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ΘΕΜΑ:  Πρόσκληση για υποβολή οικονομικής προσφοράς για την ανάθεση κατασκευής βάσης 
τοποθέτησης εργοταξιακών οικίσκων (container), για το έργο «Προσαρμογή του σχεδίου 
αναδιαμόρφωσης της εισόδου του αρχαιολογικού χώρου Ελευσίνας στις προβλέψεις των 
μελετών του ΥΠΕΝ και του Δήμου Ελευσίνας για τις όμορες περιοχές, και υποστηρικτικές 
εργασίες εφαρμογής του σχεδίου».

Σας αποστέλουμε την παρούσα πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς 
που αφορά στην ανάθεση κατασκευής βάσης τοποθέτησης εργοταξιακών οικίσκων (container), 
για το έργο «Προσαρμογή του σχεδίου αναδιαμόρφωσης της εισόδου του αρχαιολογικού χώρου 
Ελευσίνας στις προβλέψεις των μελετών του ΥΠΕΝ και του Δήμου Ελευσίνας για τις όμορες 
περιοχές, και υποστηρικτικές εργασίες εφαρμογής του σχεδίου».

1. Περιγραφή του αντικειμένου της ανάθεσης - CPV.
Αντικείμενο της παρούσας ανάθεσης είναι η κατασκευή της βάσης επί της οποίας θα 
τοποθετηθούν 5 εργοταξιακοί οικίσκοι διαστάσεων 3,0x6,00 μ. ο καθένας, που θα 
χρησιμοποιηθούν για την μεταφορά του περιεχομένου των παλαιών αποθηκών. Οι οικίσκοι θα 
τοποθετηθούν στο χώρο που έχει παραχωρηθεί στο ΥΠΠΟΑ από τον Δήμο Ελευσίνας σε 
οικόπεδο ιδιοκτησίας του, απέναντι από τον αρχαιολογικό χώρο. 

Η κατασκευή θα γίνει επί του εδάφους, αφού πρώτα εξυγιανθεί και διαστρωθεί με αμμοχάλικο, 
βάσης από οπλισμένο σκυρόδεμα (C16/20 με δομικό πλέγμα Τ131), διαστάσεων 
16,10x10,00x0,25 μ., επί της οποίας θα τοποθετηθούν οι πέντε εργοταξιακοί οικίσκοι. Η πλάκα 
επί εδάφους θα κατασκευαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προμηθευτή των οικίσκων όσον 
αφορά την έδραση και τη γείωση των οικίσκων. Ο χώρος για λόγους ασφαλείας θα περιφραχθεί 
με τετραγωνισμένο πλέγμα στηριγμένο σε γαλβανισμένους σωλήνες. 
Στις υποχρεώσεις του αναδόχου περιλαμβάνεται η απαιτούμενη επέκταση της άδειας εργασιών 
μικρής κλίμακας, καθώς και η προσαρμογή και ενίσχυση του μεταλλικού φορέα αποθήκευσης 
αρχαιοτήτων που θα μεταφερθεί από τις παλαιές αποθήκες. Ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει, 
επίσης, να έχει επισκεφθεί τη θέση εγκατάστασης των οικίσκων, ώστε να εκτιμήσει το 
ενδεχόμενο τυχόν προβλημάτων κατά τη φάση της κατασκευής.
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CPV: 45000000-7 Κατασκευαστικές εργασίες

2. Χρονοδιάγραμμα 
Η προθεσμία ολοκλήρωσης των ως άνω εργασιών είναι δύο (2) μήνες από την ημερομηνία 
υπογραφής της σύμβασης.

3. Προϋπολογισμός – Κριτήριο ανάθεσης – Χρηματοδότηση
Προϋπολογισμός: 27.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Η εν λόγω δαπάνη θα καλυφθεί από πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου 
Πολιτισμού & Αθλητισμού, Ειδικός Φορέας 1021.204.0000000 και ΑΛΕ 2420989001 
οικονομικού έτους 2022, με α/α 22562 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής

4. Υποβολή Προσφορών
Ημερομηνία υποβολής της προσφοράς έως την 11/05/2022 και ώρα 15:00 με ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική ταχυδρομική διεύθυνση της Υπηρεσίας μας, Διεύθυνση 
Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, Τμήμα Υποστήριξης Λειτουργίας 
tmyl.dpkar@culture.gr.

Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι εξήντα (60) ημέρες.
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Ο προσφέρων με την υποβολή της προσφοράς αποδέχεται όλους τους όρους της παρούσας 
πρόσκλησης.
Δεν θα ληφθούν υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλουν
προσφορά.

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της εν λόγω υπηρεσίας και 
δικαιούται να την αναθέσει ή όχι, να ακυρώσει, να ματαιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει την 
διαδικασία χωρίς καμία υποχρέωση για καταβολή αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στον 
προσφέροντα.

5. Λόγοι αποκλεισμού
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, οφείλετε, μαζί με την προσφορά 
σας να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου τελευταίου τριμήνου ή υποβολή υπεύθυνης δήλωσης χωρίς να 
απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής. Η σχετική δήλωση μπορεί να εκδίδεται 
ηλεκτρονικά και μέσω της υπηρεσίας eDilosi από τη διαδικτυακή πύλη gov.gr. (κατευθυντήρια 
οδηγία 24 ΕΑΑΔΗΣΥ, 2133/15-4-2020,
η υποχρέωση αφορά:
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικής κεφαλαιουχικής 
εταιρείας (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές. 
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.                               
β. Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση σε ισχύ
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση σε ισχύ,
καθώς και Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης ΓΕΜΗ τελευταίων 30 ημερών.

Συνημμένα:  τυποποιημένο έντυπο οικονομικής προσφοράς
                                                                               

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

Έλενα Κουντούρη
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