
 
 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ  

ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ (ΝΠΙΔ) 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: π. Ιωακείμ Καρανδινός 

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 9                                                                                       Μοίρες, 02/04/2021 

Τ.Κ. : 70400 ΜΟΙΡΕΣ                                                                                                          Αριθμ. Πρωτ. 16        

ΤΗΛ: 28920-22208/6973981584 

FΑΧ: 28920-24804 

ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ: www.imga.gr/politistiko-kentro-2/  

E-MAIL: ioakim27@gmail.com 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΓΟΥΜΕΝΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ VR (VIRTUAL REALITY) ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ 

ΠΑΛΑΙΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΑΠΕΖΑΝΩΝ.» 

 

Το ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 

ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ (ΝΠΙΔ) προκειμένου να αναστυλώσει το παλαιό Ηγουμενείο και να 

επαναχρησιμοποιηθεί ως διαδραστικό μουσείο, προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς που 

δραστηριοποιούνται στην κατασκευή σχετικών έργων, να υποβάλουν προσφορές. 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΑΝΑΘΕΤΩΝ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ- ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ 

ΙΔΡΥΜΑ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 

 
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  Ανοιχτή Διαδικασία 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής  

ΗΜΕΡΟΜ. ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒ. ΠΡΟΣΦ. 9/04/2021 Ημέρα: Παρασκευή Ώρα: 08:00 π.μ. 

ΗΜΕΡΟΜ. ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒ. ΠΡΟΣΦ.  24/04/2021 Ημέρα: Σάββατο Ώρα: 14:00 μ.μ. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 15  ημέρες 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
 Πολιτιστικό Κέντρο- Επικοινωνιακό και Μορφωτικό Ίδρυμα Ιεράς 

Μητροπόλεως Γορτύνης και Αρκαδίας, Γραφεία Ι. Μητροπόλεως  
Αγίου Νεκταρίου 2, 70400 Μοίρες 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για την :  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΓΟΥΜΕΝΕΙΟΥ ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ VR (VIRTUAL REALITY) ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ 

ΠΑΛΑΙΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ 

ΑΠΕΖΑΝΩΝ. 

 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

Τ.Π. CLLD/LEADER Μεσαράς - ΟΤΔ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΑΑΕ ΟΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-

2020 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΔΑΠΑΝΗ 
 335.310,17€  μη συμπ/νου ΦΠΑ  και 

 415.784,60€ συμπ/νου ΦΠΑ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  18 μήνες 

 

http://www.imga.gr/politistiko-kentro-2/
mailto:promithies@nosokomeiokalamatas.gr


 
 

 

Ισχύς Προσφοράς:  

Για τουλάχιστον 60 ημερολογιακές ημέρες από την παραλαβή τους από το ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ.  

Στις προσφορές που θα κατατεθούν θα πρέπει να αναγράφεται ο χρόνος ισχύος των προσφορών. 

Διαδικασία :  

Μετά από διαδικασία ανοικτής δημοπράτησης, με κριτήρια τεχνικά και οικονομικά σύμφωνα με την 

αναλυτική διακήρυξη.  

Προϋπολογισμός: 

Το τίμημα για την υλοποίηση των ανωτέρω εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 

335.310,17€+ 80.474,44€= 415.784,60€ συμπ/νου ΦΠΑ  

 

Ελάχιστες προδιαγραφές: 

Στην προσφορά πρέπει να πληρούνται τουλάχιστον οι ελάχιστες προδιαγραφές των προϊόντων όπως 

περιγράφονται στην τεχνική έκθεση που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της πρόσκλησης.  

Ειδικοί όροι: 

 Η προσφερόμενη τιμή δίνεται σε Ευρώ. 

 Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής της τιμής ή που δίνει τιμή σε συνάλλαγμα ή µε ρήτρα 

συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

 Αποκλείεται αναθεώρηση των τιμών προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του προμηθευτή πέραν 

του αντιτίμου των ειδών που θα προμηθεύσει βάσει των τιμών της προσφοράς του. 

 Σε περίπτωση υποβολής ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς, ο προμηθευτής οφείλει να παράσχει 

γραπτώς στην Επιτροπή Αξιολόγησης τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν από αυτή, για να εκτιμηθεί η 

σοβαρότητα και η αξιοπιστία της προσφοράς. 

 Προσφορά αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίμησης ή µε αίρεση ή µη σύμφωνη µε ουσιώδεις όρους της 

πρόσκλησης αυτής, ή ελλιπής, όταν αυτή έχει ξύσματα, διαγραφές ή προσθήκες, θα απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. Προσφορές µε εναλλακτικές λύσεις δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής 

προσφοράς µε εναλλακτικές λύσεις, η συγκεκριμένη προσφορά απορρίπτεται στο σύνολό της. 

 Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η χαμηλότερη τιμή. 

Χρηματοδότηση και τρόπος πληρωμής: 

Η χρηματοδότηση του έργου γίνεται από το Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER Μεσαράς - ΟΤΔ 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΑΕ ΟΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020 

Τα προγράμματα CLLDLEADERΝ. Ηρακλείου χρηματοδοτούνται από τα ταμεία ΕΤΘΑ και ΕΓΤΑΑ. 

Η πληρωμή του ανάδοχου θα γίνεται προοδευτικά με την κατασκευή του έργου, με βάση το τιμολόγιο 

του αναδόχου. Τον Ανάδοχο θα βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις. 

Δικαιολογητικά Συμμετοχής:  

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν επί ποινή αποκλεισμού, σε σφραγισμένο φάκελο τα 

εξής: 



 
 

 

1. Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 (Α'75), στην οποία θα δηλώνεται ότι: 

 Είναι εγγεγραμμένοι σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, 

 Δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 & 74 του Ν.4412/2016. 

 Έλαβαν πλήρη γνώση και αποδέχονται την υπ’ αρ. 706/23-05-2019 πρόσκληση 

 Είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμεροι 

 Η συμμετοχή τους δεν δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά τα ειδικότερα 

προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του ν.4412/2016 

 

1. τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος νομικού προσώπου, (όπως 

καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε 

περίπτωση Α.Ε., έναρξη επαγγέλματος κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του 

διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, 

όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν 

νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, 

δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία 

εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ 

νόμιμου εκπροσώπου). 

2. παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπο τους. Οι 

ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά υποβάλλουν τα 

δικαιολογητικά της παρ. α, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

3. τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος φυσικού προσώπου, (έναρξη 

άσκησης επαγγέλματος). 

4. Πιστοποίηση εμπειρίας σε αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών έργα, όπως αναστύλωση 

μνημείων, διατηρητέων και παραδοσιακών κτηρίων.  

5. Δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής. 

6. Β.3.1  Δικαιολογητικά οικονομικής προσφοράς 

7. Συμπληρώνεται το επισυναπτόμενο έγγραφο του ενδεικτικού προϋπολογισμού(παρ.Α4) 

κατασκευής ανά κατηγορία δαπάνης, με ανώτατη συνολική τιμή, αυτήν που αναφέρεται στον 

εγκεκριμένο προϋπολογισμό (παρ.Α5) (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). 

8. Β.3.2  Δικαιολογητικά τεχνικής προσφοράς. 

9. Περιγραφή εργασιών σύμφωνα με την επισυναπτόμενη τεχνική έκθεση. 

10. Ο αναθέτων διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ζητήσει όλα ή κάποια από τα 

πιστοποιητικά/δικαιολογητικά έγγραφα που αποδεικνύουν τα ανωτέρω, εφόσον κρίνει ότι 

αυτό είναι απαραίτητο για την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

Υποβολή προσφορών 

 Οι φάκελοι των υποψηφίων θα είναι στην ελληνική γλώσσα.  

Καταληκτική ημερομηνία και τόπος υποβολής: Σάββατο 24-4-2021 και ώρα 14:00, στο Πολιτιστικό 

Κέντρο- Επικοινωνιακό και Μορφωτικό Ίδρυμα Ιεράς Μητροπόλεως Γορτύνης και Αρκαδίας, Γραφεία Ι. 

Μητροπόλεως , Αγίου Νεκταρίου 2, 70400 Μοίρες 

 Ο φάκελος κάθε προσφοράς συνοδεύεται από ειδική επιστολή (διαβιβαστικό), στην οποία θα 

πρέπει να αναφέρει τον οικονομικό φορέα που υποβάλλει την προσφορά και η οποία θα  

βρίσκεται έξω από τον κυρίως φάκελο της προσφοράς. Στην επιστολή αυτή συμπεριλαμβάνονται 

στοιχεία του προσφέροντος (επωνυμία, νομική μορφή, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, e-mail και όνομα 



 
 

 

του αρμοδίου προσώπου για την προσφορά). Επίσης, σε αυτή την επιστολή πρέπει να αναγράφεται η 

χρονική ισχύς της προσφοράς 

 Οι οικονομικές προσφορές θα κατατεθούν σε σφραγισμένο φάκελο με την παρακάτω ένδειξη: 

 

Πληροφορίες: 

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά µε την πρόσκληση θα παρέχονται από το Πολιτιστικό Κέντρο -
Επικοινωνιακό και Μορφωτικό Ίδρυμα Ιεράς Μητροπόλεως Γορτύνης και Αρκαδίας Διεύθυνση: 
Γραφεία Ι. Μητροπόλεως, Αγίου Νεκταρίου 2, 70400 Μοίρες, Τηλ. 2892022208 κιν. 6973981584, π. 
Ιωακείμ Καρανδινό,  Email. ioakim27@gmail.com 

Μοίρες 02-04-2021 

Του Δ.Σ. του Πολιτιστικού Κέντρου 

Ο Πρόεδρος 

Ο Μητροπολίτης 

† Ο Γορτύνης και Αρκαδίας Μακάριος 

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 

ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ. 

Γραφεία Ι. Μητροπόλεως Αγίου Νεκταρίου 2, 70400 Μοίρες Δήμος Φαιστού 

Τηλ: 28920-22208/6973981584, Fax: 28920-24804 e-mail: : ioakim27@gmail.com 

Οικονομική προσφορά κατασκευής έργου  

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:   24-4-2021 ημέρα Σάββατο και ώρα 

14.00 μ.μ. 

«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία» 

mailto:ioakim27@gmail.com

