
 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

ΘΕΜΑ : Περίληψη διακήρυξης για τον διαγωνισμό (Διακήρυξη 01/2019) της Ιεράς Κοινότητος Αγίου Όρους  για την 
ανάθεση της σύμβασης με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών Ψηφιακής Προβολής και οργάνωσης παρουσίασης των 
αποτελεσμάτων της πράξης «Αθωνική Ψηφιακή Κιβωτός». 
Η Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους προκηρύσσει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία (Διακήρυξη 01/2019), για την 
ανάθεση της σύμβασης «Παροχή υπηρεσιών Ψηφιακής Προβολής και οργάνωσης παρουσίασης των 
αποτελεσμάτων της πράξης «Αθωνική Ψηφιακή Κιβωτός»» συνολικής εκτιμώμενης αξίας 212.840,42 ευρώ 
(απαλλάσσεται ΦΠΑ και κρατήσεων). 
1. Ο διαγωνισμός διενεργείται από την Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους,  στο γραφείο επί της οδού Σκουφά 11, ΤΚ 106 
73 – Αθήνα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2103647995,φαξ: 2103647910,email: grammateia@athoskivotos.eu 
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στον 
διαδικτυακό ιστοχώρο http://www.athoskivotos.eu και ειδικότερα στην κατηγορία «Προσκλήσεις», καθώς και 
στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ. 
2. Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η Παροχή υπηρεσιών Ψηφιακής Προβολής και οργάνωσης παρουσίασης των 
αποτελεσμάτων της πράξης «Αθωνική Ψηφιακή Κιβωτός. 
3. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV) : 79950000 Υπηρεσίες διοργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων 92000000 Ψυχαγωγικές, 
Πολιτιστικές και αθλητικές υπηρεσίες. 
4. Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο του προϋπολογισμού. 
5. Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, η οποία θα 
λάβει υπόψη τη σταθερή τιμή των 212.840,46€ και θα προκύψει αποκλειστικά βάσει των ποιοτικών κριτηρίων, 
όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στο αρ. 2.3 της παρούσας διακήρυξης, κατ’ εφαρμογή των οριζόμενων  στo 
άρθρo 86 παράγραφος 7 του ν.4412/2016. 
6. Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα παραλαβής καθώς και  αποσφράγισης των προσφορών είναι η 22/08/2019  
και ώρα 14.00.  
7. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, καθώς και οι ενώσεις 
οικονομικών φορέων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 2.2 της Διακήρυξης. Οι ενώσεις / συμπράξεις 
οικονομικών φορέων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. 
8.  Για την έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό, απαιτείται η υποβολή εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ύψους 
2% της εκτιμώμενης αξίας του αντίστοιχου τμήματος χωρίς ΦΠΑ, για το οποίο υποβάλλεται προσφορά και 
διάρκεια ισχύος τουλάχιστον 30 ημερών μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.    
9.  Ερωτήματα υποβολής διευκρινίσεων υποβάλλονται εγγράφως μέχρι και 16/08/2019 και ώρα 14.00 
10. Στον διαγωνισμό δεν θα γίνονται δεκτές εναλλακτικές  προσφορές. 
11. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική.  
12. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη 
της ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών.    
13.  Ο χρόνος παράδοσης των υπηρεσιών  είναι 05 μήνες από την επομένη της ημερομηνίας υπογραφής της 
σύμβασης.  
14.  Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με την επιλογή ενός από τους δυο αναφερόμενους τρόπους 
σύμφωνα με το άρθρο 5.1 της διακήρυξης και ο οποίος  θα δηλωθεί με σαφήνεια στην οικονομική προσφορά. 
 15. Η σύμβαση χρηματοδοτείται από το Ε.Π «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», του ΕΣΠΑ 
και ειδικότερα από το ΕΤΠΑ και από Εθνικούς Πόρους. Οι δαπάνες του Έργου θα βαρύνουν το Πρόγραμμα 
Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), και συγκεκριμένα τον κωδικό έργου: 2016ΣΕ13810000. 
16. Ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης στο τύπο: 27/07/2019.                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                        Καρυές  25-07-2019 

Η Ιεροκοινοτική επιτροπή 
Γέρων Τιμόθεος Βατοπαιδινός 

Γέρων Επιφάνιος Παντοκρατορινός 
Γέρων Ιερώνυμος Σιμωνοπετρίτης 

mailto:grammateia@athoskivotos.eu
http://www.athoskivotos.eu/
http://www.athoskivotos.eu/proskliseis.html

