
 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 
ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΛΕΣΒΟΥ 

------------------------------------------------------------- 

Μυτιλήνη, 05/12/2019 

Έδρα: Σίγρι Λέσβου – 811 03    Αρ. Πρωτ.: 2026 

Κέντρο Πληροφόρησης Μυτιλήνης:  

8ης Νοεμβρίου 17 – 811 31 Μυτιλήνη 

Tηλ.-fax : 22510-47033 

                 22530-54434 

E – mail: lesvospf@otenet.gr 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤO ΥΠΟΕΡΓΟ 

«Εκθεσιακή παρουσίαση Απολιθωμάτων από την περιοχή Κύρια Απολιθωμένη» 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 182.900,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% 

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η  Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ 

 

 

Ο  Διευθυντής του Μουσείου  

 

διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – 

τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27, 36 και 37 του Ν. 4412/2016, για το υποέργο 

με τίτλο «Εκθεσιακή παρουσίαση Απολιθωμάτων από την περιοχή Κύρια 

Απολιθωμένη», όπως αυτή περιγράφεται στη σχετική αναλυτική διακήρυξη του Μουσείου 

Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου, προϋπολογισμού εκατόν ογδόντα δύο 

χιλιάδων εννιακοσίων Ευρώ (182.900,00 €), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% 

(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ 147.500,00 ευρώ). Η διακήρυξη γίνεται στο πλαίσιο 

υλοποίησης του υποέργου Νο 2 της Πράξης: «Συντήρηση και ανάδειξη Απολιθωμένου 

Δάσους Λέσβου - Περιοχή Κύρια Απολιθωμένη» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020», ΣΑΕ 2017ΕΠ08810023 με βάση την 

1451/26.06.2017 (ΑΔΑ: 61ΔΙ7ΛΩ-ΚΓΝ) Απόφαση Ένταξης της Πράξης, και έχει λάβει κωδικό 

MIS 5003992. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και 

από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του συστήματος, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

προσφορών την 07/01/2020 και ώρα 11:00. 

mailto:lesvospf@otenet.gr
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Ταξινόμηση κατά CPV :  

 39154000-6   - Εξοπλισμός εκθέσεων 

 45212313-3  Κατασκευαστικές εργασίες για μουσεία 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους ενδιαφερόμενους για χρονικό διάστημα δέκα 

(10) μηνών από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. 

Τόπος εκτέλεσης εργασιών: Σίγρι Λέσβου 

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή 

νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που 

είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 

δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις 

του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και 

έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών 

ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

Τα παραδοτέα του διαγωνισμού αφορούν στην 

1. Δημιουργία Εκθεσιακών Κατασκευών αναβάθμισης εκθεσιακής ενότητας “Δάσος 

Σεκόιας και οπτικοακουστικές εφαρμογές Πάρκου Απολιθωμένου Δάσους” 

(κατασκευή, προμήθεια, εγκατάσταση) 

2. Κατασκευή προθηκών 

3. Δημιουργία ανοικτών βάσεων-θυλάκων 

4. Στηρίγματα εκθέσεων απολιθωμάτων 

5. Φωτισμό 

6. Εκθεματικές επιφάνειες 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα παραδοτέα του διαγωνισμού, Δημιουργίας 

εκθεσιακής ενότητας Πάρκου Απολιθωμένου Δάσους στην Αίθουσα Απολιθωμένου 

Δάσους του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους στο Σίγρι της Λέσβου, 

σύμφωνα με την συνημμένη στην παρούσα προκήρυξη ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. μελέτη, εντός 

έξη (6) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. 

 

Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό, που ορίζεται σε 

ποσοστό 2% επί της προϋπολογιζόμενης από την υπηρεσία δαπάνης, μη 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική 

ισχύ τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες μετά τον χρόνο λήξης ισχύος της προσφοράς. 

 

Παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στη διακήρυξη και στα λοιπά τεύχη του 

διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος www.lesvosmuseum.gr και μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  (αρ. συστήματος 82752). 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Μουσείο 

Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου κατά τις εργάσιμες ημέρες (αρμόδιος 

υπάλληλος: Ηλίας Βαλιάκος, τηλ.: 22510 47033, e-mail:lesvospf@otenet.gr) .  

Ο Διευθυντής 

Νικόλαος Ζούρος 

http://www.lesvosmuseum.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/


 

Ευρωπαϊκή Ένωση 

Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης 

 

 

 

 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2014-2020 

 

 

 


