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Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU
Section I: Contracting authority
I.1) Name and addresses

Official name: Εθνική Λυρική Σκηνή
National registration number: 090196690
Postal address: Κ.Π.Ι.Σ.Ν. - ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΥΓΓΡΟΥ 364
Town: Αθήνα
NUTS code: EL30 Aττική / Attiki
Postal code: 17674
Country: Greece
Contact person: Κατερίνα Σίνου, Γιάννης Μητρόπουλος
E-mail: ksinou@nationalopera.gr 
Telephone:  +30 2130885733
Fax:  +30 2109426703
Internet address(es):
Main address: http://www.nationalopera.gr

I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at:
www.eprocurement.gov.gr
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: www.eprocurement.gov.gr

I.4) Type of the contracting authority
Other type: ΝΠΙΔ (Ν. 2273/1994)

I.5) Main activity
Recreation, culture and religion

Section II: Object
II.1) Scope of the procurement

II.1.1) Title:
Παροχή υπηρεσιών μετακίνησης και διαμονής

II.1.2) Main CPV code
63510000 Travel agency and similar services

II.1.3) Type of contract
Services

II.1.4) Short description:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών α) μετακίνησης με λεωφορείο 50 θέσεων, β) διαμονής σε 
ξενοδοχεία της επικράτειας για τα μέλη της περιοδεύουσας ομάδας των συντελεστών της Πράξης, γ) έκδοσης 
αεροπορικών εισιτηρίων, δ) έκδοσης ακτοπλοϊκών εισιτηρίων και ναύλων και δ) η παροχή υπηρεσιών διαμονής 
στην Αθήνα για τους εκπαιδευτικούς που θα προσκληθούν να παρακολουθήσουν ημερίδα που θα υλοποιηθεί με 
τη λήξη της Πράξης.

mailto:ksinou@nationalopera.gr
http://www.nationalopera.gr
www.eprocurement.gov.gr
www.eprocurement.gov.gr
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II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 404 478.05 EUR

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no

II.2) Description

II.2.3) Place of performance
NUTS code: EL Ελλάδα  / Elláda

II.2.4) Description of the procurement:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών α) μετακίνησης με λεωφορείο 50 θέσεων, β) διαμονής σε 
ξενοδοχεία της επικράτειας για τα μέλη της περιοδεύουσας ομάδας των συντελεστών της Πράξης, γ) έκδοσης 
αεροπορικών εισιτηρίων, δ) έκδοσης ακτοπλοϊκών εισιτηρίων και ναύλων και δ) η παροχή υπηρεσιών διαμονής 
στην Αθήνα για τους εκπαιδευτικούς που θα προσκληθούν να παρακολουθήσουν ημερίδα που θα υλοποιηθεί με 
τη λήξη της Πράξης.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents

II.2.6) Estimated value

II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no

II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11) Information about options
Options: no

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΣΑΕ3141). 
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. 
έργου 2019ΣΕ31410000). Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 7 της Πράξης : «Η Όπερα διαδραστικά 
στα σχολεία», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαί

II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure
IV.1) Description

IV.1.1) Type of procedure
Open procedure

IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2) Administrative information

IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 28/06/2022
Local time: 15:00

IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
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IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Greek

IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 05/07/2022
Local time: 14:00

Section VI: Complementary information
VI.1) Information about recurrence

This is a recurrent procurement: no

VI.3) Additional information:

VI.4) Procedures for review

VI.4.1) Review body
Official name: ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
Postal address: Λεωφ.Θηβών 196-198
Town: ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗ
Postal code: 18233
Country: Greece
E-mail: aepp@aepp-procurement.gr 
Telephone:  +30 2132141216
Fax:  +30 2132141229
Internet address: http://www.aepp-procurement.gr/

VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή 
είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά 
παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει 
προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, 
προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση 
προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής 
είναι: (α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή (β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την 
κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως γ) 
δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα 
του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση 
αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. Σε περίπτωση 
παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την 
επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained

mailto:aepp@aepp-procurement.gr
http://www.aepp-procurement.gr/
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Official name: ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
Postal address: Λεωφ.Θηβών 196-198
Town: ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗ
Postal code: 18233
Country: Greece
E-mail: aepp@aepp-procurement.gr 
Telephone:  +30 2132141216
Fax:  +30 2132141229
Internet address: http://www.aepp-procurement.gr/

VI.5) Date of dispatch of this notice:
19/05/2022

mailto:aepp@aepp-procurement.gr
http://www.aepp-procurement.gr/

