοιγόμενη τεμ. 1,00 30.400,00 € 30.400,00 €
2.1.5 Προθήκη Α1ε (2,15Χ0,65Χ2,35) Yψηλή ,επίτοιχη, ανοιγόμενη σε κόγχη τεμ. 1,00 22.500,00 € 22.500,00 €
2.1.6 Προθήκη Α1ζ (2,15Χ0,55Χ2,35) Yψηλή ,επίτοιχη, ανοιγόμενη σε κόγχη τεμ. 1,00 21.000,00 € 21.000,00 €
2.1.7 Προθήκη Α1η (0,90Χ0,55Χ2,35) Υψηλή επίτοιχη, ανοιγόμενη τεμ. 3,00 8.550,00 € 25.650,00 €
2.2 Προθήκες ψηλές περίοπτες τύπου Α2
2.2.1 Προθήκη Α2α(0,86Χ0,86Χ1,90) Υψηλή, περίοπτη, ανοιγόμενητεμ. 1,00 16.500,00 € 16.500,00 €
2.2.2 Προθήκη Α2β(0,50Χ0,50Χ1,90) Υψηλή, περίοπτη, ανοιγόμενη τεμ. 1,00 7.700,00 € 7.700,00 €
2.2.3 Προθήκη Α2γ(4,25Χ0,65Χ2,10) Yψηλή, περίοπτη, ανοιγόμενη τεμ. 1,00 57.730,00 € 57.730,00 €
2.2.4 Προθήκη Α2δ(3,00Χ0,65Χ1,90) Υψηλή, περίοπτη, ανοιγόμενη τεμ. 1,00 40.800,00 € 40.800,00 €
2.3 Προθήκες σε κόγχες εντοιχισμένες τύπου Β1
2.3.1 Προθήκη Β1α(0,60Χ0,50Χ0,90) Επίτοιχη σε κόγχη τεμ. 1,00 8.000,00 € 8.000,00 €
2.3.2 Προθήκη Β1β(0,45Χ0,40Χ0,90) Επίτοιχη σε κόγχη γτεμ. 1,00 6.000,00 € 6.000,00 €
2.3.3 Προθήκη Β1γ(0,70Χ0,50Χ1,15) τεμ. 1,00 9.400,00 € 9.400,00 €
2.3.4 Προθήκη Β1δ(0,84Χ0,33Χ0,65) τεμ. 1,00 11.000,00 € 11.000,00 €
2.4 Προθήκες χαμηλές περίοπτες τύπου Β2
2.4.1 Προθήκη Β2α(2,00Χ1,35Χ1,15) Χαμηλή, επιτραπέζια, περίοπτη τεμ. 1,00 24.200,00 € 24.200,00 €
2.4.2 Προθήκη Β2β(1,10Χ1,10Χ1,15) Χαμηλή, επιτραπέζια, περίοπτη τεμ. 1,00 15.400,00 € 15.400,00 €
2.4.3 Προθήκη Β2γ(0,60Χ0,65Χ1,15) Χαμηλή, επιτραπέζια, περίοπτη τεμ. 1,00 7.700,00 € 7.700,00 €
2.4.4 Προθήκη Β2δ(1,50Χ0,60Χ1,15) Χαμηλή, επιτραπέζια, περίοπτη τεμ. 2,00 17.600,00 € 35.200,00 €
2.5 Προθήκες ειδικού τύπου
2.5.1 Προθήκη ημιεντοιχισμένη Β3α (1,20Χ0,26Χ0,95) τεμ. 1,00 14.000,00 € 14.000,00 €
2.5.2 Προθήκη Β3β (0,60Χ0,50Χ1,55) Υψηλή, επίτοιχη, γωνιακή σε κόγχη τεμ. 1,00 12.000,00 € 12.000,00 €
2.6 Συστήματα φωτισμού
2.6.1 Σύστημα οπτικών ινών 24m τεμ. 1,00 2.970,00 € 2.970,00 €
2.6.2 Σύστημα οπτικών ινών 17m τεμ. 2,00 6.150,00 € 12.300,00 €
2.6.3 Σύστημα οπτικών ινών 50m τεμ. 3,00 5.295,00 € 15.885,00 €
2.6.4 Σύστημα οπτικών ινών 126m τεμ. 1,00 10.275,00 € 10.275,00 €
2.6.5 Σύστημα οπτικών ινών 12m τεμ. 2,00 2.137,00 € 4.274,00 €
2.6.6 Σύστημα οπτικών ινών ( ακροφύσιο (8 φωτεινών πηγών και οπτικών ινών) 12m τεμ. 2,00 3.160,00 €
6.320,00 €
2.6.7 Σύστημα οπτικών ινών (ακροφύσιο 14 φωτεινών πηγών και οπτικών ινών ) 28m τεμ. 2,00 3.705,00 €
7.410,00 €
2.6.8 Σύστημα οπτικών ινών (ακροφύσιο 18 φωτεινών πηγών και οπτικών ινών) 34m τεμ. 2,00 4.410,00 €
8.820,00 €
2.6.9 Σύστημα οπτικών ινών (ακροφύσιο 27 φωτεινών πηγών και οπτικών ινών) 81m τεμ. 2,00 7.350,00 €
14.700,00 €
2.6.10 Σύστημα οπτικών ινών (ακροφύσιο 26 φωτεινών πηγών και οπτικών ινών) 65m τεμ. 1,00 6.600,00 €
6.600,00 €
2.6.11 Σύστημα οπτικών ινών (ακροφύσιο 6 φωτεινών πηγών και οπτικών ινών, 9m τεμ. 1,00 2.025,00 €
2.025,00 €
2.6.12 Σύστημα οπτικών ινών (ακροφύσιο (12 φωτεινών πηγών και οπτικών ινών) 18,00m τεμ. 1,00 3.060,00 €
3.060,0
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2.6.13 SPOTLIGHT LED,12W dimmable, τεμ. 1,00 3.560,00 € 3.560,00 €
2.6.14 SPOTLIGHT LED, μικρού μεγέθους dimmable, χωνευτό τεμ. 1,00 14.317,00 € 14.317,00 €
2.6.15 Γραμμικά LED 5W, 24V dimmable 2700-3000Κ K/A 1,00 1.790,00 € 1.790,00 €
2.6.16 Γρ

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 571 297.50 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 14
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

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.2.12) 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 της παρούσας σύμβασης είναι η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, Κωδ.
ΣΑ ΕΠ 0081 ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣΣΑ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ}: 2019ΕΠ00810117 ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ: 5038105
Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς
πόρους μέσω του ΠΔΕ.

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Τα προς προμήθεια και τοποθέτηση αγαθά πρέπει να πληρούν, επί ποινή αποκλεισμού, τα οριζόμενα
λεπτομερώς ως προς τις ποσότητες και τις προδιαγραφές στο Παράρτημα Ι της διακήρυξης, όπως αναρτάται
στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ.

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:
Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν
εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά 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 μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην
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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 ή
εμπορικά μητρώα.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό
ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

III.1.5) Πληροφορίες για ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις

III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο,
συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι
οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄.
4.3.2 Στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2939/2001, επιπλέον
του όρου της παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης
και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή και της
παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2939/2001.
Ο τρόπος πληρωμής του αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 5.1 της διακήρυξης

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: ναι

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: 13/05/2020
Τοπική ώρα: 10:00

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
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Διάρκεια σε μήνες: 12 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 18/05/2020
Τοπική ώρα: 10:00
Τόπος:
CAPITAL TRADE CENTER (ΚΤΙΡΙΟ Γ) - ΛΑΕΡΤΟΥ 22 - 57001 - ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας
Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), θα προβεί στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των
φακέλων των προσφορών

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 τίθενται ηλεκτρονικές παραγγελίες
Η ηλεκτρονική τιμολόγηση θα γίνεται δεκτή
Θα γίνονται ηλεκτρονικές πληρωμές

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:
Η Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους προκηρύσσει διεθνή, δημόσιο, ανοικτό, ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής, συνολικού
προϋπολογισμού 664.897,50 € (με απαλλαγή Φ.Π.Α.) που αφορά στην επιλογή αναδόχου για την για
την «Προμήθεια και εγκατάσταση επίπλων, προθηκών και συστημάτων φωτισμού για τον εξοπλισμό του
Σκευοφυλακίου, της Βιβλιοθήκης, του Εικονοφυλακίου και του Αρχείου της Ιεράς Μονής Αγίου Παύλου Αγίου
Όρους»
7. Οι εγγυήσεις που απαιτούνται στον εν θέματι διαγωνισμό είναι οι εξής:
Εγγύηση συμμετοχής
• για το ΤΜΗΜΑ 1: «Προμήθεια και εγκατάσταση επίπλων», αξία εγγύησης συμμετοχής χιλίων οκτακοσίων
εβδομήντα ευρώ (1.870,00 €)
• για το ΤΜΗΜΑ 2: «Προμήθεια και εγκατάσταση προθηκών και συστημάτων φωτισμού», αξία εγγύησης
συμμετοχής έντεκα χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι ευρώ (11.420,00 €)
Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης απαιτείται η 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 24%, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Εγγύηση προκαταβολής
Στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής μεγαλύτερου ύψους από αυτό που καλύπτεται με την εγγύηση
καλής εκτέλεσης, προσκομίζεται από τον ανάδοχο εγγύηση προκαταβολής που θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ
του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλομένης προκαταβολής.
Εγγύηση Καλής Λειτουργίας και Συντήρησης
Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας και Συντήρησης ποσού έως το 2% της συνολικής συμβατικής αξίας,
μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, η οποία κατατίθεται στην Αναθέτουσα Αρχή για περίοδο τουλάχιστον
πέντε (5) ετών και καλύπτει την εγγύηση για συντήρηση, διάθεση ανταλλακτικών, αποκατάσταση ζημιών κλπ.,
με ευθύνη του αναδόχου προμηθευτή.
9. Δικαίωμα Συμμετοχής
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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 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. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων,
δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Στις περιπτώσεις
υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας
αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφ. Θηβών 196-198, Άγ. 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

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:
Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή
είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά
παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει
προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής,
προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση
προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής
είναι:
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα
αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν
άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως
γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15)
ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ
στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή»
και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF),

mailto:aepp@aepp-procurement.gr
http://www.aepp-procurement.gr
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το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση
εγκεκριμένων πιστοποιητικών.
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα
υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο
άρθρο 7 της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..
Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων
των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών),
6.4. (Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), καθώς και κατ’ εφαρμογή των συμβατικών όρων να
ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα
σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της
σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της
προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου
στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας
τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης
αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που
επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο
αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι
συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
31/03/2020
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