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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 
Λ΄ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ  
ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 

 

   
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)  

 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ.  4297/2013 
 

Η Λ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων (Λ΄ ΕΠΚΑ) διενεργεί Πρόχειρο 
Μειοδοτικό ∆ιαγωνισµό µε κριτήριο ανάθεσης την χαµηλότερη τιµή  (παρ. 4 αρ. 2 Π.∆. 

118/2007 και αρ. 12 παρ. 1 Π.∆. 99/1992) για την επιλογή αναδόχου για την προµήθεια και 

τοποθέτηση µεταλλικών ραφιών στους Αποθηκευτικούς χώρους του Αρχαιολογικού 

Μουσείου Αιανής µε τα ακόλουθα στοιχεία: 

 

1) Λ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων (Λ΄ Ε.Π.Κ.Α.). 

Ταχ. ∆/νση: Αρχαιολογικό Μουσείο Αιανής 

Πόλη: Κοζάνη 

Τ.Κ. 50004 

Τηλέφωνο: 2461098800 

Fax: 2461098800, 2461098801 

Email: lepka@culture.gr 

2) Σύµβαση προµήθειας.  

3) Είδος διαδικασίας: Πρόχειρος µειοδοτικός ∆ιαγωνισµός  

4) Τόπος παράδοσης και τοποθέτησης των υπό προµήθεια αγαθών: Αρχαιολογικό Μουσείο 

Αιανής. 

5) Τίτλος «Προµήθεια και τοποθέτηση µεταλλικών ραφιών στους Αποθηκευτικούς χώρους 

του Αρχαιολογικού Μουσείου Αιανής». Το αντικείµενο της προµήθειας περιλαµβάνει: την 

προµήθεια και τοποθέτηση στους αποθηκευτικούς χώρους του Αρχαιολογικού Μουσείου 

Αιανής µεταλλικών ραφιών, σύµφωνα µε την τεχνική έκθεση που επισυνάπτεται και 

αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της αναλυτικής διακήρυξης. 

∆εν επιτρέπεται να κατατεθούν προσφορές για τµήµα του προκηρυσσόµενου έργου. 

6) Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται για διάστηµα έξι (6) µηνών από την υπογραφή της 

σύµβασης. 

7) ∆ε θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές. 

8) Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να προµηθεύονται δωρεάν το αναλυτικό κείµενο της 

∆ιακήρυξης µε τα Παραρτήµατα αυτής (Α΄ -Ε΄) από την Γραµµατεία της Λ΄ Εφορείας 

Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, τηλ. 2461098800/1, fax: 2461098800/1 (ώρες 

09:00 µε 15:00). Η παραλαβή γίνεται µε έγγραφη αίτηση υπογραφόµενης από τον νόµιµο 

εκπρόσωπο του ενδιαφερόµενου στην οποία αναφέρει τα στοιχεία του ατόµου ή του courier 

που εξουσιοδοτεί να τα παραλάβει.  

9) Ο προϋπολογισµός της σύµβασης είναι σαράντα εννέα χιλιάδες επτακόσια εβδοµήντα 
τρία ευρώ και πενήντα ένα λεπτά (49.773,51 ΕΥΡΩ) µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 

10) Οι προσφορές υποβάλλονται στο Πρωτόκολλο της Λ΄ ΕΠΚΑ, στο Αρχαιολογικό 

Μουσείο Αιανής, υπόψη κας ∆. Μαυροδήµου, µέχρι την 04/12/2013, ηµέρα Τετάρτη και 
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ώρα 15:00 (καταληκτική ηµεροµηνία). Ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού 
ορίζεται η 05/12/2013.  
Οι προσφορές συντάσσονται υποχρεωτικά στα ελληνικά. 

11) Η αποσφράγιση του κυρίως φακέλου των προσφορών θα γίνει στα γραφεία της Λ΄ 

ΕΠΚΑ, στην Αιανή - Κοζάνης, στις 05/12/2013, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 11:00 π.µ. και 

µπορούν να παρίστανται όσοι εκ των συµµετεχόντων το επιθυµούν.  

12) ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν νοµικά και φυσικά πρόσωπα ή 

συνεταιρισµοί ή ενώσεις προµηθευτών ή κοινοπραξίες προµηθευτών των παραπάνω 

προσώπων. 

Για ενώσεις : δεν απαιτείται συγκεκριµένη νοµική µορφή για την υποβολή της προσφοράς.  

Κάθε διαγωνιζόµενος, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, δεν µπορεί να µετέχει σε περισσότερες της 

µιας προσφορές.  

13) Λόγοι αποκλεισµού : Αποκλείονται όσοι δεν πληρούν τους όρους των διατάξεων του 

άρθρου 6 παρ. 2 σηµεία α) έως ε) του Π.∆. 118/2007 και τους όρους της Αναλυτικής 

∆ιακήρυξης. 

14) Απαιτούµενα ελάχιστα επίπεδα ικανοτήτων υποψηφίων: 
Όπως προβλέπονται στο άρθρο 6 και 7 της ∆ιακήρυξης. 

∆ικαιολογητικά απόδειξης των ανωτέρω:  
Όπως προβλέπονται στη ∆ιακήρυξη. 

15) Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν πενήντα (150) ηµέρες. 

Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η προσκόµιση εγγυητικής επιστολής καλής 

εκτέλεσης ποσού ίσου µε το 10% της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. 

16) Η πληρωµή της προµήθειας στο πλαίσιο της σύµβασης πραγµατοποιείται µε απόφαση 

της Αναθέτουσας Αρχής και µε την έκδοση σχετικού πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της 

Επιτροπής Παραλαβής.  

17) H σύµβαση η οποία θα υπογραφεί µεταξύ της Λ΄ Ε.Π.Κ.Α της Γενικής Γραµµατείας 

Πολιτισµού του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού και του Αναδόχου θα 

χρηµατοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο 

του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013». 

18) Στην περίπτωση επιλογής ένωσης προµηθευτών, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να 

ζητήσει από την υποψήφια ένωση πριν την υπογραφή της σύµβασης να περιβληθεί τη µορφή 

της Κοινοπραξίας του Κ.Β.Σ., είτε τη µορφή εταιρείας του εµπορικού δικαίου και να 

προσκοµίσει τα σχετικά δικαιολογητικά σύστασης. 

19) Προσφυγές και ενστάσεις υποβάλλονται στην Επιτροπή Ενστάσεων για τους λόγους και 

στις προθεσµίες που ορίζονται στο άρθρο 15 του Π.∆. 118/2007.  

 

 

                  Αιανή, 18/11/2013 

 

   Η Αν. Προϊσταµένη της Λ΄ Εφορείας 

 

 

 

         Χριστίνα Ζιώτα 

του κλάδου ΠΕ Αρχαιολόγων 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: ΒΛ11Γ-00Τ


