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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:288425-2022:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Αθήνα: Αρθρωτά και φορητά κτίρια
2022/S 103-288425

Προκήρυξη σύμβασης

Αγαθά

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

Επίσημη επωνυμία: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε.
Ταχ. διεύθυνση: Αλκμήνης 5
Πόλη: Αθήνα
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών / Kentrikos Tomeas Athinon
Ταχ. κωδικός: 11854
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Σταυρούλα Κουράκου
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: kourakou@aefestival.gr 
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.aefestival.gr

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 στην προαναφερθείσα διεύθυνση

I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής
Άλλο είδος: Ανώνυμη Εταιρεία ευρύτερου δημόσιου τομέα

I.5) Κύρια δραστηριότητα
Αναψυχή, πολιτισμός και θρησκεία

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΥΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΑΥΛΕΙΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΩΔΕΙΟΥ 
ΗΡΩΔΟΥ ΤΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ
Αριθμός αναφοράς: 11/2022

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
44211100 Αρθρωτά και φορητά κτίρια

II.1.3) Είδος σύμβασης
Αγαθά

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και εγκατάσταση λυόμενων υποδομών - μονάδων στον αύλειο 
χώρο του Ωδείου Ηρώδου του Αττικού. Συνολικά περιλαμβάνονται πέντε (5) αυτοτελείς λυόμενες μονάδες, 
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που πρόκειται να τοποθετούνται προσωρινά εμπρός από την είσοδο του Ηρωδείου για να εξυπηρετήσουν 
τη βέλτιστη δυνατή λειτουργία του Φεστιβάλ Αθηνών κατά τη διάρκεια της καλλιτεχνικής περιόδου (από τον 
Μάιο έως τον Οκτώβριο) και στη συνέχεια αποσυναρμολογούνται και φυλάσσονται μέχρι το επόμενο έτος. 
Περιλαμβάνονται επίσης και άλλες υποστηρικτικές μονάδες καθώς και συνοδευτικές υπηρεσίες.

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 436 000.00 EUR

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι

II.2) Περιγραφή

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών / Kentrikos Tomeas Athinon
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Αύλειος χώρος του Ωδείου Ηρώδου του Αττικού

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Στον αύλειο χώρο του Ωδείου Ηρώδου του Αττικού, κατά τη διάρκεια της υλοποίησης εκδηλώσεων στο 
πλαίσιο του Ελληνικού Φεστιβάλ, στήνονται εφήμερες και ελαφριές υποδομές, για την υποστήριξη και την 
καλή λειτουργία των εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται στη σκηνή του Ηρωδείου κατά τη διάρκεια της 
καλλιτεχνικής περιόδου (από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο) και στη συνέχεια αποσυναρμολογούνται και 
φυλάσσονται μέχρι το επόμενο έτος. Οι υποδομές αυτές περιλαμβάνουν χώρους έκδοσης εισιτηρίων, κυλικείου, 
καμαρινιών, εξυπηρετώντας με τον τρόπο αυτό τις λειτουργικές ανάγκες των θεατών, των συντελεστών των 
παραστάσεων και του προσωπικού του Ελληνικού Φεστιβάλ. Μετά από σημαντικές φθορές, που έχουν υποστεί 
οι εν λόγω υποδομές, και σε συνέχεια σχετικής μελέτης που έχει πλέον ολοκληρωθεί μετά από ωρίμανσή της, 
προγραμματίζεται η αντικατάσταση των παλαιότερων εφήμερων υποδομών από άλλες νεότερες.
Η μελέτη για την αντικατάσταση των λυόμενων υποδομών έχει εγκριθεί από το ΥΠΠΟΑ κατόπιν γνωμοδότησης 
ΚΑΣ με την υπ' αριθμό απόφαση ΥΠΠΟΑ/83441/2-3-2021 (ΑΔΑ 9ΥΝ24653Π4-ΞΥ1).
Η παρούσα σύμβαση αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση λυόμενων υποδομών στον αύλειο χώρο του 
Ωδείου Ηρώδου του Αττικού, που αναβαθμίζουν τις υπάρχουσες υποδομές εξυπηρέτησης του κοινού των 
εκδηλώσεων, στο πλαίσιο του θεσμού του Φεστιβάλ Αθηνών-Επιδαύρου, το οποίο πραγματοποιείται στο 
μνημείο κάθε καλοκαίρι. Συνολικά θα παραδοθούν πέντε (5) αυτοτελείς λυόμενες μονάδες και συγκεκριμένα:
• Κεντρική υποδομή, η οποία αποτελείται από χώρους υπέργειων βοηθητικών καμαρινιών, γραφείων, ιατρείου 
και αποθηκών, ενώ παράλληλα στεγάζει και τις υφιστάμενες υπόγειες κλίμακες που οδηγούν στα κεντρικά 
υπόγεια καμαρίνια (190 τ.μ.).
• Εκδοτήριο των εισιτηρίων (16,50 τ.μ.).
• Πωλητήριο, το οποίο αποτελεί χώρο διάθεσης εκδόσεων, αντικειμένων, προγραμμάτων και άλλων επετειακών 
ειδών του Φεστιβάλ (16,50 τ.μ.).
• Δύο κυλικεία (13,50 τ.μ./τεμάχιο).
Οι υποδομές αυτές είναι ελαφριές, ιδιαίτερης αισθητικής, σέβονται το μνημείο και την πλακόστρωτη αυλή του, 
ενώ βρίσκονται και σε απόλυτη αρμονία με τα μορφολογικά στοιχεία του. Είναι αυτοφερόμενες, αυτόνομα 
λειτουργικές, δεν πακτώνονται σε πλάκες του δαπέδου της πλατείας, ούτε έρχονται σε επαφή με τους 
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υφιστάμενους λίθους του μνημείου, και περιλαμβάνουν τα προβλεπόμενα από την μελέτη ΗΜΧ δίκτυα και 
εξοπλισμό για την λειτουργία τους.
Εκτός από τις παραπάνω λυόμενες υποδομές, θα παραδοθούν και άλλες υποστηρικτικές κινητές, πλήρως 
αναστρέψιμες μονάδες που θα εξυπηρετούν τη λειτουργία των παραστάσεων. Αυτές περιλαμβάνουν 
αυτοφερόμενα πετάσματα (τρία τεμάχια), κινητά ερμάρια (τέσσερα τεμάχια) και πλευρικές φραγές (δύο τεμάχια).
Επίσης στην προμήθεια περιλαμβάνονται τα φορεία και κιβώτια ασφαλούς μεταφοράς των επί μέρους στοιχείων 
των λυόμενων κατασκευών προς και από την θέση εγκατάστασης.
Στο συμβατικό αντικείμενο της προμήθειας περιλαμβάνεται, εκτός από την προσκόμιση επί τόπου και 
συναρμολόγηση των μονάδων, και η έκδοση έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας που απαιτείται για την 
προσωρινή εγκατάσταση των μονάδων.
Η ολοκλήρωση της προμήθειας και συναρμολόγησης των προκατασκευασμένων στοιχείων επί τόπου θα πρέπει 
να έχει ολοκληρωθεί εντός προθεσμίας έξη (6) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.
Στο συμβατικό αντικείμενο περιλαμβάνονται επίσης υπηρεσίες εκπαίδευσης του προσωπικού του φορέα. 
Συγκεκριμένα, κατά την διάρκεια συναρμολόγησης των μονάδων θα παρίστανται δύο τουλάχιστον τεχνικοί του 
Εργοδότη τους οποίους ο ανάδοχος θα εκπαιδεύσει ώστε να μπορούν να παρακολουθήσουν και εποπτεύσουν 
τις επόμενες συναρμολογήσεις και επανασυναρμολογήσεις των μονάδων, με χρήση και του εγχειριδίου οδηγιών 
που θα έχει παραδοθεί από τον ανάδοχο.
Στο συμβατικό αντικείμενο περιλαμβάνεται, τέλος, εγγύηση καλής λειτουργίας για διάστημα οκτώ (8) μηνών, 
το οποίο καλύπτει την πρώτη περίοδο χρήσης των μονάδων μέχρι την αποσυναρμολόγηση και μεταφορά των 
τμημάτων τους σε αποθήκη του εργοδότη. Στην περίοδο αυτή παρέχεται τεχνική υποστήριξη και συντήρηση των 
μονάδων.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 436 000.00 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.2.13) 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: Υπουργείο Πολιτισμού. Υποέργο 1 της Πράξης:«Προμήθεια και εγκατάσταση 
λυόμενων κατασκευών πολιτιστικών εκδηλώσεων» Προγράμματος «Ελλάδα 2.0».Απόφαση Ένταξης: 41076 ΕΞ 
2022/29.03.2022 της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης (MIS 5150754). Χρηματοδοτείται από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Ανάκαμψης) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Έντοκη προκαταβολή έως 50% της αξίας της σύμβασης και καταβολή του υπολοίπου είτε μετά την οριστική 
παραλαβή των υλικών, είτε 20% με πρωτ. παρ. κατόπιν μακροσκοπικού ελέγχου και αποπληρωμή με 
παραλαβή. Εγγύηση συμμετοχής 8.720,00€. Εγγύηση καλής εκτέλεσης 4% εκτιμώμενης αξίας σύμβασης. 
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Εγγύηση προκαταβολής, σε περίπτωση λήψης ποσού ίσο με αυτό της προκαταβολής. Εγγύηση καλής 
λειτουργίας: 20.000 €

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:
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.
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

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν δημοσιευμένους ισολογισμούς των τριών φορολογικών χρήσεων 2018, 
2019, 2020 εφόσον ο διαγωνιζόμενος υποχρεούται στην κατάρτιση και δημοσίευσή τους. Σε περίπτωση 
συμμετέχοντος που δεν έχει κατά νόμο υποχρέωση δημοσίευσης ισολογισμών, είναι υποχρεωτική η κατάθεση 
Υπεύθυνης Δήλωσης περί του κύκλου εργασιών της φορολογικής τριετίας 2018, 2019, 2020. Εάν ο οικονομικός 
φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει 
την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο.
Ελάχιστο(-α) επίπεδο(-α) ενδεχομένως απαιτούμενων κριτηρίων:
Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών κατά τα φορολογικά έτη 2018, 
2019, 2020, τουλάχιστον 600.000,00 €.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η παραπάνω ελάχιστη απαίτηση καλύπτεται εν όλω από 
τουλάχιστον ένα μέλος της ένωσης.

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:
- κατάλογο έργων των συναφών συμβάσεων που έχει ολοκληρώσει ο διαγωνιζόμενος την τελευταία τριετία, 
με μνεία, για κάθε σύμβαση, της διοργάνωσης, της ημερομηνίας και της διάρκειας, του αριθμού των 
συμμετεχόντων, των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν, του παραλήπτη των υπηρεσιών, είτε εμπίπτει στο δημόσιο 
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είτε στον ιδιωτικό τομέα, και της συμβατικής αμοιβής, συνοδευόμενο από κατάλληλες βεβαιώσεις ή άλλα 
κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία, όπως παραστατικά κλπ.,
- πλήρη στοιχεία του διπλωματούχου αρχιτέκτονα ή πολιτικού μηχανικού με τον οποίο θα συνεργασθούν στο 
πλαίσιο της παρούσας σύμβασης, συνοδευόμενα από Υπεύθυνη Δήλωσή του, του ν. 1599/1986, στην οποία θα 
δηλώνεται ότι:
• τα παρεχόμενα στοιχεία του είναι αληθή και ακριβή, και ότι
• θα παρέχει τις υπηρεσίες του προς τον ανάδοχο σε σχέση με τα αντικείμενα και για το διάστημα που 
προβλέπεται από τη σύμβαση,
- πλήρη στοιχεία του μηχανουργείου που αναφέρεται στην παράγραφο γ.1 του άρθρου 2.2.6, ανωτέρω, 
συνοδευόμενα από Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη/νομίμου εκπροσώπου του, του ν. 1599/1986, σε 
περίπτωση που δεν συμμετέχει στην ένωση, για την αποδοχή συνεργασίας του με τον διαγωνιζόμενο φορέα 
και κατάλογος ειδικών μεταλλικών κατασκευών που έχει εκτελέσει την τελευταία τριετία ανάλογης ακρίβειας και 
φινιρίσματος,
- πλήρη στοιχεία της ειδικής παραγωγικής μονάδας που αναφέρεται στην παράγραφο γ.2 του άρθρου 2.2.6, 
ανωτέρω, συνοδευόμενα από Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη/νομίμου εκπροσώπου της, του ν. 1599/1986, σε 
περίπτωση που δεν συμμετέχει στην ένωση, για την αποδοχή συνεργασίας της με τον διαγωνιζόμενο φορέα και 
κατάλογος παρόμοιων εργασιών που έχει εκτελέσει την τελευταία τριετία.
Ελάχιστο(-α) επίπεδο(-α) ενδεχομένως απαιτούμενων κριτηρίων:
Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται:
α) Κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας (έτη 2019, 2020, 2021) να έχουν ολοκληρώσει:
α.1) Μία τουλάχιστον σύμβαση προμήθειας ή κατασκευής και εγκατάστασης παρόμοιου τύπου λυόμενων – 
συναρμολογούμενων μονάδων (μη τυποποιημένες ιδιοκατασκευές) για χρήση σε χώρους που εξυπηρετούν 
πολιτιστικές - καλλιτεχνικές δραστηριότητες, αξίας τουλάχιστον ίσης με το 20% του προϋπολογισμού της 
σύμβασης στην οποία αφορά ο παρών διαγωνισμός, και
α.2) Μία τουλάχιστον σύμβαση προμήθειας ή κατασκευής και εγκατάστασης παρόμοιου τύπου λυόμενων – 
συναρμολογούμενων μονάδων (μη τυποποιημένες ιδιοκατασκευές) σε αρχαιολογικούς χώρους που φιλοξενούν 
την εκτέλεση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, αξίας τουλάχιστον ίσης με το 10% του προϋπολογισμού της σύμβασης 
στην οποία αφορά ο παρών διαγωνισμός.
β) Να έχουν εξασφαλίσει τη συνεργασία διπλωματούχου αρχιτέκτονα ή πολιτικού μηχανικού ο οποίος 
θα αναλάβει την έκδοση έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας για την τοποθέτηση και απομάκρυνση των 
προσωρινών κατασκευών και θα έχει την επί τόπου ευθύνη και παρακολούθηση των σχετικών εργασιών 
συναρμολόγησης.
γ) Να διαθέτουν είτε αυτοτελώς είτε στο πλαίσιο συμφωνιών με συνεργάτες- υπεργολάβους:
γ.1) κατάλληλο μηχανουργείο μεταλλικών κατασκευών με εμπειρία σε εκπόνηση σχεδίων κοπής και τον 
απαραίτητο εξοπλισμό για μεταλλικές κατασκευές ακριβείας, στο οποίο θα γίνουν οι μεταλλικοί σκελετοί και τα 
σχέδια κοπής,
γ.2) ειδική παραγωγική μονάδα για το κουρμπάρισμα των φύλλων κόντρα πλακέ.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά από 
όλα τα μέλη της ένωσης.

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΄. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον 
ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της 
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σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της 
αρμοδιότητάς τους.

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.1.8) Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: όχι

IV.2) Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 04/07/2022
Τοπική ώρα: 11:00

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

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 04/07/2022
Τοπική ώρα: 14:00
Τόπος:
Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), που λειτουργεί στη διαδικτυακή 
πύλη:www.promitheus.gov.gr

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:
Η σύμβαση αφορά διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 όπως 
έχει τροποποιηθεί, σύμφωνα και με την τελευταία τροποποίηση από τον Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 376/Α) 
«Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, 
ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την 
ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».
Η διακήρυξη με τα παραρτήματά της, διατίθεται ηλεκτρονικά στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., στη διαδικτυακή πύλη 
(www.promitheus.gov.gr), στη Διαύγεια και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής: (www.aefestival.gr).
Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να υποβάλουν, έως επτά (7) ημέρες πριν την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών, το αργότερο, τυχόν απορίες και ερωτήματα, σχετικά με τους όρους του 
διαγωνισμού, αφού εγγραφούν στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., μέσω του συστήματος· το δε ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο 
των ερωτημάτων θα είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο.
Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων, που υποβάλλονται με άλλο τρόπο είτε που δεν συνοδεύονται από ηλεκτρονικά 
υπογεγραμμένο ηλεκτρονικό αρχείο, δεν εξετάζονται. Η αναθέτουσα αρχή θα απαντήσει, μέσω του συστήματος, 
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σε όλες τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν, σε όλους όσοι έχουν παραλάβει τη διακήρυξη, το αργότερο επτά (7) 
ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί, για την υποβολή των προσφορών.
Η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την 
κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα, 
δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των 
προσφορών,
β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 
κατάλληλων προσφορών, η παράταση της προθεσμίας εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας 
αρχής.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr τού συστήματος.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 
πύληςwww.promitheus.gov.gr στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η 
παρούσα διακήρυξη, στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι συντάσσουν 
την προσφορά τους, συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., το οποίο 
στη συνέχεια παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, που υπογράφεται ηλεκτρονικά και υποβάλλεται από τους 
υποψηφίους αναδόχους.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν εγκεκριμένη 
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο 
πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος 
περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α 56902/215 και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό 
σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ-Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).
Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού 
φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό-ούς φάκελο-ους, στον οποίο αναγράφεται 
ο αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, τα στοιχεία της 
ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με βάση τους όρους και τις προδιαγραφές που ορίζονται στη Διακήρυξη.

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
Πόλη: Αθήνα
Ταχ. κωδικός: 18233
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Φαξ:  +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: https://www.aepp-procurement.gr

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
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Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 
έως 374) του ν. 4412/2016 και από το Π.Δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών»

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
25/05/2022
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