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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:
Προμ.&εγκατ. ξύλ. επίπλων μετά των απαραίτητων οικ. και Η/Μ εργασιών, μεταλ. επίπλων, προθηκών και
φωτιστικών για την επίπλωση και εξοπλισμό του Σκευοφ.-Βιβλιοθ. της Ι. Μ. Μεγίστης Λαύρας Αγίου Όρους
Αριθμός αναφοράς: 01.01

II.1.2)

Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
39100000

II.1.3)

Είδος σύμβασης
Αγαθά

II.1.4)

Σύντομη περιγραφή:
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Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η επιλογή αναδόχου για την επίπλωση και τον εξοπλισμό του Νέου
Σκευοφυλακίου-Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής Μεγίστης Λαύρας. Χωρίζεται σε τέσσερα τμήματα:
Στο Τμήμα 1, που περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση ξύλινων επίπλων (Βιβλιοστάσια, ερμάρια,
πάνελ ανάρτησης εικόνων, τραπέζια, καθίσματα, κλπ)
Στο Τμήμα 2, που περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση μεταλλικών επίπλων (Μεταλλικά βιλιοστάσια,
κυλιόμενα βιβλιοστάσια, συρταριέρες, συρόμενα πάνελ ανάρτησης εικόνων, σχεδιοθήκες κλπ).
Στο Τμήμα 3, που περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση ειδικών επίτοιχων και επιτραπέζιων
ανοιγόμενων προθηκών.
Στο Τμήμα 4, που περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση πολυελαίων αγιορείτικου τύπου, κρεμαστών
οκταγωνικών πολυελαίων και κρεμαστών φωτιστικών.
II.1.5)

Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 040 223.62 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: 4

II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

Τίτλος:
Προμήθεια και εγκατάσταση ξύλινων επίπλων μετά των απαραίτητων οικοδομικών και H/M εργασιών
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 Μεγίστης Λαύρας - Άγιο Όρος - Ελλάς

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
Το Τμήμα 1 περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση ξύλινων επίπλων (Βιβλιοστάσια, ερμάρια, πάνελ
ανάρτησης εικόνων, τραπέζια, καθίσματα, κλπ), καθώς και των απαραίτητων οικοδομικών εργασιών (κατασκευή
μεταλλικού παταριού, γυψοσανίδες, χρωματισμοί, όπως και τις απαραίτητες Η/Μ εργασίες για την εγκατάσταση
αεραγωγών κλιματισμού.
ΝΕΟ ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΚΙΟ
1.1 Πάγκος μοριοσανίδας 1.200,00 €
1.2 Πάγκος από κόντρα πλακέ θαλάσσης με επένδυση από καπλαμά δρυός 800,00 €
1.3 Πάγκος από κόντρα πλακέ θαλάσσης βαμμένος με λάκα ματ 300,00 €
1.4 Ερμάρια επί δαπέδου με ταμπλαδωτά φύλλα (βαμμένα) 4.000,00 €
1.5 Ερμάρια μεγάλου ύψους με φύλλα από πλακάζ επενδεδυμένα με καπλαμά δρυός 9.000,00 €
1.6 Ερμάρια μεγάλου ύψους με ταμπλαδωτά φύλλα (ταμπλάς από κόντρα πλακέ θαλάσσης) 1.800,00 €
1.7 Ερμάρια μεγάλου ύψους με ταμπλαδωτά φύλλα (ταμπλάς από μασίφ ξυλεία δρυός) 31.000,00 €
1.8 Ερμάρια κρεμαστά με ταμπλαδωτά φύλλα (βαμμένα) 3.600,00 €
1.9 Βιβλιοστάσια μονόπλευρα με ταπλαδωτά φύλλα (κόντρα πλακέ θαλάσσης με καπλαμά) 76.000,00 €
1.10 Βιβλιοστάσια μονόπλευρα με ανοικτά ράφια και συρτάρια (κόντρα πλακέ θαλάσσης με καπλαμά) 69.000,00
€
1.11 Βιβλιοστάσια αμφίπλευρα με ανοικτά ράφια (κόντρα πλακέ θαλάσσης με καπλαμά) 89.000,00 €
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1.12 Ποδιές παραθύρων (κόντρα πλακέ θαλάσσης με καπλαμά) 500,00 €
1.13 Ξύλινη επένδυση μετώπου συρταριών από ξύλο δρυός 1.980,00 €
1.14 Ξύλινη επένδυση μεταλλικών συρταριέρων σκευοφυλακίου 106 από ξύλο δρυός 500,00 €
1.15 Ξύλινη επένδυση βάσης συρταριέρων (ξύλινο σοβατεπί) 1.300,00 €
1.16 Τροχήλατο τραπέζι από ξύλο δρυός 2.300,00 €
1.17 Σταθερό τραπέζι από ξύλο δρυός 3.600,00 €
1.18 Σταθερά πάνελ ανάρτησης εικόνων 24.000,00 €
1.19 Σταθερά πάνελ ανάρτησης εικόνων (επίτοιχα) 12.500,00 €
1.20 Απαγωγός εστία 1.200,00 €
1.21 Καθίσματα γραφείου τροχήλατα χωρίς μπράτσα 1.800,00 €
1.22 Καθίσματα γραφείου τροχήλατα με μπράτσα 600,00 €
1.23 Καθίσματα γραφείου σταθερά χωρίς μπράτσα 3.500,00 €
1.24 Ανοξείδωτος νεροχύτης ένθετος 160,00 €
1.25 Δίφυλλα θυρόφυλλα ανοιγόμενα και ταμπλαδωτά. 560,00 €
ΠΑΛΑΙΟ ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΚΙΟ
1.26 Βιβλιοστάσια μονόπλευρα με ανοικτά ράφια (κόντρα πλακέ θαλάσσης με καπλαμά) 72.000,00 €
1.27 Ερμάρια μεγάλου ύψους με ανοιγόμενο υαλοστάσιο και συρτάρια (ταμπλάς από μασίφ ξυλεία δρυός)
ΤΥΠΟΣ Α 18.500,00 €
1.28 Ερμάρια μεγάλου ύψους με ανοιγόμενο υαλοστάσιο και συρτάρια (ταμπλάς από μασίφ ξυλεία δρυός)
ΤΥΠΟΣ Β 21.500,00 €
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ + ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΑΤΑΡΙ
1.29 Κατασκευή μεταλλικού παταριού και λοιπές οικοδομικές εργασίες 11.000,00 €
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
1.30 Προμήθεια και εγκατάσταση αεραγωγών κλιματισμού 19.000,00 €
Σύνολο του Τμήματος 1: 482.200,00 €
II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 482 200.00 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 20
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}: 2019ΕΠ00810079 ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ: 5037619
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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 και υπηρεσίες 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 μεταλλικών επίπλων
Αριθμός τμήματος: 2

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
39100000

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL527
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Ιερά Μονή Μεγίστης Λαύρας - Άγιο Όρος - Ελλάς

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
Τμήμα 2: Προμήθεια και εγκατάσταση μεταλλικών επίπλων
ΝΕΟ ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΚΙΟ
2.1 Μεταλλικά βιβλιοστάσια μονόπλευρα 26.000,00 €
2.2 Μεταλλικά βιβλιοστάσια αμφίπλευρα 40.000,00 €
2.3 Κυλιόμενα βιβλιοστάσια 68.000,00 €
2.4 Ανοξείδωτος σκελετός & περίβλημα συρταριέρας πλάτους έως 2,00μ. βάθους έως 0,90μ. και ύψους 1.50μ.
15.000,00 €
2.5 Ανοξείδωτος σκελετός & περίβλημα συρταριέρας πλάτους έως 2,00μ. βάθους έως 1,20μ. και ύψους 1.50μ.
36.000,00 €
2.6 Συρτάρι μήκους έως 1,00μ., πλάτους έως 0,80μ. και βάθους έως 0,20μ. 2.200,00 €
2.7 Συρτάρι μήκους έως 1,00μ., πλάτους έως 0,80μ. και βάθους πάνω από 0,20μ. 73,62 €
2.8 Συρτάρι μήκους 1,00μ - 2.00μ., πλάτους έως 0,80μ. και βάθους έως 0,20μ. 17.000,00 €
2.9 Συρτάρι μήκους 1,00μ - 2.00μ., πλάτους έως 0,80μ. και βάθους πάνω από 0,20μ. 1.000,00 €
2.10 Σχεδιοθήκες 1.800,00 €
2.11 Τροχήλατος φοριαμός 4 συρταριών 240,00 €
2.12 Συρόμενα πάνελ ανάρτησης εικόνων 20.000,00 €
2.13 Σύστημα ανάρτησης χαλιών 500,00 €
2.14 Κινητή ανοξείδωτη λεκάνη 400,00 €
Σύνολο του Τμήματος 2: 228.213,62 €

II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 228 213.62 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 15
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
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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}: 2019ΕΠ00810079 ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ: 5037619
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 και υπηρεσίες 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 ειδικών προθηκών
Αριθμός τμήματος: 3

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
39154000

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL527
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Ιερά Μονή Μεγίστης Λαύρας - Άγιο Όρος - Ελλάς

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
Τμήμα 3. Προμήθεια και εγκατάσταση ειδικών προθηκών:
Επίτοιχες ανοιγόμενες προθήκες
3.1 Προθήκη διαστάσεων 1,27x1,42x0,50μ, 41.000,00 €
3.2 Προθήκη διαστάσεων 1,88x1,42x0,50μ 36.000,00 €
3.3 Προθήκη διαστάσεων 1,52x1,42x0,50μ 17.000,00 €
3.4 Προθήκη διαστάσεων 1,42x1,42x0,50μ 16.200,00 €
3.5 Προθήκη διαστάσεων 1,40x1,42x0,50μ 16.200,00 €
Επιτραπέζιες προθήκες
3.6 Επιτραπέζιες προθήκες διαστάσεων 2,90x1,45x1,05μ 116.000,00 €
3.7 Επιτραπέζιες προθήκες διαστάσεων 2,90x0,65x1,05μ 82.000,00 €
Σύνολο του Τμήματος 3: 324.400,00 €

II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
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Αξία χωρίς ΦΠΑ: 324 400.00 EUR
II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 17
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}: 2019ΕΠ00810079 ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ: 5037619
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 και υπηρεσίες 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 ειδικών φωτιστικών
Αριθμός τμήματος: 4

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
31524120

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL527
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Ιερά Μονή Μεγίστης Λαύρας - Άγιο Όρος - Ελλάς

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
Τμήμα 4. Προμήθεια και εγκατάσταση ειδικών φωτιστικών
4.1 Πολυέλαιος αγιορειτικού τύπου 2.160,00 €
4.2 Κρεμαστό οκταγωνικό φωτιστικό (πολυέλαιος) 2.750,00 €
4.3 Κρεμαστό φωτιστικό 500,00 €
Σύνολο του Τμήματος 4 5.410,00 €

II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 5 410.00 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
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Διάρκεια σε μήνες: 10
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}: 2019ΕΠ00810079 ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ: 5037619
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 και υπηρεσίες 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
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
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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.

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: 06/04/2020
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
Η προσφορά πρέπει να ισχύει μέχρι: 10/04/2021

IV.2.7)

Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 10/04/2020
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
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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 1.040.223,62 € (με απαλλαγή Φ.Π.Α.) που αφορά στην επιλογή αναδόχου για την για
την «Προμήθεια και εγκατάσταση ξύλινων επίπλων μετά των απαραίτητων οικοδομικών και Η/Μ εργασιών,
μεταλλικών επίπλων, ειδικών προθηκών και ειδικών φωτιστικών για την επίπλωση και εξοπλισμό του Νέου
Σκευοφυλακίου-Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής Μεγίστης Λαύρας Αγίου Όρους»
7. Οι εγγυήσεις που απαιτούνται στον εν θέματι διαγωνισμό είναι οι εξής:
Εγγύηση συμμετοχής
• για το ΤΜΗΜΑ 1: αξία εγγύησης συμμετοχής εννέα χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (9.600,00 €)
• για το ΤΜΗΜΑ 2: αξία εγγύησης συμμετοχής τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (4.500,00 €)
• για το ΤΜΗΜΑ 3: αξία εγγύησης συμμετοχής έξι χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (6.400,00 €)
• για το ΤΜΗΜΑ 4: αξία εγγύησης συμμετοχής εκατό ευρώ (100,00 €)
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
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) κράτοςμέλος 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
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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),
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
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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:
25/02/2020

