
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ  

 

 
 
          ΠΕΡΙΛΗΨΗ της υπ. αρ. 6175/2020 διακήρυξης 

 
 
Ο φορέας Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού – Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηµαθίας – διενεργεί  Ηλεκτρονικό 
∆ηµόσιο ∆ιαγωνισµό µε την ανοικτή διαδικασία για την ανάθεση συµβάσεων µε προϋπολογισµό κατώτερο 
του ορίου της ενωσιακής νοµοθεσίας, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 
άποψη προσφορά επί τη βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιµής, για την Μετάφραση ψηφιακού 
περιεχοµένου διαδικτυακής πύλης στην αγγλική γλώσσα» στο πλαίσιο υποέργου 3 «Μεταφράσεις κειµένων 
και ληµµάτων» του έργου «Εικονικό Μουσείο Μέγας Αλέξανδρος, από τις Αιγές στην Οικουµένη»  (cpv 
79530000-8 «Μεταφράσεις»). 
Ο προϋπολογισµός είναι 120.967,74 € (µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.).  
Τόπος – χρόνος διενέργειας διαγωνισμού 

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 
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Ειδικοί περιορισµοί συµµετοχής ορίζονται στην διακήρυξη. 
 Κάθε προσφορά αυτών που συµµετέχουν στον διαγωνισµό πρέπει υποχρεωτικά και µε ποινή αποκλεισµού 
να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε Ευρώ 
(€) ποσοστό 2% της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας (µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.). 
Η παράδοση των µεταφρασµένων κειµένων θα γίνει τµηµατικά  και θα ολοκληρωθεί εντός οκτώ (8) µηνών 
από την υπογραφή της σύµβασης..  
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους συµµετέχοντες στον διαγωνισµό για εκατόν ογδόντα µέρες (180) 
µέρες από την επόµενη ηµέρα της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής τους. 
∆εν γίνονται εναλλακτικές προσφορές. 



 

 

 

Το Έργο χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους ΕΣΠΑ- Ε.Π. 
Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηµατικότητα και Καινοτοµία 2014-2020  «Εικονικό Μουσείο Μέγας Αλέξανδρος, από 
τις Αιγές στην Οικουµένη» (mis 5003898) κωδ.: 2016ΣΕ11410004 
Οι πληρωµές του αναδόχου θα γίνουν σύµφωνα µε τα τεύχη του διαγωνισµού. 
Η διακήρυξη αναρτήθηκε στο Κ.Η.Μ∆Η.Σ στη  ∆ΙΑΥΓΕΙΑ  και στην ιστοσελίδα : www.culture.gr και www.aigai.gr   
την 05-11-2020 
Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται στο τηλ.2331029737 , Fax 2331071725, 
αρµόδιοι υπάλληλοι Ιωάννης Γραικός, Ελένη Τουπαρλάκη, Ρήγα Φεραίου 16-18 – 59 132 Βέροια. 
         

ΒEΡΟΙΑ, 05-11-2020 

                                                                                                            Η Νόμιμος εκπρόσωπος 

                                                                                                 Η Προϊσταμένη της ΕΦΑ ΗΜΑΘΙΑΣ 

 

                                                                                                                 Αγγελική Κοτταρίδη 

                                                                                                                      Αρχαιολόγος 


	Protocol: ΑΔΑ: Ψ2ΜΓ4653Π4-ΤΨ7
Ημ/νία: 05/11/2020
Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΗΜΑ/ΤΔΟΥ/619986/439625/6185/1873
Ημ/νία Έκδοσης 05/11/2020
	AkrivesAntigrafo: 
		2020-11-05T13:00:25+0200




