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ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ (ΔΗΜΟΣΙΟΣ 

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ)

για την «Προμήθεια οικοδομικού και ανοξείδωτου νευροχάλυβα, συρματόσχοινων και λοιπών 
παρελκόμενων»

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει της τιμής, συνολικού 
προϋπολογισμού 38.916,10€ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) που αφορά στην επιλογή αναδόχου 
για την «Προμήθεια οικοδομικού και ανοξείδωτου νευροχάλυβα, συρματόσχοινων και λοιπών 
παρελκόμενων» με τα ακόλουθα στοιχεία: 

1. Αναθέτουσα Αρχή: Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης, Αρχαιολογικό Μουσείο Αιανής, Τ.Κ.50150 
Αιανή Κοζάνης
2. Τύπος Σύμβασης: Σύμβαση προμηθειών
3. Είδος διαδικασίας: Δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός με χρήση του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)  (Κωδικός 180368)
4. Τόπος υλοποίησης της σύμβασης: Ακρόπολη του Κάστρου Σερβίων.
5. Αντικείμενο διαγωνισμού: Προμήθεια οικοδομικού και ανοξείδωτου νευροχάλυβα, 
συρματόσχοινων και λοιπών παρελκόμενων.

Προσφορές υποβάλλονται, επί ποινή απόρριψης, για το σύνολο της προμήθειας.
Τα προς προμήθεια υλικά πρέπει να πληρούν επί ποινή αποκλεισμού, τα οριζόμενα στα Παραρτήματα Ι 
και ΙΙ της Διακήρυξης.
6. Κωδικός CPV:    44330000-2 - Ράβδοι, ράβδοι κυκλικής διατομής, σύρμα και διατομές για χρήση 
σε κατασκευαστικές εργασίες 
7. Προϋπολογισμός: Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των τριάντα οκτώ 
χιλιάδων εννιακοσίων δέκα έξι ευρώ και δέκα λεπτών (38.916,10€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % 
(εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: σαράντα οκτώ χιλιάδες διακόσια είκοσι πέντε ευρώ και 
ενενήντα έξι λεπτά (48.255,96€), ΦΠΑ : εννέα χιλιάδες τριακόσια τριάντα εννέα ευρώ και ογδόντα έξι 
λεπτά (9.339,86€).

8. Φορέας/πηγή χρηματοδότησης: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η 
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Κωδ. ΣΑΕΠ0051. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την 



Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς  πόρους μέσω του 
ΠΔΕ (Συλλογική Απόφαση Ένταξης, αριθ. ενάριθ. έργου 2020ΕΠ00510003)
9. Διάρκεια σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε τρεις (03) μήνες από την υπογραφή 
της.
10. Παραλαβή Διακήρυξης: Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, 
άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του 
ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. Η διακήρυξη θα αναρτηθεί επιπλέον στο www.diavgeia.gov.gr  και στο www.culture.gr. 
11. Τρόπος και προθεσμία υποβολής προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους 
υποψηφίους ηλεκτρονικά, μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΕΣΗΔΗΣ, στην 
Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, μέχρι την Τρίτη 24/01/2023 και ώρα 14:00. Μετά την 
παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς 
στο σύστημα. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
12. Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού: Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την 
Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού μέσου ΕΣΗΔΗΣ την Δευτέρα 30/01/2023 και ώρα 09:00 π.μ. 
Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση οι διαγωνιζόμενοι θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο 
περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν.
13. Γλώσσα διενέργειας του Διαγωνισμού και εκτέλεσης της σχετικής σύμβασης είναι η Ελληνική. 
Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. Οι προσφορές, τα  στοιχεία που 
περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα σχετικά με τη μη ύπαρξη λόγου 
αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Κάθε μορφής επικοινωνία με την 
αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική 
γλώσσα.
14. 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, 5, 6 και 7 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.
Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του 
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις 
οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες 
και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση 
εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς 
φορείς της Ένωσης.

2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις 
οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να 
περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή  μπορεί 
να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, 
εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
15. Λόγοι αποκλεισμού: Αποκλείονται από τον παρόντα διαγωνισμό ο διαγωνιζόμενος: α) εφόσον 
συντρέχουν στο πρόσωπό του ή, σε περίπτωση ένωσης προσώπων έστω και σε ένα συμμετέχοντα στην 
ένωση οικονομικό φορέα, οι λόγοι αποκλεισμού των άρθρων 73,74 του Ν.4412/2016 και β) εφόσον δεν 
έχει την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα που απαιτείται από τον Διαγωνισμό.
16. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα:  Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται, κατά τη διάρκεια της 
τελευταίας τριετίας, να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον δύο (2) συμβάσεις προμηθειών  του συγκεκριμένου 
τύπου, ήτοι προμήθεια οικοδομικού και ανοξείδωτου νευροχάλυβα, συρματόσχοινων και λοιπών 

http://www.diavgeia.gov.gr/
http://www.culture.gr/


παρελκόμενων σε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα, συμβατικής αξίας αθροιστικά μεγαλύτερης των δέκα 
χιλιάδων ευρώ (10.000€) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 
17. Χρόνος ισχύος της προσφοράς: Οι διαγωνιζόμενοι δεσμεύονται από την προσφορά τους για 
διάστημα δέκα (10) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
18. Τρόπος πληρωμής: Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 5.1 
της Διακήρυξης και συγκεκριμένα το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των 
υλικών όπως αυτά περιγράφονται στο Παράρτημα Ι και ΙΙ της Διακήρυξης, σύμφωνα με την τιμή ανά 
είδος όπως περιγράφονται στην οικονομική προσφορά του Αναδόχου.
19. Χρόνος, τόπος και τρόπος παράδοσης υλικών: Το σύνολο των ειδών της προμήθειας θα 
παραδοθεί στον εργοτάξιο του αρχαιολογικού χώρου στο Κάστρο Σερβίων εντός χρονικού διαστήματος 
τριών (03) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με τα περιγραφόμενα στα Παραρτήματα Ι 
και ΙΙ της εν θέματι Διακήρυξης. Ο χρόνος, ο τόπος και ο τρόπος παράδοσης καθώς και ο τρόπος 
παραλαβής της προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 6 της Διακήρυξης
20. Εγγυήσεις: α) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού επτακοσίων εβδομήντα οκτώ ευρώ 
(778,00€), δηλαδή στο ποσοστό 2% της συνολικής εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης μη 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
β) Εγγυητική καλής εκτέλεσης, ποσού χιλίων πεντακοσίων πενήντα έξι ευρώ και εξήντα τεσσάρων 
λεπτών (1.556,64€), το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της συνολικής εκτιμώμενης αξίας 
της σύμβασης, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης  και κατατίθεται μέχρι και την 
υπογραφή του συμφωνητικού. 
21. Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο και αναρτάται στο 
διαδίκτυο στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ), καθώς και στην 
ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής  www.culture.gr. Η δαπάνη δημοσίευσης της παρούσας στον 
Ελληνικό τύπο βαρύνει τον Ανάδοχο. 

Η Προϊσταμένη της Εφορείας

Αρετή Χονδρογιάννη – Μετόκη
Του κλάδου ΠΕ Αρχαιολόγων
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