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Προκήρυξη σύμβασης
Υπηρεσίες
Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1)
Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
Ταχ. διεύθυνση: ΚΑΡΥΕΣ
Πόλη: ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ
Κωδικός NUTS: EL52 Κεντρική Μακεδονία / Kentriki Makedonia
Ταχ. κωδικός: 63086
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΙΣΛΑΣ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: athosdigimet@gmail.com
Τηλέφωνο: +30 2377023253
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.pantokrator.gr
I.3)

Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη
διεύθυνση: 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: ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΟ

I.5)

Κύρια δραστηριότητα
Αναψυχή, πολιτισμός και θρησκεία

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1)
Εύρος της σύμβασης
II.1.1)

Τίτλος:
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ
ΜΟΝΗΣ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

II.1.2)

Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
72310000 Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων

II.1.3)

Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες

II.1.4)

Σύντομη περιγραφή:
Αντικείμενο του έργου είναι η ολοκληρωμένη ψηφιακή διαχείριση του πολιτιστικού αποθέματος της Ιεράς Μονής
Παντοκράτορος με σκοπό την διάσωσή του, την περαιτέρω επιστημονική μελέτη και ανάδειξη αυτού με την
χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ).

II.1.5)

Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 686 250.00 EUR

II.1.6)

Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
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Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.2)

Περιγραφή

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
72320000 Υπηρεσίες βάσεων δεδομένων
80531200 Υπηρεσίες τεχνικής εκπαίδευσης

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL52 Κεντρική Μακεδονία / Kentriki Makedonia
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΕΛΛΑΔΑ

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο του έργου είναι η ολοκληρωμένη ψηφιακή διαχείριση του πολιτιστικού αποθέματος της Ιεράς Μονής
Παντοκράτορος με σκοπό την διάσωσή του, την περαιτέρω επιστημονική μελέτη και ανάδειξη αυτού με την
χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ).
Το πρώτο υποέργο «Ψηφιακή ανάδειξη της νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς της Ιεράς Μονής Παντοκράτορος
Αγίου Όρους» οργανώνεται σε επιμέρους πακέτα εργασίας τα οποία βρίσκονται σε πλήρη συνέργεια, συνάφεια
και συμπληρωματικότητα μεταξύ τους, ως εξής:
ΠΕ 1 : Ψηφιοποίηση τοιχογραφιών Καθολικού και Τράπεζας
ΠΕ 2: Τεκμηρίωση τοιχογραφιών
ΠΕ 3 : Ανάπτυξη εφαρμογής Καθολικού της Μονής
ΠΕ 4 : Ανάπτυξη εφαρμογής Τράπεζας της Μονής
ΠΕ 5: Ανάπτυξη Εικονικού Μουσείου παρουσίασης των ψηφιοποιημένων συλλογών
ΠΕ 6: Ανάπτυξη - Παραμετροποίηση πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης
ΠΕ 7: Σχεδιασμός- ανάπτυξη ιστοσελίδας (portal)
ΠΕ 8: Ανάπτυξη πολυμεσικής εφαρμογής σύνδεσης του υλικού βίου με την Μοναστηριακή διατροφή
ΠΕ 9: Παρουσίαση της Λαογραφικής συλλογής με τεχνολογίες επαυξημένης πραγματικότητας (AR)
ΠΕ 10: Πακέτο Εργασίας: Εκπαίδευση
ΠΕ 11: Πακέτο Εργασίας: Πιλοτική λειτουργία

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: 686 250.00 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 16
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας
αρχής μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της
διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του
αναδόχου.....
Για τη συνέχεια βλέπε τεύχος διακύρηξης παράγραφος 6.2.2

II.2.10)

Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11)

Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
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Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα προαίρεσης (σύμφωνο προαίρεσης Αστικού Κώδικα) το οποίο
δύναται να ασκήσει με μονομερή δήλωση κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και υπό την προϋπόθεση
3 / 7 σύμφωνης γνώμης της αρμόδιας ΕΥΔΕ –ΤΠΕ και της έγκρισης χρηματοδότησης για την άσκησή του,
συγκεκριμένα :
Μετά τη σύναψη της αρχικής σύμβασης, κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου και πριν την λήξη της
σύμβασης η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αποφασίσει την άσκηση δικαιώματος προαίρεσης με αύξηση του
φυσικού αντικειμένου του έργου που αντιστοιχεί σε ποσοστό αύξησης του συμβατικού τιμήματος έως είκοσι
πέντε τοις εκατό (25%), με βάση τις τιμές μονάδας της Οικονομικής Προσφοράς του Αναδόχου. Το φυσικό
αντικείμενο της προαίρεσης θα αφορά αποκλειστικά σε προϊόντα ή υπηρεσίες οι οποίες ήδη περιλαμβάνονται
στο φυσικό αντικείμενο της σύμβασης.
Η χρήση του Δικαιώματος προαίρεσης δεν είναι δεσμευτική για την Αναθέτουσα Αρχή/Κύριο του Έργου και σε
καμία περίπτωση δεν υποχρεούται να ασκήσει το εν λόγω δικαίωμα, παρά μόνο εφόσον το κρίνει αναγκαίο.
Στην περίπτωση ενεργοποίησης του δικαιώματος προαίρεσης δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή της αμοιβής
του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος δεσμεύεται για το αμετάβλητο της προσφοράς του για οποιοδήποτε λόγο, με βάση
την οικονομική του προσφορά.
Εκτιμώμενη Αξία: 686.250,00€
Προϋπολογισμός Αρχικού Έργου: 549.000,00 Ευρώ
Προϋπολογισμός δικαιώματος προαίρεσης: 137.250,00€
Το έργο απαλλάσσεται του ΦΠΑ, (Π. 7395/4269/ΠOΛ. 302/5.11.87 A.Y.O., όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις
διατάξεις του άρθρου 8 της 1082911/4328/0014/ΠOΛ. 1164/24.8.92).
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:
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

II.2.14)

Συμπληρωματικές πληροφορίες

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:
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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, 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
4/7
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:
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης,
οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ελάχιστο ετήσιο κύκλο εργασιών, αθροιστικά, για τις τρεις (3)
τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις, από την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, που αντιστοιχεί στο 100% του
αρχικού προϋπολογισμού της παρούσας σύμβασης, χωρίς τα δικαιώματα προαίρεσης.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά από τα
μέλη της ένωσης.

III.1.3)

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
οι οικονομικοί φορείς απαιτείται επί ποινή αποκλεισμού:
α) να έχουν εκτελέσει και ολοκληρώσει επιτυχώς κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών (3) ετών, από την ημέρα
διενέργειας του διαγωνισμού, τουλάχιστον 2 συμβάσεις προϋπολογισμού που ανέρχονται αθροιστικά στο 100%
του αρχικού προϋπολογισμού της Σύμβασης, σχετιζόμενες εν όλω ή εν μέρει με το φυσικό αντικείμενο του
έργου ήτοι, ψηφιακή φωτογράφιση, τεκμηρίωση, ανάπτυξη πολυμεσικών εφαρμογών προβολής πολιτιστικού
αποθέματος με την χρήση καινοτόμων τεχνολογιών, εφαρμογών ασύγχρονης εκπαίδευσης, καλύπτοντας
πλήρως το φυσικό αντικείμενο του έργου και τα διακριτά παραδοτέα αυτού.
β) να διαθέτουν ανθρώπινο δυναμικό και πόρους ικανούς και αξιόπιστους για να φέρουν εις πέρας επιτυχώς τις
απαιτήσεις του Έργου, σε όρους απαιτούμενης εξειδίκευσης, επαγγελματικών προσόντων και εμπειρίας.
Ελάχιστο(-α) επίπεδο(-α) ενδεχομένως απαιτούμενων κριτηρίων:
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Συγκεκριμένα απαιτείται κατ’ ελάχιστον:
• να διατεθεί σε ρόλο Υπεύθυνου Έργου (project manager), υπάλληλος ή στέλεχος, με τουλάχιστον τριετή (3)
επαγγελματική εμπειρία σε Διαχείριση Έργων πληροφορικής, αντίστοιχων με το υπό προκήρυξη Έργο που
αποκτήθηκε τα επτά <7> τελευταία έτη.
• να διατεθεί Ομάδα Έργου που απαρτίζεται από μέλη με τις παρακάτω ελάχιστες ειδικότητες, επαγγελματικά
προσόντα, πιστοποιήσεις και αποδεδειγμένη εμπειρία - που αποκτήθηκε τα επτά (07) τελευταία έτη η οποία,
είναι σχετική με την ολοκλήρωση όλων των απαιτήσεων του (φυσικού αντικειμένου του) Έργου, σε όλον τον
κύκλο ζωής του.
Τα ελάχιστα επαγγελματικά προσόντα, πιστοποιήσεις και εμπειρία ανά ειδικότητα και ρόλο είναι τα εξής:
1. Για την ψηφιακή φωτογράφιση των τοιχογραφιών απαιτούνται κατ΄ ελάχιστον 3 άτομα με αποδεδειγμένη 2ετή
εμπειρία και τεχνογνωσία σε αντίστοιχα έργα. Ένα τουλάχιστον στέλεχος θα τεθεί επικεφαλής για τον επιτελικό
συντονισμό, οργάνωση, παρακολούθηση και ποιοτικό έλεγχο των σχετικών εργασιών . Ο συντονιστής θα είναι
επαγγελματίας φωτογράφος με αποδεδειγμένη 3ετή εμπειρία στην ψηφιοποίηση έργων τέχνης και πολιτιστικής
κληρονομιάς.
2. Για την φασματοσκόπιση των τοιχογραφιών απαιτούνται κατ΄ ελάχιστον δυο (2) πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι
Μηχανικοί & Μηχανικοί Η/Υ, με αποδεδειγμένη 3ετή εμπειρία στο μη καταστρεπτικό έλεγχο αντικειμένων
πολιτισμού και μνημείων. Ο επικεφαλής να έχει διδακτορικό με ειδίκευση στην φασματοσκοπία και ακουστική
μικροσκοπία και να έχει διατελέσει Επιστημονικός –Τεχνικός υπεύθυνος σε τουλάχιστον 5 έργα πολιτισμού.
3. Για την τεκμηρίωση απαιτούνται κατ’ ελάχιστον πέντε (5) τεκμηριωτές - επιστήμονες: α) αρχαιολόγοι
πτυχιούχοι, ή κάτοχοι τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών, ή κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος φιλοσοφικών/
αρχαιολογικών σχολών των ελληνικών ή αλλοδαπών (με αναγνώριση της ισοτιμίας των τίτλων σπουδών από
την αρμόδια Ελληνική αρχή) πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, β) να έχουν αποδεδειγμένη 3ετή εμπειρία και
ειδίκευση στην Βυζαντινή αρχαιολογία που να αποδεικνύεται από τη συμμετοχή τους σε παρόμοια προγράμματα
τεκμηρίωσης.
4. Για την λειτουργική ενότητα «Ψηφιακή πύλη portal» απαιτούνται κατ’ ελάχιστον δυο (2) τεχνικοί πτυχιούχοι
ΑΕΙ/ΤΕΙ, κατάλληλων ειδικοτήτων (μηχανικοί Η/Υ) με αποδεδειγμένη εμπειρία και συμμετοχή στην υλοποίηση
αντίστοιχων εφαρμογών που έχουν υλοποιηθεί με τα προσφερόμενα λογισμικά.
5. Για τις Πολυμεσικές εφαρμογές απαιτούνται: κατ’ ελάχιστον δύο (2) τεχνικοί, κατάλληλων ειδικοτήτων
(μηχανικοί Η/Υ, προγραμματιστές, γραφίστες), με αποδεδειγμένη 3ετή τουλάχιστον εμπειρία στην κατασκευή
εφαρμογών με χρήση κατάλληλων εργαλείων προγραμματισμού και για την συγγραφή των σεναρίων απαιτείται
κατ΄ ελάχιστον ένας (1) επιστήμονας ανθρωπιστικών σπουδών με ειδίκευση στην Ιστορία της Τέχνης και
αποδεδειγμένη 2ετή εμπειρία σε αντίστοιχες πολυμεσικές εφαρμογές.
6. Για τις τρισδιάστατες αναπαραστάσεις ένας (1) κατ’ ελάχιστον πτυχιούχος ΑΕΙ, Υπεύθυνος Σχεδιασμού και
Ανάπτυξης ο οποίος να διαθέτει 3ετή επαγγελματική εμπειρία στη σχεδίαση και ανάπτυξη εφαρμογών εικονικής
και επαυξημένης πραγματικότητας και στη μοντελοποίηση αντικειμένων.
7. Για την πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης: απαιτούνται κατ’ ελάχιστον 2 επιστήμονες α. επιστήμονας
πληροφορικός, πτυχιούχος ΑΕΙ με αποδεδειγμένη προηγούμενη εμπειρία στην παραμετροποίηση εφαρμογής
ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (ανοικτού κώδικα), β. επιστήμονας ανθρωπιστικών σπουδών με βεβαιωμένη 3ετή
εμπειρία στην δόμηση και παραγωγή ψηφιακού περιεχομένου σε αντίστοιχη εφαρμογή.
Για τη συνέχεια βλέπε τεύχος διακήρυξης 2.2.6 σελ.18-19.
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)
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Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι
IV.2)

Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.2)

Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 03/05/2022
Τοπική ώρα: 15:00

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: 9 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7)

Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 06/05/2022
Τοπική ώρα: 15:00
Τόπος:
ΑΘΗΝΑ

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1)
Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.2)

Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας
Θα γίνονται ηλεκτρονικές πληρωμές

VI.3)

Συμπληρωματικές πληροφορίες:

VI.4)

Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1)

Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφ. Θηβών 196-198
Πόλη: ΑΘΗΝΑ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ
Ταχ. κωδικός: 18233
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Φαξ: +30 2132141229

VI.4.3)

Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
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Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση και
έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά
παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει
δικαίωμα να προσφύγει στην ανεξάρτητη Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα
ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική
προσφυγή, κατά 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. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η
πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.
Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της
προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης
παράλειψης .
Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων αρχίζουν την
επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης και λήγουν όταν περάσει
ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν περάσει ολόκληρη η
επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59 .
Η προδικαστική προσφυγή συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του
Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία».
στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού, επιλέγοντας την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή»
σύμφωνα με το άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. Προμήθειες και Υπηρεσίες.
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα
υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν. 4412/2016 . Η επιστροφή του
παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του, β)
όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια πριν από
7 / 7 την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, γ) σε περίπτωση παραίτησης του προσφεύγοντα
από
την προσφυγή του έως και δέκα (10) ημέρες από την κατάθεση της προσφυγής.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη
της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση
προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016 και 20 π.δ. 39/2017. Όμως, μόνη
η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, υπό την
επιφύλαξη χορήγησης από το Κλιμάκιο προσωρινής προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 366 παρ. 1-2 ν.
4412/2016 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017.
VI.4.4)

Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
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Επίσημη επωνυμία: Ιερά Μονή Παντοκράτορος Αγίου Όρους
Ταχ. διεύθυνση: Καρυές
Πόλη: Άθως
Ταχ. κωδικός: 63083
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: athosdigimet@gmail.com
Τηλέφωνο: +30 2377023253
VI.5)

Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
19/03/2022
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