
 

 

Μυρτιά      
Αρ. Πρωτ. 7/14.2.22 

Α.Δ.Α.Μ.: 22PROC010057295 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : 
«Η επιστολογραφία του Νίκου Καζαντζάκη σε νέο ψηφιακό περιβάλλον»  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ: 5050935 

 
Το Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη 

  
προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και 
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει 
βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου  για την υλοποίηση του 
έργου «Η επιστολογραφία του Νίκου Καζαντζάκη σε νέο ψηφιακό περιβάλλον» της Πράξης 
με τίτλο «Η επιστολογραφία του Νίκου Καζαντζάκη σε νέο ψηφιακό περιβάλλον» ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΟΠΣ: 5050935 (ΑΔΑΜ: 22PROC010057295), συνολικής εκτιμώμενης αξίας 271.814,20 €  
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% ( 219.205,00 € + ΦΠΑ 24% 52.609,20 €). 
 
1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας: 

Επωνυμία Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη 

Ταχυδρομική διεύθυνση Μυρτιά  

Πόλη Δήμος Αρχανών-Αστερουσίων 

Ταχυδρομικός Κωδικός 70100 

Χώρα1 Ελλάδα  

Κωδικός ΝUTS2 EL431 

Τηλέφωνο +302810 741689 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  info@kazantzaki.gr  

Αρμόδιος για πληροφορίες3 Βαρβάρα Τσάκα 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) https://www.kazantzaki.gr 

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL)4  

 
 
2.Κωδικός CPV:  
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού 
Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 

                                                           
1 Μόνο για συμβάσεις άνω των ορίων. 
2 Μόνο για συμβάσεις άνω των ορίων.  
3 Συμπληρώνεται το όνομα, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπικού μηχανήματος (FAX), η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό, 

καθώς και ο/η αρμόδιος/α υπάλληλος της Υπηρεσίας αυτής (βλ. άρθρο 53§2, περίπτωση γ΄, του ν.4412/2016).  
4 Εφόσον υπάρχει και για συμβάσεις άνω των ορίων.  
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72000000-5: «Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη 
λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη» 
30200000-1: «Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες» 
 
3.Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης/εκτέλεσης της υπηρεσίας:  
EL43 
 
4.Πρόσβαση στα έγγραφα: 
-    Στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Μουσείου www.kazantzaki.gr  
-    Στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: www.promitheus.gov.gr 
 
5.Εναλλακτικές προσφορές:  
Δεν επιτρέπεται η επίδοση αντιπροσφορών, εναλλακτικών προσφορών και σε περίπτωση 
υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 
6.Δικαιούμενοι συμμετοχής:  
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας Σύμβασης 
απαιτείται να ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της Σύμβασης. 
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα που τηρούνται στο 
κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο 
Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄, του ν.4412/2016. Εφόσον οι οικονομικοί φορείς 
απαιτείται να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να είναι μέλη συγκεκριμένου οργανισμού για να 
μπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη χώρα καταγωγής τους, η Αναθέτουσα Αρχή 
μπορεί να τους ζητεί να αποδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση αυτή, ή ότι είναι μέλη του εν 
λόγω οργανισμού5, ή να τους καλέσει να προβούν σε ένορκη δήλωση ενώπιον 
συμβολαιογράφου σχετικά με την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος.  
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), ή σε τρίτες χώρες που έχουν προσχωρήσει στη Σ.Δ.Σ., ή σε τρίτες 
χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή 
πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 
συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά μητρώα. 
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο 
οικείο επαγγελματικό μητρώο, εφόσον, κατά την κείμενη νομοθεσία απαιτείται η εγγραφή 
τους για την υπό ανάθεση υπηρεσία6. 
 
7.Υποβολή προσφορών:  
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4412/16 και στους 
όρους της Διακήρυξης. 

 Ημερομηνία αποστολής προκήρυξης στην εφημερίδα Ε.Ε.: 08.02.2022, ημέρα Τρίτη  
(προσωρινός αριθμός αναφοράς ENOTICES-ECAS_nmuseuka/2022-019970). 

 Ημερομηνία δημοσίευσης διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. & στην ιστοσελίδα του 
Μουσείου Καζαντζάκη: 14.02.22, ημέρα Δευτέρα. 

 Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 01.03.2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. 

                                                           
5 Βλ. Άρθρο 75§2, του ν.4412/2016.  
6 Βλ. Παράρτημα XI, του Προσαρτήματος Α΄, του ν.4412/2016. 
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 Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 11.03.2022 ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 15:00 μ.μ. 

 Ημερομηνία αποσφράγισης υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική 
Προσφορά»: Tην τέταρτη εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών και συγκεκριμένα 17.03.2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. 

 Α/Α διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 155510 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα 
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. 
 
8.Χρόνος ισχύος προσφορών: 
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για 
διάστημα 10 μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο 
απορρίπτεται. 
 
9.Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική. 
 
10.Χρηματοδότηση: 
Φορέας χρηματοδότησης είναι η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, Κωδ. ΣΑΕΠ-002/1 από Πιστώσεις του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ενάριθμος Κωδικός Πράξης Κ.Α. 2020ΕΠ00210059) 
και από πόρους από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Τ.Π.Α.) Yποέργο 1 με τίτλο «Η επιστολογραφία 
του Νίκου Καζαντζάκη σε νέο ψηφιακό περιβάλλον», της Πράξης με τίτλο «Η 
επιστολογραφία του Νίκου Καζαντζάκη σε νέο ψηφιακό περιβάλλον», η οποία έχει 
ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020», με βάση την υπ’ αριθ. πρωτ. 
4204/09.09.2020 Απόφαση της Περιφέρειας Κρήτης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ‘‘Κρήτη 
2014-2020’’», και έχει λάβει κωδικό MIS 5050935. 
 
11.Διάρκεια Σύμβασης:  
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 
 
12.Εγγυήσεις:  
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2% του προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α. (ήτοι 
ποσό ίσο με 4.384,10 €) και η εγγύηση καλή εκτέλεσης της σύμβασης σε ποσοστό 4% της 
συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το ΦΠΑ. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει 
τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του 
διαγωνιζόμενου. 
 
14.Προδικαστική Προσφυγή:  
Προσφυγή μπορεί να υποβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως ισχύει 
(βλ. σχετικά: Άρθρο 5.3 της Διακήρυξης). 
 
15.Κριτήριο Κατακύρωσης: 
Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας  - τιμής.      
 
16.Δημοσιεύσεις: 
-    Η προκήρυξη της σύμβασης δημοσιεύεται στο Συμπλήρωμα στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (https://ted.europa.eu). 
-    Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr). 
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-    To συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο site του Μουσείου www.kazantzaki.gr  
-    Η περίληψη της διακήρυξης δημοσιεύεται σε ελληνικές εφημερίδες. 
 
  
 
 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Μουσείου Νίκου Καζαντζάκη 

 

 

 

 

Καθ. Μιχάλης Ταρουδάκης 
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