
 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

«ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΟΥΣΕΙΩΝ 

ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ» 

 

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη αναδόχου για την υλοποίηση του έργου «ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΨΗΦΙΑΚΗ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΩΝ 

ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ (Κωδ. ΟΠΣ: 5095028). Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014 – 

2020 (ΜΔΤ), στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, από το ΕΤΠΑ  

Αναθέτουσα Αρχή: ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΡΟΔΟΥ, ΠΛ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, 85131 ΡΟΔΟΣ 

 

Συνολικός προϋπολογισμός έργου: 

Το τίμημα για την υλοποίηση του ανωτέρω έργου ανέρχεται στο ποσό των € 522.200,00  μη περιλαμβανομένου 

ΦΠΑ 24%, με ΦΠΑ: € 647.528,00, ΦΠΑ € 125.328,00. 

Προϋπολογισμός αρχικού έργου: € 497.200,00, μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, με ΦΠΑ: €616.528,00, ΦΠΑ € 

119.328,00€. 

Προϋπολογισμός δικαιώματος προαίρεσης υπηρεσιών συντήρησης: έως € 25.000,00 μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ 

24%, με ΦΠΑ: € 31.000,00, ΦΠΑ € 6.000,00. 

 

Χρηματοδότηση του έργου: 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014 – 2020 (ΜΔΤ), στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, από 

το ΕΤΠΑ. 

 

Δικαίωμα συμμετοχής: 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων 

οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που πληρούν τους όρους που καθορίζονται στη Διακήρυξη. 
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Κριτήρια αξιολόγησης προσφορών και ανάθεσης: 

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας –τιμής η οποία 

εκτιμάται βάσει κριτηρίων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Διακήρυξη. 

 

Διάρκεια της σύμβασης: 14 μήνες 

 

Τα έγγραφα του διαγωνισμού διατίθενται ηλεκτρονικά και από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής: 

www.imr.gr. Οι προσφορές υποβάλλονται στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (ηλεκτρονική μορφή). 

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 9-12-2022 ώρα 11:00. 

 

Ημερομηνία και ώρα έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής: 10-11-2022, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ ώρα 10:00. 

 

Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης προσφορών: 15-12-2022 και ώρα 10:00. 

 

Απαιτούμενη εγγύηση συμμετοχής: 

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους 

συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού εννέα χιλιάδων 

εννιακοσίων σαράντα τεσσάρων (9.944,00€) ευρώ
 
που αντιστοιχεί στο 2% της προϋπολογισθείσας αξίας της 

σύμβασης (χωρίς Φ.Π.Α.) και θα ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της 

προσφοράς. 

 

Παράδοση: Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Διακήρυξη. 

 

Τρόποι πληρωμής: Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Διακήρυξη. 

 

Κατ’ ελάχιστον πληροφοριακά στοιχεία και διατυπώσεις σχετικά με την κατάσταση του κάθε υποψηφίου που 

θα απαιτηθούν για την αξιολόγηση: Όπως αναφέρονται στη Διακήρυξη. 

 

Περίοδος κατά την οποία ο υποψήφιος δεσμεύεται από την προσφορά του: Οι υποβαλλόμενες προσφορές 

ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της διενέργειας 

του διαγωνισμού. 

 

Γλώσσα του Διαγωνισμού: Ελληνική.  

 

Ημερομηνία ανάρτησης στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής: 10-11-2022. 

 

Προθεσμία για υποβολή διευκρινίσεων επί των όρων της διακήρυξης: 25-11-2022. 

 

Η Αναθέτουσα Αρχή, εφόσον συντρέχει λόγος, διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της διαδικασίας σε οποιοδήποτε 

χρονικό σημείο μέχρι την κατακύρωση, χωρίς αυτό να γεννά οποιοδήποτε δικαίωμα στους συμμετέχοντες. 

http://www.imr.gr/
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