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«Προμήθεια και εγκατάσταση Λοιπού εξοπλισμού του Νέου Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης»

ΤΟ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ/ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
ΛΑΪΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ-ΣΥΛΛΟΓΗ Φ. ΑΝΩΓΕΙΑΝΑΚΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Δημόσιο διαγωνισμό με την ανοιχτή διαδικασία προς τον σκοπόν επιλογής αναδόχου για το έργο
«Προμήθεια και εγκατάσταση Λοιπού εξοπλισμού του Νέου Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης»
προϋπολογισμού 154.471,55 € (άνευ ΦΠΑ),
ο οποίος θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους κανόνες της οικείας νομοθεσίας και τους ειδικότερους όρους
των παρόντων τευχών δημοπράτησης

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
ELENI MELIDI
Ημερομηνία: 2014.12.29
18:16:26 EET
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ΜΕΡΟΣ Α’ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΆΡΘΡΟ 1
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1.1. Πίνακας με γενικά στοιχεία διαγωνισμού
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:

ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ:

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ &
ΩΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΟΥ
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ
ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΣ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΣΕ ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ/ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ
ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ – ΣΥΛΛΟΓΗ
ΦΟΙΒΟΥ ΑΝΩΓΕΙΑΝΑΚΗ
Προμήθεια και εγκατάσταση Λοιπού εξοπλισμού του Νέου Μουσείου
Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης
Η χαμηλότερη τιμή οικονομικής προσφοράς
154.471,55 (ΕΥΡΩ) € μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
35.528,45 (ΕΥΡΩ) € ΦΠΑ
190.000,00 (ΕΥΡΩ) € με ΦΠΑ
Επτά (7) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης
Το υποέργο 10 «Λοιπός εξοπλισμός του Νέου Μουσείου» της Πράξης
«Αποκατάσταση συγκροτήματος ιδιοκτησιών του ΥΠΠΟΤ στις οδούς
Αδριανού - Άρεως - Κλάδου και Βρυσακίου για εγκατάσταση του
Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης» με ΚΩΔ. Πράξης ΠΔΕ
2011ΣΕ01480140, κωδικός ΟΠΣ 355373. Απόφαση ένταξης υπ’ αρ.
ΕΥΠΟΤ/Α1/ΑΤΤ16/2367/9-8-2011,
απόφαση
τροποποίησης
ΕΥΤΟΠ/Α/ΑΤΤ16/22.10.2014, ΑΔΑ:62ΑΥΓ-0Τ2 συγχρηματοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και από Εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακό Προγράμματος
"Αττική 2007-2013".
18/02/2015
24/02/2015 και ώρα 23:00

Τρείς (3) ημέρες μετά την ηλεκτρονική τους υποβολή

Η υποβολή ερωτημάτων γίνεται μέσω ΕΣΗΔΗΣ έως τη ν 12/02/2015
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει μέσω ΕΣΗΔΗΣ την
03/03/2015και ώρα 10:00 π.μ.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ). Οι
προσφορές υποβάλλονται από τους υποψηφίους ηλεκτρονικά, μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την
καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην
Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα
στο Ν. 4155/13
(ΦΕΚ/Α/29-5-2013) και στο άρθρο 11 της Υ.Α.
Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και
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ΚΩΔΙΚΟΣ CPV
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
Διεύθυνση:
Υπεύθυνος επικοινωνίας
Τηλ. / Φαξ / Ηλεκτρονική Δνση

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» Τα στοιχεία των προσφορών και τα
δικαιολογητικά που υποβάλλονται και σε έντυπη μορφή κατατίθενται
στα γραφείο του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης και Ελληνικών
Λαϊκών Μουσικών Οργάνων-Συλλογή Φ. Ανωγειανάκη, Θέσπιδος 8,
10558 Αθήνα
39100000-3 και 39132000-6
Θέσπιδος 8, 10558 Αθήνα
Χαράλαμπος Φλώρος
Τηλ. 2103245957
Fax. 2103226979, melt@culture.gr

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

29/12/2014

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

29/12/2014

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ αποστολής για δημοσίευση στην
επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(Ε.Ε.Ε.Ε):

29/12/2014

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ δημοσίευσης στο Τεύχος
Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων του Φύλλου
Εφημερίδας της Κυβερνήσεως:

02/01/2015

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ανάρτησης στη διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. :

02/01/2015

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ δημοσίευσης σε δύο (2)
ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες, ευρείας
κυκλοφορίας:

02/01/2015

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ δημοσίευσης σε δύο (2) τοπικές
εφημερίδες:

02/01/2015

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ αποστολής σε επιμελητήρια και
σύμφωνα με το αρ. 4 του π.δ 118:

02/01/2015

4

1.2. Ορισμοί
Στην παρούσα προκήρυξη, καθώς και στα λοιπά τεύχη δημοπράτησης του παρόντος διαγωνισμού, οι
παρακάτω όροι θα χρησιμοποιούνται με το κάτωθι περιεχόμενο:


Διαγωνιζόμενος: ο οικονομικός φορέας ο οποίος συμμετέχει στο Διαγωνισμό δια της υποβολής
προσφοράς,



Διαγωνισμός: η διαγωνιστική διαδικασία επιλογής του Αναδόχου,



Έγγραφα: Όπου στα Τεύχη Διαγωνισμού/Συμβατικά Τεύχη ζητείται η προσκόμιση
εγγράφων/πιστοποιητικών/βεβαιώσεων που έχουν εκδοθεί από δημόσιες υπηρεσίες δεν απαιτείται
να προσκομίζονται τα πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα, αλλά γίνονται δεκτά τα απλά,
ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των εγγράφων αυτών. Γίνονται αποδεκτά τα απλά, ευανάγνωστα
φωτοαντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από
δικηγόρο, καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτοτυπώ όσων ιδιωτικών εγγράφων
φέρουν θεώρηση από δημόσιες υπηρεσίας. Γίνονται αποδεκτά τα ευκρινή φωτοαντίγραφα
αλλοδαπών εγγράφων, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί πρωτίστως
από δικηγόρο ή από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές.



Ενδιαφερόμενος: οποιοσδήποτε φορέας ο οποίος προτίθεται να λάβει μέρος στην παρούσα
διαγωνιστική διαδικασία,



Επιτροπή: η Επιτροπή παραλαβής των προσφορών και διενέργειας του Διαγωνισμού, η οποία θα
ορισθεί βάσει των οικείων διατάξεων.



Οριστικός ανάδοχος: ο διαγωνιζόμενος στον οποίο κατακυρώνεται οριστικά το αποτέλεσμα του
διαγωνισμού.



Προσωρινός ανάδοχος: ο διαγωνιζόμενος, η προσφορά του οποίου έχει κριθεί ως αυτή με τη
χαμηλότερη τιμή και εκκρεμεί ο έλεγχος των δικαιολογητικών κατακύρωσης.



Σύμβαση: το συμβατικό κείμενο που θα υπογραφεί μεταξύ της αναθέτουσας αρχής και του
οριστικού αναδόχου, μετά την οριστική κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού σε
αυτόν.



Συμβατική αμοιβή: η οικονομική προσφορά του οριστικού αναδόχου, άνευ ΦΠΑ.



Σύστημα: το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).



Τεύχη Διαγωνισμού / Συμβατικά τεύχη: η Παρούσα Προκήρυξη και η Σύμβαση που θα υπογραφεί.



Υπεύθυνη Δήλωση: Όπου στα Τεύχη Διαγωνισμού/Συμβατικά Τεύχη ζητείται η προσκόμιση
υπεύθυνης δήλωσης επισημαίνεται ότι η Υπεύθυνη Δήλωση θα πρέπει να είναι ψηφιακά
υπογεγραμμένη, με τη χρήση ψηφιακής υπογραφής. Σε κάθε περίπτωση, αν ζητηθεί η υποβολή
δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή ως Υπεύθυνη Δήλωση, νοείται, για τους μεν ημεδαπούς,
Υπεύθυνη Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του νομικού ή του φυσικού προσώπου με ημερομηνία
εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημέρας υποβολής των
προσφορών χωρίς να απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής. Για τους δε αλλοδαπούς,
κείμενο ανάλογης αποδεικτικής αξίας το οποίο θα συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση του στα
Ελληνικά κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 454 του Κ.Πολ.Δικ και του Κώδικα περί Δικηγόρων.
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1.3. Νομικό Πλαίσιο
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με το κείμενο ελληνικό και ενωσιακό δίκαιο που διέπει την
ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και ιδιαίτερα σύμφωνα με τις διατάξεις:


του π.δ/τος 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16-3-2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις
της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων,
προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την
Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005»,



του ν. 3886/2010 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων - Εναρμόνιση της
ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και
την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν
με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου
2007 (L 335)» (ΦΕΚ Α΄ 173/30.09.2010), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,



του ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την
προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ Α’ 267/2007) όπως τροποποιήθηκε, μεταξύ άλλων, με το
ν. 3840/2010 και ισχύει,


του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ Α/143/28.6.2014),



του άρθρου 1 παρ. 5 και 6 του ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις
συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ Α’/19),



του π.δ/τος 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (Κ.Π.Δ), ΦΕΚ 150/Β’/10-7-2007) όπως
ισχύει,



του ο ν. 4013/2011 όπως ισχύει


του ν. 3548/2007 «όπως ισχύει», καθώς και η υπ’ αριθμ. 12179/2.7.2014 Απόφαση (ΦΕΚ Β΄1893)
«καθορισμός ημερησίων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων…»



του ν. 4024/2011 και ειδικότερα το άρθρο 26.



του ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013) και της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», με την επιφύλαξη του σημ. 1 της υποπαραγράφου στ. 20 του ν. 4254/2014
«Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 85/Α’/07.04.2014),



του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74 /Α’/26-3-2014)«Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα- Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ.
»,



της υπ’ αριθμ. 14053/ΕΥΣ 1749 (ΦΕΚ 540/Β/27.03.2008) Υπουργικής Απόφασης Συστήματος
Διαχείρισης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,




του ν.4281/2014 (ΦΕΚ Α΄ 60/8.8.2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας,
οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 157
Εγγυήσεις.
της υπ’ αριθ. C/2007/5443/5.11.07 Απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» (Κωδικός 13, CCI:
2007GR161PO006) της προγραμματικής περιόδου 2007-2013.
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 Την υπ΄αριθμ. ΥΠ.ΠΟ.Α/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΔΤΠ/302421/4260/3886/2982/20.11.2014, ΑΔΑ: 71ΞΝΓΓΥΧ απόφαση τοποθέτησης της κ. Ελένης Μελίδη ως προϊσταμένης του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής
Τέχνης και Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων-Συλλογή Φοίβου Ανωγειανάκη.


Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥ/ΔΟΕΠΥ/275923/40952/379/24.10.2014 απόφαση μεταβίβασης
αρμοδιοτήτων του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού στις Περιφερειακές και Ειδικές
Περιφερειακές Υπηρεσίες και στα Δημόσια Μουσεία αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης
Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και στις Περιφερειακές Υπηρεσίες αρμοδιότητας της
Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού
όπως
αυτή
συμπληρώθηκε
και
ισχύει
με
την
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΥΟΝΕ/ΤΝΕ/295789/3260/37/5 απόφαση.



την με αρ. πρωτ. ΕΥΠΟΤ/Α1/ΑΤΤ16/2367/9-8-11/ΑΔΑ:4ΑΜ7Γ-ΒΞΠ απόφαση ένταξη της πράξης
«Αποκατάσταση συγκροτήματος ιδιοκτησιών του ΥΠΠΟ στις οδούς Αδριανού- Αρεως- ΚλάδουΒρυσακίου στην Πλάκα για εγκατάσταση του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης»



την με αριθμ. Πρωτ. ΕΥΤΟΠ/Α/ΑΤΤ16/4897/22.10.2014 (ΑΔΑ:62ΑΥΓ-0Τ2) 3η τροποποίηση της
Πράξης «Αποκατάσταση συγκροτήματος ιδιοκτησιών του ΥΠΠΟΤ στις οδούς Αδριανού- ΆρεωςΚλάδου- Βρυσακίου στην Πλάκα για εγκατάσταση του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης» με
κωδικό MIS 355373 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική».



Τις εγκεκριμένες πιστώσεις για την εκτέλεση του έργου (Κωδικός Πράξης Ο.Π.Σ. - ΕΡΓΟΡΑΜΑ:
355373, Κωδικός Πράξης Π.Δ.Ε.: Σ.Α. Ε0148 & Κωδικός Πράξης 2011ΣΕ01480140)



Την με αρ. πρωτ. ΥΠΑΙΘΠΑΓΓΠ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΜΜΠΚ/ΤΜΕΧ/69396/10353/702/85/02.05.2013, ΑΔΑ:
ΒΕΝΓΓ-1Ο1 μουσειογραφική μελέτη (οριστική – εφαρμογής) Νέου Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής
Τέχνης, στο πλαίσιο του υποέργου: «Συντήρηση - Αρχιτεκτονική τεκμηρίωση» του έργου
«Αποκατάσταση συγκροτήματος ιδιοκτησιών του ΥΠ.ΠΟ.Τ για την εγκατάσταση του Μουσείου
Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης στις οδούς Αδριανού, Άρεως, Κλάδου και Βρυσακίου στην Πλάκα», Δήμου
Αθηναίων, Περιφέρειας Αττικής.

ΆΡΘΡΟ 2
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

2.1. Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να παραλάβουν την προκήρυξη σε έντυπη μορφή, μπορούν να
απευθύνονται στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής επί της οδού Θέσπιδος 8, 10558 Αθήνα,
τηλ.: 2103245957, από τον κ. Χαράλαμπο Φλώρο κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (07:3015:00) έως 24/02/2015 δωρεάν σε έντυπη μορφή και σε ηλεκτρονική τα παραρτήματα Α,Γ,Ε.

2.2. Οι παριλαμβάνοντες την προκήρυξη, θα πρέπει να προσκομίσουν πλήρη στοιχεία του
ενδιαφερομένου (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, αριθμό τηλεομοιοτυπικής συσκευής
(fax), e-mail).

2.3. Η αναλυτική Προκήρυξη καθώς και περίληψη αυτής διατίθενται και στην ιστοσελίδα της
αναθέτουσας αρχής, www.melt.gr και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr

ΆΡΘΡΟ 3
ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
3.1. Οι υποψήφιοι μπορούν να ζητήσουν συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το
περιεχόμενο της παρούσας προκήρυξης μέχρι και την 11η ημέρα πριν από την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δηλαδή μέχρι την 12/02/2015 και ώρα 23:00.
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3.2. Τα ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου
διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. και φέρουν
ψηφιακή υπογραφή από τους εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς..
3.3. Η Αναθέτουσα Αρχή θα απαντήσει σε όλες μαζί τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν εντός του
ανωτέρω διαστήματος το αργότερο μέχρι 6 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
των προσφορών. Οι απαντήσεις στις σχετικές ερωτήσεις των ενδιαφερομένων θα αναρτώνται
στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής. Κανένας υποψήφιος
δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της
Αναθέτουσας Αρχής. Οι απαντήσεις της υπηρεσίας συμπληρώνουν και ενσωματώνονται στα
τεύχη του διαγωνισμού και θεωρούνται αναπόσπαστο μέρος της παρούσας προκήρυξης. Η
Αναθέτουσα Αρχή δε θα απαντήσει σε ερωτήματα που θα έχουν υποβληθεί με ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο ή μέσω πρωτοκόλλου της υπηρεσίας και εκτός πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ.
3.4. Από την παραλαβή των τευχών του Διαγωνισμού και από την παροχή, κατά τα οριζόμενα στο
παρόν άρθρο, των τυχόν συμπληρωματικών πληροφοριών/ διευκρινίσεων συνάγεται, κατά
αμάχητο τεκμήριο, ότι ο ενδιαφερόμενος έχει λάβει γνώση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και
της φύσης του έργου.
3.5. Μετά την κατάθεση και αποσφράγιση των προσφορών, διευκρινίσεις, τροποποιήσεις ή
αποκρούσεις όρων της προκήρυξης ή των προσφορών δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.

ΆΡΘΡΟ 4
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
4.1. Η γλώσσα διενέργειας του διαγωνισμού και εκτέλεσης της Σύμβασης είναι η Ελληνική. Επί ποινή
αποκλεισμού τα έγγραφα της προσφοράς και της Σύμβασης καθώς και όλη η σχετική
αλληλογραφία που είναι δυνατό να απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του
διαγωνισμού, υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα ή υποβάλλεται επίσημη μετάφρασή τους
στην ελληνική μαζί με το υποβαλλόμενο έγγραφο και σε κάθε περίπτωση διαφοράς υπερισχύει
η επίσημη μετάφραση. Δικαιολογητικά και έγγραφα που εκδίδονται σε κράτος εκτός Ελλάδος,
συνοδεύονται επί ποινή αποκλεισμού από επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα. Εάν
έγγραφο υπογράφεται ή είναι πιστοποιημένο από μη ελληνική δημόσια αρχή, αυτό θα πρέπει
να υποβάλλεται/προσκομίζεται με επισημείωση (apostilled). Αντίστοιχα οι Προσφορές
υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τα συνημμένα στην Τεχνική Προσφορά
έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά φυλλάδια που μπορούν να είναι στην Αγγλική γλώσσα.

ΆΡΘΡΟ 5
ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
5.1. Η συμμετοχή στη διαδικασία του διαγωνισμού συνιστά αμάχητο τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος,
αλλά και κάθε μέλος του -σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας ή ένωσης- έχει λάβει
πλήρη γνώση της παρούσας προκήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν καθώς και της
εφαρμοστέας νομοθεσίας, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 1.3. της παρούσας προκήρυξης.
5.2. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνιστά, επίσης, αμάχητο τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έχει
αποδεχθεί πλήρως και ανεπιφυλάκτως τη νομιμότητα του συνόλου των όρων όλων των τευχών
του Διαγωνισμού.
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ΜΕΡΟΣ Β’ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΆΡΘΡΟ 6
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
6.1. Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια και εγκατάσταση επιπλώσεων, λοιπών
υποστηρικτικών κατασκευών, εξοπλισμού (γραφεία φυλάκων, πάγκοι βεστιαρίου, καθίσματα
αίθουσας πολλαπλών χρήσεων, εξοπλισμός βιβλιοθήκης- αρχειοθήκης) σύμφωνα με την
εγκεκριμένη
μελέτη
εξοπλισμού
εγκριθείσα
δια
της
με
αρ.
ΥΠΑΙΘΠΑΓΓΠ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΜΜΠΚ/ΤΜΕΧ/69396/10353/702/85/02.05.2013,
ΑΔΑ:
ΒΕΝΓΓ-1Ο1
Απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού (Παράρτημα Γ της παρούσας) και αποθηκευτικών
μονάδων (Παράρτημα Ε της παρούσας) σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. ΜΕΛΤ&ΕΛΑΜΟΣΦΑ/1915/23.12.2014 απόφαση έγκρισης προδιαγραφών και σχεδίων χωροθέτησης, για την
μεταστέγαση του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης στο οικοδομικό τετράγωνο που
περιβάλλεται από τις οδούς Άρεως, Αδριανού, Βρυσακίου, Κλάδου και την επανέκθεση των
μονίμων συλλογών του. Στο αντικείμενο περιλαμβάνεται και η παροχή πλήρων οδηγιών στην
χρήση του συγκεκριμένου εξοπλισμού προς το προσωπικό της Αναθέτουσας Αρχής.
Η υλοποίηση του Έργου περιλαμβάνει δύο (2) τμήματα και συγκεκριμένα:


Προμήθεια και εγκατάσταση επιπλώσεων, λοιπών υποστηρικτικών κατασκευών και εξοπλισμού:
Αντικείμενό του είναι η προμήθεια και η θέση σε λειτουργία του εξοπλισμού σύμφωνα με τις
σχετικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Α και με την εγκεκριμένη μελέτη εξοπλισμού του
Μουσείου (Παράρτημα Γ).



Προμήθεια αποθηκευτικών μονάδων: Αντικείμενό του είναι η προμήθεια και η θέση σε
λειτουργία αποθηκευτικών μονάδων σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές του Παραρτήματος
Α και τα συνημμένα σχέδια (Παράρτημα Ε).

6.2. Τα προς προμήθεια αντικείμενα πρέπει να πληρούν επί ποινή αποκλεισμού τα οριζόμενα
λεπτομερώς ως προς τις ποσότητες και τις προδιαγραφές στο Παράρτημα Α, στο Παράρτημα Γ
και στο Παράρτημα E της παρούσας.
6.3. Τα προς προμήθεια αντικείμενα κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού
Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 39100000-3 και 39132000-6
6.4. Υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς για κάθε τμήμα ξεχωριστά του έργου.
ΆΡΘΡΟ 7
ΤΡΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
7.1

To προαναφερθέν συνολικό αντικείμενο του έργου του αναδόχου, συνίσταται στην προμήθεια και
εγκατάσταση επιπλώσεων, λοιπών υποστηρικτικών κατασκευών, εξοπλισμού (γραφεία
φυλάκων, πάγκοι βεστιαρίου, καθίσματα αίθουσας πολλαπλών χρήσεων, εξοπλισμός
βιβλιοθήκης- αρχειοθήκης) και αποθηκευτικών μονάδων που θα τοποθετηθούν σε διάφορους
χώρους του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης.

7.2 Ο τόπος και τρόπος παράδοσης καθώς και ο χρόνος παραλαβής των αντικειμένων που
περιγράφονται στο Παράρτημα Α της παρούσας ορίζονται αναλυτικά στο συνημμένο σχέδιο της
σύμβασης που θα υπογραφεί μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου (Παράρτημα Β
της παρούσας), ιδίως στα άρθρα 1. 2. 7. 8. 9 και 10 αυτής.
Ο ανάδοχος υποχρεούται, αφού εγκαταστήσει τα αγαθά στις τελικές τους θέσεις, να
απομακρύνει τα υλικά συσκευασίας από τους χώρους εγκατάστασης.
7.4
Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης εφαρμόζονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στον
κανονισμό Προμηθείων του Δημοσίου (ΠΔ 118/2007).
7.3
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ΆΡΘΡΟ 8
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
8.1. Το έργο του αναδόχου έχει διάρκεια επτά (7) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

8.2. Ο συνολικός ανώτατος προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των εκατόν πενήντα
τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα ενός ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών (154.471,55
€) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (23%) και αναλύε ται ως εξής:
◦

Προμήθεια και εγκατάσταση επιπλώσεων, λοιπών υποστηρικτικών κατασκευών και
εξοπλισμού: εκατόν δεκατρείς χιλιάδες οκτακόσια είκοσι ένα ευρώ και δεκατέσσερα λεπτά
(113.821,14 €).

◦

Προμήθεια αποθηκευτικών μονάδων: σαράντα χιλιάδες εξακόσια πενήντα ευρώ και
σαράντα ένα λεπτά (40.650,41 €).

Η προσφορά του αναδόχου θα πρέπει να αναλύεται στα παραπάνω διακριτά μέρη και να μην
υπερβαίνει τα ανωτέρω τεθέντα όρια. Υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς για κάθε τμήμα
ξεχωριστά του έργου.
8.3. Η Πράξη στην οποία εντάσσεται η προκηρυσσόμενη προμήθεια/ υπηρεσία συγχρηματοδοτείται
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και από το Ελληνικό Δημόσιο
μέσω του Προγράμματος Δημοσιών Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) και συγκεκριμένα την ΣΑΕ 014/8 με
ενάριθμο 2011ΣΕ01480140 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική».

ΆΡΘΡΟ 9
ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
 Η οικονομική προσφορά του οριστικού αναδόχου αποτελεί τη συμβατική του αμοιβή και δεν
περιλαμβάνει τον αναλογούντα ΦΠΑ, ο οποίος δηλώνεται διακριτά στο ειδικό έντυπο της
οικονομικής προσφοράς. Η αμοιβή του οριστικού αναδόχου/αναδόχων δεν αναθεωρείται καθ’
όλη τη διάρκεια της Σύμβασης.
 Ο οριστικός ανάδοχος/ανάδοχοι δεσμεύεται για το αμετάβλητο της οικονομικής προσφοράς του
για οποιοδήποτε λόγο, καθώς και για την ακρίβεια των υπολογισμών, με βάση τους οποίους θα
διαμορφώσει την οικονομική προσφορά του.
 Όλα τα χρηματικά ποσά και οι πληρωμές που θα διενεργούνται από την αναθέτουσα αρχή θα
εκφράζονται σε ευρώ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 Οι πληρωμές στο πλαίσιο της σύμβασης θα γίνονται σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο
συνημμένο σχέδιο σύμβασης μεταξύ της Α.Α. και του Αναδόχου (Παράρτημα Β της παρούσας)
και ιδίως στο άρθρο 3 αυτής και θα πραγματοποιούνται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής
και με την έκδοση σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής της αρμόδιας Επιτροπής
Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου της σύμβασης, με το οποίο θα πιστοποιείται η καλή
εκτέλεση κάθε ενέργειας και οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες για την υλοποίησή της.
 Σε περίπτωση Κοινοπραξίας ή Ένωσης φυσικών ή νομικών προσώπων, οι πληρωμές θα
καταβληθούν αναλογικά σε κάθε συμμετέχοντα στην εν λόγω Κοινοπραξία ή Ένωση, σύμφωνα
με την οικονομική προσφορά του.
 Τα προβλεπόμενα από τις φορολογικές διατάξεις παραστατικά θα εκδίδονται στο όνομα της
αναθέτουσας αρχής, μετά την εκτέλεση και παράδοση του έργου, κατά τα οριζόμενα στο παρόν
άρθρο. Ο ανάδοχος/ανάδοχοι επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση
υπέρ Νομικών Προσώπων, Ανεξάρτητων Αρχών ή άλλων Οργανισμών που κατά νόμο τον
βαρύνει. Η καθαρή αξία των παραστατικών υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος
βάσει του Ν. 2238/94 (ΦΕΚ 151/Α/94) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και σε κρατήσεις υπέρ
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ΕΑΑΔΗΣΥ 0,1% με την αντίστοιχη παρακράτηση Χαρτοσήμου 2% και 3% και εισφορά υπέρ ΟΓΑ
20%. Τα έξοδα δημοσιεύσεων στον τύπο βαρύνουν τον ανάδοχο/αναδόχους.

ΆΡΘΡΟ 10
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
10.1. Οι εγγυήσεις που απαιτούνται στον παρόντα διαγωνισμό είναι οι εξής :


Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής, σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο άρθρο 16 της
παρούσας,



Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο άρθρο 29
και στο συνημμένο σχέδιο σύμβασης (άρθρο 4) μεταξύ της Α.Α. και Αναδόχου
(Παράρτημα Β) της παρούσας και



Εγγυητική Επιστολή προκαταβολής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας και τα
αναλυτικά οριζόμενα στο συνημμένο σχέδιο σύμβασης (άρθρο 5) μεταξύ της Α.Α. και του
Αναδόχου (Παράρτημα Β) της παρούσας



Εγγυητική Επιστολή καλής λειτουργίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας και τα
αναλυτικά οριζόμενα στο άρθρο 29 και στο συνημμένο σχέδιο σύμβασης (άρθρο 6)
μεταξύ της Α.Α. και του Αναδόχου (Παράρτημα Β) της παρούσας.

ΜΕΡΟΣ Γ’ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΆΡΘΡΟ 11
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
11.1. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν
ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και
να
εγγραφούν
στο
ηλεκτρονικό
σύστημα
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Διαδικτυακή
πύλη
www.promitheus.gov.gr .
11.2. Οι οικονομικοί φορείς αιτούνται, μέσω της ιστοσελίδας συστήματος και από το σύνδεσμο
«Εγγραφείτε ως οικονομικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό, παρέχοντας τις απαραίτητες
πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του.
11.3. Οι διαθέτοντες ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται με χρήση των
διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστημα
TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση,
εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της
Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών της Γ.Γ.
Εμπορίου.
Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν
διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους
συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται
με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η
ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το ανωτέρω Τμήμα της Γενικής Διεύθυνσης
Κρατικών Προμηθειών.
Οι οικονομικοί φορείς χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται
από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας:
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−
είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην
ελληνική.
−
είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου. pdf με επίσημη μετάφραση
στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα IX Α για τις δημόσιες συμβάσεις
έργων, στο Παράρτημα IX Β για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και στο Παράρτημα IX Γ για
τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών του π.δ. 60/2007, και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους
όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να
δηλώνεται/αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό Μητρώο,
προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές
αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία.
11.4. Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω του
Συστήματος. Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής
εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως
πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του.

ΆΡΘΡΟ 12
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
12.1. Στο διαγωνισμό δύναται να συμμετάσχουν:
12.1.1. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, που έχουν συσταθεί σύμφωνα
με τη νομοθεσία ενός Κράτους –Μέλους της ΕΕ και έχουν την καταστατική τους έδρα, την
κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της ΕΕ, του ΕΟΧ και στο
εσωτερικό των χωρών που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία Δημοσίων
Συμβάσεων (GPA), η οποία συνήφθη στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων του Γύρου της
Ουρουγουάης (GATT).
12.1.2. Ενώσεις – Κοινοπραξίες των υπό σημ. 12.1.1. φυσικών ή/και νομικών προσώπων που
υποβάλλουν κοινή προσφορά. Στην περίπτωση των ενώσεων δεν απαιτείται οι
διαγωνιζόμενοι να έχουν λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν
προσφορά. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να υποχρεώσει την Ένωση, η οποία
θα ανακηρυχθεί ως ανάδοχος, πριν την υπογραφή της σύμβασης να λάβει συγκεκριμένη
νομική μορφή ως εξής:
(α) να περιβληθεί τη μορφή της κοινοπραξίας κατά τα οριζόμενα στη σχετική
νομοθεσία,
(β) να περιβληθεί τη μορφή εταιρείας του εμπορικού δικαίου, συσταθείσας σύμφωνα
με τις διατάξεις του εμπορικού νόμου.
Σε κάθε περίπτωση τα μέλη της Ένωσης – Κοινοπραξίας ευθύνονται έκαστος, έναντι της
Αναθέτουσας Αρχής, αδιαιρέτως, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την εκτέλεση του
έργου. Σε περίπτωση κατά την οποία, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή
ανωτέρας βίας, μέλος των Ενώσεων – Κοινοπραξιών δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις
υποχρεώσεις του, κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη
συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς, με την ίδια τιμή. Εάν
η παραπάνω ανικανότητα προκύψει, κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα
υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς, με την
ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο παραπάνω
περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικαταστάτη ο οποίος πρέπει να πληροί τους
όρους των τευχών. Η αντικατάσταση αξιολογείται, με την υποβολή σχετικών
δικαιολογητικών, από την Επιτροπή και εγκρίνεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής.
12.2. Επισημαίνεται ότι κάθε διαγωνιζόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δεν μπορεί να μετέχει, είτε
αυτοτελώς, είτε ως μέλος Ένωσης – Κοινοπραξίας, είτε καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο, σε
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περισσότερες της μιας προσφοράς άλλως απορρίπτονται όλες οι προσφορές στις οποίες
συμμετέχει.

ΆΡΘΡΟ 13 ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ
13.1. Αποκλείεται από τον παρόντα Διαγωνισμό ο διαγωνιζόμενος, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό
του ή, σε περίπτωση ένωσης προσώπων, έστω και σε ένα συμμετέχοντα στην ένωση οικονομικό
φορέα, οι λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 43 του π.δ/τος 60/2007 και
συγκεκριμένα εάν υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση εις βάρος των διαγωνιζομένων
ή -σε περίπτωση ενώσεων προσώπων- έστω και για ένα συμμετέχοντα στην ένωση οικονομικό
φορέα, για έναν ή περισσότερους λόγους που απαριθμούνται κατωτέρω:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2, παράγραφος 1
της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου,
β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της
ης
26 Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3, παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/742/ΚΕΠΠΑ
του Συμβουλίου,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της
ης
Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10 Ιουνίου 1991, για την πρόληψη
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση από
παράνομες δραστηριότητες,
ε) υπεξαίρεση (375 ΠΚ), απάτη (386, 388 ΠΚ), εκβίαση (385 ΠΚ), πλαστογραφία (216, 218
ΠΚ), ψευδορκία (224 ΠΚ), δωροδοκία (235-237 ΠΚ) και δόλια χρεοκοπία (398 ΠΚ) ή της
ανάλογης νομοθεσίας του κράτους εγκατάστασης·
στ) αδίκημα που αφορά την επαγγελματική του διαγωγή.
13.2. Αποκλείεται από τον παρόντα Διαγωνισμό ο διαγωνιζόμενος, εφόσον ο ίδιος ή, σε περίπτωση
ένωσης προσώπων, έστω και ένας συμμετέχων στην ένωση οικονομικός φορέας:

α) βρίσκεται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση,
είτε πτωχευτικό συμβιβασμό, είτε υπό εξυγίανση, είτε υπό ειδική εκκαθάριση, είτε
δικαστική συμπαράσταση (αν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο) ή σε οποιαδήποτε
ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις
εθνικές, νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις,
β) εκινήθη εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική
διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, εξυγίανση, ειδική εκκαθάριση ή δικαστική
συμπαράσταση (αν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο) ή οποιαδήποτε άλλη ανάλογη
διαδικασία προβλεπόμενη από τις εθνικές, νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις,
γ) έχει διαπράξει επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού
ή σε σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα, που μπορεί να διαπιστωθεί ελευθέρως
με οποιοδήποτε μέσο από την αναθέτουσα αρχή,
δ) είναι ένοχος υποβολής ψευδούς δηλώσεως ή παραλείψεως υποβολής των
πληροφοριών που απαιτούνται.
13.3. Αποκλείονται, επίσης, από τη διαδικασία τα πρόσωπα που δεν ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή
βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της παρούσας και δεν είναι εγγεγραμμένα
στο οικείο επιμελητήριο. Σε περίπτωση ενώσεων-κοινοπραξιών η απαίτηση εγγραφής ισχύει για
όλα τα μέλη.
13.4. Αποκλείεται από τον παρόντα Διαγωνισμό ο διαγωνιζόμενος, εφόσον ο ίδιος ή, σε περίπτωση
ένωσης προσώπων, έστω και ένας συμμετέχων στην ένωση οικονομικός φορέας:
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α) δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή των εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι
εγκαταστημένος ή σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας της αναθέτουσας αρχής,
β) δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του τις σχετικές με την πληρωμή των φόρων και
τελών σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας της αναθέτουσας αρχής,
13.5. Αποκλείεται από τον παρόντα Διαγωνισμό ο διαγωνιζόμενος, εφόσον ο ίδιος ή, σε περίπτωση
ένωσης προσώπων, έστω και ένας συμμετέχων στην ένωση οικονομικός φορέας:

13.5.1. απώλεσε το δικαίωμα να συμμετέχει σε δημόσιους διαγωνισμούς με απόφαση άλλης
δημόσιας υπηρεσίας ή ΝΠΔΔ ή φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα, λόγω μη
εκπλήρωσης των συμβατικών του υποχρεώσεων,
13.5.2. δεν υποβάλει επιστολή συμμετοχής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σημείο 19 της
παρούσας Προκήρυξης,

13.5.3. δεν υποβάλει όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρούσα προκήρυξη,
ή/και παραβεί οποιαδήποτε υποχρέωση από τις αναφερόμενες στην παρούσα
προκήρυξη ή/και
13.5.4. δεν υποβάλει όλα τα έγγραφα των προσφορών στην Ελληνική γλώσσα ή επισήμως
μεταφρασμένα στην Ελληνική Γλώσσα με εξαίρεση τα συνημμένα στην τεχνική
προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορούν να είναι στην
Αγγλική γλώσσα.
13.6. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, οι παραπάνω λόγοι αποκλεισμού
ισχύουν για καθέναν από τους συμμετέχοντες στην κοινή προσφορά. Εάν συντρέχει λόγος
αποκλεισμού και για έναν μόνο συμμετέχοντα σε κοινή προσφορά, η υποβληθείσα κοινή
προσφορά αποκλείεται από το διαγωνισμό.

ΆΡΘΡΟ 14 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
14.1. Οι διαγωνιζόμενοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, επί ποινή αποκλεισμού,
στον υποφάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής—Τεχνική Προσφορά», σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 21 της παρούσας, τα κάτωθι δικαιολογητικά με την ίδια σειρά και αρίθμηση στην
Ελληνική γλώσσα. Δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί εκτός Ελλάδας θα συνοδεύονται από
επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 454 του
Κ.Πολ.Δικ και του Κώδικα περί Δικηγόρων:
14.1.1. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής. Ο Διαγωνιζόμενος για τη συμμετοχή του στο
Διαγωνισμό οφείλει να καταθέσει εγγυητική επιστολή συμμετοχής, η οποία θα έχει συνταχθεί
και θα εκδοθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 της παρούσας Προκήρυξης.
14.1.2.

Πράξη σύστασης / έναρξης επιτηδεύματος: Στην περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος
είναι νομικό πρόσωπο πρέπει να καταθέσει αντίγραφο του καταστατικού ή άλλου
αντίστοιχου εγγράφου του που να αποδεικνύει τη σύσταση του νομικού προσώπου του
διαγωνιζόμενου και τυχόν τροποποιήσεις του μαζί με τα αντίστοιχα ΦΕΚ δημοσίευσης,
όπου αυτά προβλέπονται. Ενδείκνυται η προσκόμιση του πιο πρόσφατου
κωδικοποιημένου καταστατικού και οι τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις αυτού,
μαζί με τα αντίστοιχα ΦΕΚ δημοσίευσης όπου αυτή προβλέπεται. Στην περίπτωση που ο
διαγωνιζόμενος είναι φυσικό πρόσωπο πρέπει να καταθέσει βεβαίωση έναρξης
επιτηδεύματος από την αρμόδια Οικονομική Αρχή (Δ.Ο.Υ.).

14.1.3.
ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ ή απόφαση των εταίρων περί
εκπροσώπησης του νομικού προσώπου.
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14.1.4.
Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο οποίο μπορεί να
περιέχεται και εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου
αναδόχου) για υπογραφή και υποβολή Προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο
νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα την Προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του
διαγωνισμού και ορίζεται συγκεκριμένα άτομο ως αντίκλητος.
14.1.5.
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του
καταστατικού / μη λύσης της εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρείς (3) μήνες
πριν από την ημερομηνία υποβολής Προσφορών.
14.1.6.

Πράξη σύστασης ενώσεως – κοινοπραξίας: Προσκομίζεται το ιδιωτικό συμφωνητικό
σύστασης αυτής και συμπληρωματικά κάθε άλλο πρόσφορο έγγραφο, όπως ενδεικτικά,
πρακτικά αποφάσεων των Διοικητικών Συμβουλίων (σε περίπτωση Α.Ε.) ή αποφάσεων
των διαχειριστών (σε περίπτωση Ε.Π.Ε. , Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. ή Ε.Ε.), όπου θα ορίζονται:
i. τα μέλη της ένωσης που υπέβαλαν προσφορά, τα οποία θα αναφέρονται
ονομαστικά, ευθύνονται αλληλεγγύως, αδιαιρέτως και εις ολόκληρο έκαστο έναντι
της αναθέτουσας αρχής,
ii. το μέρος του Έργου (ποσοστό συμμετοχής) που αναλαμβάνει κάθε μέλος της
Ένωσης στην εκτέλεση του Έργου,
iii. Συμβολαιογραφική πράξη με την οποία ορίζεται κοινός εκπρόσωπος των μελών
της ένωσης-κοινοπραξίας
iv. ο Συντονιστής/ επικεφαλής της ένωσης,
v. ότι σε περίπτωση που επιλεγούν ως Ανάδοχοι και εφόσον δεν έχουν συστήσει
κοινοπραξία με δική τους πρωτοβουλία, θα συστήσουν, εφόσον τους ζητηθεί από
την Αναθέτουσα Αρχή, κοινοπραξία σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη σχετική
νομοθεσία ή εταιρεία του εμπορικού δικαίου,
vi. ότι η κοινοπραξία θα συσταθεί με σκοπό την προμήθεια των αγαθών που
προβλέπει η παρούσα Προκήρυξη Διαγωνισμού, ή η εταιρεία θα συσταθεί με
σκοπό μεταξύ άλλων την προμήθεια των αγαθών που προβλέπει η παρούσα
Προκήρυξη Διαγωνισμού, και η Σύμβαση θα υπογραφεί μετά την έκδοση αριθμού
φορολογικού μητρώου από την αρμόδια φορολογική αρχή,
vii. ότι τα μέλη της κοινοπραξίας θα είναι αλληλεγγύως, εξ ολοκλήρου και εξ
αδιαιρέτου υπεύθυνα για την τήρηση των όρων της Σύμβασης.
Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής τους
εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένα, από
την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
Γενικά, τα νομικά πρόσωπα κάθε είδους πλην των προαναφερομένων θα πρέπει να
προσκομίσουν όλα τα εκ του νόμου προβλεπόμενα νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασής
τους και τροποποιήσεις αυτών, καθώς και το νομιμοποιητικό έγγραφο όπου ορίζεται ο
νόμιμος εκπρόσωπός τους.

14.1.7.

Υπεύθυνη Δήλωση του Διαγωνιζόμενου ή των νομίμων εκπροσώπων των
Διαγωνιζόμενων σε περίπτωση νομικών προσώπων, στην οποία θα δηλώνονται τα εξής:
i. τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν,
ii. ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της
παρούσας προκήρυξης και ότι αποδέχεται όλους τους όρους της παρούσας,
iii. ότι η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο του προκηρυσσόμενου έργου
iv. ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικό με οποιαδήποτε
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση του διαγωνισμού,
v. ότι συμμετέχει σε μία μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού,
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vi.

ότι δεν υπόκειται σε κάποιον από τους λόγους αποκλεισμού, όπως αυτοί
αναλυτικά αναφέρονται στο Άρθρο 13 της Προκήρυξης και
vii. ότι όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
14.1.8.
Υπεύθυνη δήλωση του/των νόμιμου/ων εκπροσώπου/ων ήτοι, σε κάθε περίπτωση και
ανεξαρτήτως τυχόν ειδικότερης πληρεξουσιότητας,:
i. των διαχειριστών Ο.Ε. και Ε.Ε.,
ii. των διαχειριστών ΕΠΕ και ΙΚΕ,
iii. του Πρόεδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου Α.Ε. και
iv. των νόμιμων εκπροσώπων κάθε άλλου νομικού προσώπου
ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς, ο καθένας από αυτούς δεν έχει
καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην
παράγραφο 13.1. και δεν συντρέχει στο πρόσωπό του λόγος αποκλεισμού της
παραγράφου 13.2 δ) της παρούσας.

ΆΡΘΡΟ 15 ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ
Επίσης ο Διαγωνιζόμενος έχει τη δυνατότητα σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 45 ή/και την
παράγραφο 3 του άρθρου 46 του π.δ/τος 60/2007, να στηρίζεται στις δυνατότητες
(οικονομικές/χρηματοοικονομικές ή/και τεχνικές/επαγγελματικές) άλλων φορέων ασχέτως της νομικής
φύσης των δεσμών του με αυτές. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να αποδεικνύει στην Αναθέτουσα Αρχή
ότι, για την εκτέλεση της σύμβασης, θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους με την
προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων αυτών και συγκεκριμένα:
Σε περίπτωση φυσικού προσώπου:

Υπεύθυνη Δήλωση του φυσικού προσώπου περί της δέσμευσης αυτού να διαθέσει
πράγματι στο Διαγωνιζόμενο τους αναγκαίους οικονομικούς/τεχνικούς πόρους που
απαιτούνται για την απόδειξη της χρηματοοικονομικής/τεχνικής επάρκειας και την
διάθεση αυτών για λογαριασμό του Συμμετέχοντα καθ΄ όλη την καλυπτόμενη από
την σύμβαση χρονική περίοδο συμπεριλαμβανομένης τυχόν χρονικής παράτασής
της.

Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπό του κάποιος από τους λόγους
αποκλεισμού των παραγράφων 13.1, 13.2, 13.3. και 13.4., όσους από αυτούς
αφορούν σε φυσικά πρόσωπα.

Ιδιωτικό Συμφωνητικό του φυσικού προσώπου με το Διαγωνιζόμενο, στο οποίο θα
προσδιορίζονται ειδικώς και ρητώς τα στοιχεία των χρηματοοικονομικών ή τεχνικών
μέσων ή πόρων του τρίτου που επιθυμεί να προσμετρηθούν υπέρ της συμμετοχής
του, και δυνάμει του οποίου θα προκύπτει, με πρόσφορα μέσα, ότι τα στοιχεία αυτά
θα βρίσκονται στη διάθεσή του κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, καθώς και
ότι ο δανείζων την εμπειρία είναι πράγματι σε θέση να εξασφαλίσει τη χρήση των
μέσων αυτών.
Σε περίπτωση νομικού προσώπου:

Απόφαση των αποφασιζόντων οργάνων του φορέα που διαθέτει τους αναγκαίους
πόρους, περί της δέσμευσης τούτου να διαθέσει πράγματι στο Διαγωνιζόμενο τους
αναγκαίους οικονομικούς/τεχνικούς πόρους που απαιτούνται για την απόδειξη της
χρηματοοικονομικής/τεχνικής επάρκειας και την διάθεση αυτών για λογαριασμό του
Συμμετέχοντα καθ΄ όλη την καλυπτόμενη από την σύμβαση χρονική περίοδο
συμπεριλαμβανομένης τυχόν χρονικής παράτασής της.

Ιδιωτικό Συμφωνητικό του φορέα με το Διαγωνιζόμενο, στο οποίο θα
προσδιορίζονται ειδικώς και ρητώς τα στοιχεία των χρηματοοικονομικών ή τεχνικών
μέσων ή πόρων του τρίτου που επιθυμεί να προσμετρηθούν υπέρ της συμμετοχής
του, και δυνάμει του οποίου θα προκύπτει, με πρόσφορα μέσα, ότι τα στοιχεία αυτά
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θα βρίσκονται στη διάθεσή του κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, καθώς και
ότι ο δανείζων την εμπειρία είναι πράγματι σε θέση να εξασφαλίσει τη χρήση των
μέσων αυτών.

Νομιμοποιητικά έγγραφα του φορέα (ισχύον καταστατικό).

Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν εμπίπτει σε κάποιον από τους λόγους αποκλεισμού των
παραγράφων 13.1, 13.2, 13.3. και 13.4..

ΆΡΘΡΟ 16 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
16.1. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό καταθέτουν υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισμού, εγγύηση
συμμετοχής στο διαγωνισμό που περιλαμβάνει τα κάτωθι στοιχεία:

τον αριθμό πρωτοκόλλου της Απόφασης έγκρισης του τεύχους της Προκήρυξης
Διαγωνισμού,

το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση το οποίο πρέπει να αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί του
προϋπολογισμού του Έργου (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), δηλαδή συνολικού
ποσού τριών χιλιάδων ογδόντα εννέα ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών (3.089,43 €).
Στην περίπτωση που υποβάλλεται προσφορά για τμήμα των υπό προμήθεια αγαθών το
ποσοστό 2% αφορά στον προϋπολογισμό του τμήματος ήτοι για το πρώτο τμήμα δύο
χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ και σαράντα δύο λεπτών (2.276,42€) και για το
δεύτερο τμήμα οκτακοσίων δεκατριών ευρώ και ενός λεπτού (813,01€).

την ημερομηνία έκδοσής της,

την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προσφέροντος υπέρ του οποίου εκδίδεται,

την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται: Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης και
Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων-Συλλογή Φ. Ανωγειανάκη.

την ημερομηνία διαγωνισμού (με την ένδειξη ότι ισχύει και για κάθε παράταση αυτού) και
τον τίτλο του έργου ως εξής: «επιλογή αναδόχου για την προμήθεια και εγκατάσταση
Λοιπού Εξοπλισμού του Νέου Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης»

την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης (η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον
επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, καλύπτοντας και τυχόν
παρατάσεις, ή να είναι αορίστου διαρκείας),

τον εκδότη,

τον αριθμό της εγγύησης,

τους όρους ότι:
o
η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της
ένστασης της διζήσεως,
o
το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί τον
διαγωνισμό και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετά από
απλή έγγραφη ειδοποίηση και
o
η εγγύηση ισχύει μέχρι επιστροφής της.
16.2. Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας, η εγγυητική επιστολή συμμετοχής πρέπει να καλύπτει την
ευθύνη όλων των μελών της ένωσης, οι οποίοι θα αναφέρονται στο σώμα αυτής, αλληλεγγύως
και εις ολόκληρον. Στην περίπτωση αυτή το παραπάνω ποσό της εγγυητικής επιστολής μπορεί
να καλύπτεται είτε με μία, είτε με το άθροισμα περισσοτέρων εγγυητικών επιστολών των
συμμετεχόντων. Κάθε μία όμως από αυτές πρέπει να αναφέρεται σε όλους τους συμμετέχοντες.
16.3. Ο εκδότης της εγγύησης, όταν αυτή δεν είναι αορίστου διάρκειας, υποχρεούται να προβεί στην
παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Αναθέτουσας Αρχής, που θα
υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.
16.4. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον Ανάδοχο μετά την προσκόμιση της εγγύησης καλής
εκτέλεσης. Στους λοιπούς συμμετέχοντες επιστρέφεται εντός τεσσάρων (4) ημερών από την
κοινοποίηση σε αυτούς είτε της οριστικής απόφασης περί απόρριψης της προσφοράς τους από
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τα επόμενα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης είτε της οριστικής απόφασης κατακύρωσης τησς
σύμβασης.
16.5. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια
ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 153 εως
156 του ν. 4281/2014, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα στο άρθρο 168 του ν.
4281/2014δικαιολογητικά κατακύρωσης ή δεν προσέλθει εγκάιρως για την υπογραφή της
σύμβασης.
16.6. Η εγγύηση εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη-μέρη της Συμφωνίας
Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το
ν.2513/1997 (Α΄139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό.
Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ. Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο
του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου
χρηματικού ποσού.
16.7. Εγγυήσεις που εκδίδονται σε άλλο κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσημη
μετάφραση των ξενόγλωσσων κειμένων στην Ελληνική γλώσσα σύμφωνα με τα οριζόμενα περί
μετάφρασης στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (άρθρο 454).

ΆΡΘΡΟ 17 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
17.1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο Διαγωνιζόμενος στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι ημερών (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής
ειδοποίησης, η οποία στέλνεται ηλεκτρονικά μέσω ΕΣΗΔΗΣ, οφείλει να υποβάλλει ηλεκτρονικά
μέσω ΕΣΗΔΗΣ, σε μορφή αρχείου .pdf και σε φάκελο με σήμανση «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ» σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26 της παρούσας, όλα τα επί μέρους
δικαιολογητικά και έγγραφα έναντι των οποίων υποβλήθηκε η ανωτέρω Δήλωση, διαφορετικά
θα αποκλεισθεί και με απόφαση της Α.Α. μπορεί να εκπέσει η Εγγύηση Συμμετοχής στον
Διαγωνισμό την οποία έχει καταθέσει με την Προσφορά του. Στην περίπτωση αυτή η
Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να καλέσει τον επόμενο κατά σειρά βαθμολόγησης
Διαγωνιζόμενο με τις ίδιες προϋποθέσεις, προκειμένου να συνάψει την Σύμβαση μαζί του.
17.2. Τα δικαιολογητικά αυτά είναι τα ακόλουθα:
17.2.1. Οι Έλληνες πολίτες υποβάλλουν τα κάτωθι αναφερόμενα δικαιολογητικά:

(1)
Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την
κοινοποίηση της ως άνω ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν
καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της
παραγράφου 13.1. της παρούσας.
(2)
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του
τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω ειδοποίησης, από το οποίο
να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις καταστάσεις της παραγράφου 13.2.
(3)
Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης από τα οποία να
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
(4)
Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών
κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
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(5) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα
δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να
καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. Η υπεύθυνη
δήλωση υπογράφεται ψηφιακά και δεν χρειάζεται θεώρηση του γνησίου της
υπογραφής.
(6) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι είναι
εγγεγραμμένος στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου και
το ειδικό επάγγελμα του, από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του κατά την ημέρα
υποβολής της Προσφοράς και ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την
κοινοποίηση της ως άνω ειδοποίησης από το ΕΣΗΔΗΣ.
17.2.2. Οι αλλοδαποί πολίτες υποβάλλουν τα πιστοποιητικά της ως άνω παραγράφου ή άλλα
ισοδύναμα έγγραφα ή αποδεικτικά μέσα εκδοθέντα από τις κατά περίπτωση αρμόδιες
δικαστικές ή διοικητικές Αρχές της χώρας εγκατάστασής τους.
17.2.3. Τα νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, υποβάλουν τα εξής έγγραφα:

(1)
Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά, που προβλέπονται στο σημείο 17.2.1..
(2)
Τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές,
στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), των Ι.Κ.Ε. και των
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο
για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο
έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το
οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη
δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα του άρθρου 13.1 της παρούσας.
(3)
Εφόσον από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών εγγράφων για τη λειτουργία
των νομικών προσώπων έχει υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο Ανάδοχος
υποχρεούται να προσκομίσει με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης και τα σχετικά
έγγραφα (λ.χ. τροποποίηση καταστατικού).
17.2.4. Οι ενώσεις ή κοινοπραξίες θα πρέπει να καταθέσουν τα δικαιολογητικά των σημείων
17.2.1. και 17.2.3. του παρόντος άρθρου, για κάθε μέλος της ένωσης – κοινοπραξίας.

17.2.5. Σε περίπτωση που ο συμμετέχων έχει επικαλεστεί δυνατότητες τρίτων κατά το άρθρο 15
της παρούσας, τότε στο στάδιο της κατακύρωσης προσκομίζονται επιπλέον:
17.2.5.1. Ιδιωτικό συμφωνητικό του φυσικού ή νομικού προσώπου με το Διαγωνιζόμενο
με το οποίο αναλαμβάνει την δέσμευση και υποχρέωση διάθεσης στο
Διαγωνιζόμενο των αναγκαίων χρηματοοικονομικών/τεχνικών πόρων καθ΄
όλη την καλυπτόμενη από την σύμβαση χρονική περίοδο,
συμπεριλαμβανομένης τυχόν χρονικής παράτασής της.

17.2.5.2. Τα δικαιολογητικά των σημείων 17.2.1. και 17.2.3. του παρόντος άρθρου για
τον τρίτο.

17.3. Σχετικά με τα ανωτέρω δικαιολογητικά κατακύρωσης σημειώνονται τα ακόλουθα:
17.3.1.

Εφόσον στο ποινικό μητρώο αναφέρονται αδικήματα, για τα οποία δεν προκύπτει
σαφώς αν ανήκουν σε αυτά που σύμφωνα με την παρούσα Προκήρυξη επιφέρουν τον
αποκλεισμό του συμμετέχοντος, ο Διαγωνιζόμενος πρέπει να συνυποβάλει σε
ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή .pdf αντίγραφο της σχετικής καταδικαστικής απόφασης,
προκειμένου να κριθεί ανάλογα.

17.3.2.

Η μη υποβολή καθώς και η μη προσήκουσα υποβολή κάποιου από τα παραπάνω
δικαιολογητικά του σημείου 17.2. του παρόντος συνιστά λόγο αποκλεισμού από τον
διαγωνισμό.
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ΆΡΘΡΟ 18 ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ / ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ
18.1.

Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται κάποιο από τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν
καλύπτει όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, τότε αυτό αναπληρώνεται ως ακολούθως:

Για τους ημεδαπούς: με ένορκη βεβαίωση ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην
οποία θα βεβαιώνεται τόσο η αδυναμία έκδοσης του σχετικού πιστοποιητικού όσο και ότι ο
υποψήφιος ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση.

Για τους αλλοδαπούς: με ένορκη βεβαίωση του υποψήφιου αναδόχου ή, στα κράτη όπου
δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με Υπεύθυνη Δήλωση του υποψήφιου αναδόχου
ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού
οργανισμού της χώρας του υποψήφιου αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται τόσο η
αδυναμία έκδοσης του σχετικού πιστοποιητικού όσο και ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν
βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση.

18.2.

Όπου στα Τεύχη Διαγωνισμού/Συμβατικά Τεύχη ζητείται η προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης
επισημαίνεται ότι η Υπεύθυνη Δήλωση θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένη, με τη
χρήση ψηφιακής υπογραφής. Σε κάθε περίπτωση, αν ζητηθεί η υποβολή δικαιολογητικών σε
έντυπη μορφή ως Υπεύθυνη Δήλωση, νοείται, για τους μεν ημεδαπούς, Υπεύθυνη Δήλωση του
νομίμου εκπροσώπου του νομικού ή του φυσικού προσώπου με ημερομηνία εντός των
τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημέρας υποβολής των
προσφορών χωρίς να απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής. Για τους δε
αλλοδαπούς, κείμενο ανάλογης αποδεικτικής αξίας το οποίο θα συνοδεύεται από επίσημη
μετάφραση του στα Ελληνικά κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 454 του Κ.Πολ.Δικ και του Κώδικα
περί Δικηγόρων.

ΆΡΘΡΟ 19 ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ
19.1. Σε περίπτωση μη υποβολής οποιουδήποτε από τα δικαιολογητικά του άρθρου 14, 15, 16 και 22 της
παρούσας Προκήρυξης ή σε περίπτωση που τα υποβληθέντα δεν ικανοποιούν τους όρους τις
παρούσας, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
19.2. Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και η Αναθέτουσα Αρχή διατηρούν το δικαίωμα, κατά την
κρίση τους και τηρώντας την αρχή της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, να καλέσουν με
κάθε πρόσφορο μέσο και σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης τους
Υποψηφίους να διευκρινίσουν ή να συμπληρώσουν τα υποβληθέντα στοιχεία, μέσα σε
συγκεκριμένη προθεσμία που θα ταχθεί σε αυτούς.
19.3. Οποιεσδήποτε διευκρινίσεις ή προσκόμιση συμπληρωματικών στοιχείων, κατά τις διατάξεις της
παρούσας, λαμβάνονται υπόψη μόνον ως προς τα ζητήματα που έχουν τεθεί από τα άνω
όργανα του Διαγωνισμού και δεν επιτρέπεται να μεταβάλλουν τα υποβληθέντα με το φάκελο
εκδήλωσης ενδιαφέροντος στοιχεία.
19.4. Στοιχεία και σημεία των προσφορών που δημιουργούν ασάφειες ή αντιφάσεις, εκτός της
περίπτωσης προδήλων ή επουσιωδών παραδρομών, οδηγούν στην απόρριψη των αιτήσεων
εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
19.5. Επισημαίνεται ότι, τυχόν, μεμονωμένες, αποσπασματικές και επουσιώδους σημασίας αποκλίσεις
από τα προβλεπόμενα στην παρούσα Προκήρυξη αναφορικά με το περιεχόμενο των
Υποφακέλων «Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Τεχνικής Προσφοράς» και «Οικονομικής
Προσφοράς» δεν θα αποτελούν λόγο αποκλεισμού και η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού,
καθώς και η Αναθέτουσα Αρχή διατηρούν το δικαίωμα να καλέσουν τους Υποψηφίους όπως
εντός εύλογης προθεσμίας αποκαταστήσουν τη σχετική απόκλιση.
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ΜΕΡΟΣ Δ’ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΆΡΘΡΟ 20 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
20.1. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr.
20.2. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που
ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στο ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α’/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013
(ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», στο π.δ. 60/07.
20.3. Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς πρέπει να αναφέρει στην πρώτη σελίδα επί ποινή αποκλεισμού
τα ακόλουθα στοιχεία:
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Προς:
ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ-ΣΥΛΛΟΓΗ ΦΟΙΒΟΥ ΑΝΩΓΕΙΑΝΑΚΗ
ΘΕΣΠΙΔΟΣ 8, 10558 ΑΘΗΝΑ
Στοιχεία αποστολέα (πλήρης επωνυμία Διαγωνιζόμενου, δ/ση, τηλ/νο, φάξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου ονοματεπώνυμο και πλήρη στοιχεία νομίμου εκπροσώπου. Σε περίπτωση ενώσεων θα
αναγράφονται τα στοιχεία όλων των μελών)
Αριθμ. Διακήρυξης 4/2014
ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «επιλογή αναδόχου για την προμήθεια και εγκατάσταση Λοιπού
Εξοπλισμού του Νέου Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης»
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 03/03/ 2015 και ώρα 10:00
20.4. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με
τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 6 του ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
20.5. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο Σύστημα. Η Αναθέτουσα Αρχή ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη
υποβολή των προσφορών ή για το περιεχόμενο των φακέλων που τη συνοδεύουν στην εν λόγω
διαδικτυακή πλατφόρμα. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε υποβολή συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών στοιχείων,
εκτός εκείνων που τυχόν θα ζητηθούν από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού.
20.6. Οι διαγωνιζόμενοι δεσμεύονται από την προσφορά τους για διάστημα εκατόν ογδόντα (180)
ημερών από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. Προσφορές με μικρότερο χρόνο
ισχύος απορρίπτονται. Η Α.Α. μπορεί να ζητήσει εγγράφως την παράταση ισχύος των
προσφορών πριν τη λήξη της και ταυτόχρονη παράταση των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής.
Η κατακύρωση του Διαγωνισμού μπορεί να γίνει και μετά την παρέλευση της παραπάνω
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προθεσμίας, δεσμεύει όμως τον Ανάδοχο μόνο εφόσον αυτός την αποδεχτεί. Σε περίπτωση
άρνησης του επιλεγέντα η ανάθεση γίνεται στον δεύτερο κατά σειρά επιλογής.
20.7. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι συντάσσουν την προσφορά τους συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική
ηλεκτρονική φόρμα του Συστήματος, το οποίο στη συνέχεια παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο
που υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τους υποψηφίους αναδόχους. Σε περίπτωση
που η εν ισχύ προσφορά ή μέρος της προσφοράς αποσυρθεί ο υποψήφιος Ανάδοχος υπόκειται
σε κυρώσεις και ειδικότερα σε απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση και κατάπτωση της
εγγύησης συμμετοχής.
20.8. Στην περίπτωση που τα στοιχεία των τεχνικών προδιαγραφών και οικονομικών όρων δεν είναι
δυνατόν, για λόγους τεχνικούς, να περιληφθούν στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές
φόρμες του Συστήματος, οι Διαγωνιζόμενοι επισυνάπτουν ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά
ηλεκτρονικά αρχεία, για την κατάθεση των οποίων εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής
προσφοράς από το Σύστημα. Σε περίπτωση διάστασης των στοιχείων που περιλαμβάνονται στην
ειδική ηλεκτρονική φόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και του ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού
αρχείου που τυχόν υποβάλλεται υπερισχύει το τελευταίο.

ΆΡΘΡΟ 21 ΦΑΚΕΛΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
21.1. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο ηλεκτρονικό φάκελο. Στην συνέχεια, το
σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται
από τον οικονομικό φορέα. Σε περίπτωση διάστασης των στοιχείων που περιλαμβάνονται στην
ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού
αρχείου υπερισχύει το τελευταίο.Μέσα στον κυρίως ηλεκτρονικό φάκελο της προσφοράς
τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς στοιχεία και
συγκεκριμένα:
21.1.2.
Ένας ηλεκτρονικός υποφάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική
Προσφορά», ο οποίος περιλαμβάνει τα στοιχεία και δικαιολογητικά συμμετοχής που
απαιτούνται από το άρθρο 14 της παρούσας και τα στοιχεία που απαιτούνται από το άρθρο 22
της παρούσας για την Τεχνική Προσφορά.
21.1.3.

Χωριστός κλειδωμένος ηλεκτρονικός υποφάκελος με την ένδειξη «Οικονομική
προσφορά», ο οποίος περιλαμβάνει τα στοιχεία που απαιτούνται από το άρθρο 23 της
παρούσας.

21.2. Οι ηλεκτρονικοί υποφάκελοι «Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνικής Προσφοράς» και
«Οικονομικής Προσφοράς» φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στο σημ. 20.3. της παρούσας.
21.3. Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους
στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο ΟικονομικόςΦορέας επισυνάπτει ψηφιακά
υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (ιδίως τεχνική και οικονομική προσφορά). Από
το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς.

ΆΡΘΡΟ 22 ΦΑΚΕΛΟΣ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
22.1. Κάθε ηλεκτρονικός φάκελος των «Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνικής Προσφοράς» ξεκινά με
αναλυτικό πίνακα περιεχομένων, στον οποίο θα καταγράφονται όλα τα υποβαλλόμενα στοιχεία
κατά σειρά και αντιστοιχία προς τις παραγράφους των αντιστοίχων άρθρων της παρούσας
Προκήρυξης.
22.2. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών ή αντιπροσφορών. Εάν υποβληθούν
εναλλακτικές προσφορές απορρίπτονται.
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22.3. Ως προς τα Δικαιολογητικά ισχύουν τα εξής: Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να
υποβάλουν, στον ηλεκτρονικό υποφάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά»,
εγκαίρως και προσηκόντως επί ποινή αποκλεισμού, τα αναφερόμενα στα άρθρα 14, 15, 16 και
18 της παρούσας δικαιολογητικά και εγγυητική επιστολή συμμετοχής σε μορφή αρχείου .pdf,
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), του άρθρου 11 της ΥΑ Π1/2390/13
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» και τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 κατά το μέρος που δεν
έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις του ως άνω νόμου και της ως άνω απόφασης. Το σύνολο
των ανωτέρω δικαιολογητικών συμμετοχής του διαγωνιζόμενου υποβάλλονται από αυτόν
ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf..
22.3.1.

Όσα δικαιολογητικά ή/και έγγραφα συντάσσονται και υπογράφονται από τον ίδιο το
Διαγωνιζόμενο πρέπει να φέρουν την ψηφιακή υπογραφή αυτού. Οι τυχόν
απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις που υπογράφονται ψηφιακά από το
Διαγωνιζόμενο ή από τα έχοντα φυσικά πρόσωπα υποχρέωση προς τούτο, δεν
απαιτείται να φέρουν σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής.

22.3.2.

Επισημαίνεται ότι εκ των ανωτέρω δικαιολογητικών, όσα δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί
από τον ίδιο το Διαγωνιζόμενο και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του
υπογραφή, προσκομίζονται σε έντυπη μορφή από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων
ημερών, κατ’ ανώτατο όριο, από την ηλεκτρονική τους υποβολή.

22.4. Ως προς την Τεχνική Προσφορά οι Διαγωνιζόμενοι υποβάλουν την Τεχνική τους Προσφορά μέσα
στον υποφάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά», σύμφωνα με τα οριζόμενα
στα άρθρα 15 και 16 της παρούσας. Η τεχνική προσφορά θα περιέχει προτεινόμενα
κατασκευαστικά σχέδια για τους τύπους του εξοπλισμού που περιγράφεται. Εναλλακτικά θα
περιέχει τεχνικά φυλλάδια που παρουσιάζουν έτοιμες λύσεις σύμφωνες με τους ενδεικτικούς
τύπους που αντίστοιχα περιγράφονται στο Παράρτημα Α τεχνικών προδιαγραφών και στα
οριζόμενα στο Παράρτημα Γ και Ε της μελέτης εξοπλισμού. Η Τεχνική Προσφορά πρέπει να έχει
συνταχθεί με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές περιγράφονται στο Παράρτημα Α της
παρούσας, οι οποίες αποτελούν τους απαράβατους όρους που πρέπει να πληρούν επί ποινή
αποκλεισμού οι τεχνικές προσφορές.
22.4.1.

Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική
φόρμα του συστήματος, η οποία ταυτίζεται με το Παράρτημα Α της παρούσας. Στην
συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο
υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που
περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του
παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται.
Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται
να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.

22.4.2.

Εφόσον απαιτήσεις της Προκήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί
στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο Διαγωνιζόμενος
επισυνάπτει στην τεχνική του προσφορά ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά
ηλεκτρονικά αρχεία σε μορφή αρχείου τύπου .pdf..

22.4.3.

Όσα δικαιολογητικά ή/και έγγραφα συντάσσονται και υπογράφονται από τον ίδιο το
Διαγωνιζόμενο πρέπει να φέρουν την ψηφιακή υπογραφή αυτού. Οι τυχόν
απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις που υπογράφονται ψηφιακά από το
Διαγωνιζόμενο ή από τα έχοντα φυσικά πρόσωπα υποχρέωση προς τούτο, δεν
απαιτείται να φέρουν σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής.

22.4.4.

Επισημαίνεται ότι εκ των ανωτέρω δικαιολογητικών και εγγράφων της Τεχνικής
Προσφοράς, όσα δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο το Διαγωνιζόμενο και, κατά
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συνέπεια, δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή, προσκομίζονται σε έντυπη μορφή
από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών, κατ’ ανώτατο όριο, από την ηλεκτρονική
τους υποβολή. Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια θα πρέπει να
συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα,
στην οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα
στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων (Prospectus) του κατασκευαστικού οίκου.
22.4.5.

Οι σελίδες κάθε φακέλου των τεχνικών προσφορών είναι αριθμημένες κατά αύξουσα
σειρά. Τα στοιχεία και δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς που υποβάλλονται και
σε έντυπη μορφή, δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις.
Εάν υπάρχει στην προσφορά προσθήκη ή διόρθωση αυτή πρέπει να είναι
καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον Διαγωνιζόμενο, η δε Επιτροπή,
μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται
όταν υπάρχουν σ’ αυτήν διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της
Επιτροπής.

22.4.6.

Το περιεχόμενο της Τεχνικής Προσφοράς ορίζεται στο Παράρτημα Α το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα της προκήρυξης.

22.4.7.

Συμπληρώσεις ή διευκρινίσεις των στοιχείων και εγγράφων του φακέλου της Τεχνικής
Προσφοράς, εκτός των προβλεπόμενων στο άρθρο 21 της παρούσας, δεν επιτρέπονται.
Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση,
απορρίπτεται ως απαράδεκτη μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση της Επιτροπής.

22.4.8.

Η αναγραφή τιμής ή οιουδήποτε στοιχείου παραπέμπει στην οικονομική προσφορά
στον Φάκελο Τεχνικής Προσφοράς αποτελεί λόγο αποκλεισμού του Διαγωνιζόμενου.

ΆΡΘΡΟ 23 ΦΑΚΕΛΟΣ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
 Ως προς το φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ισχύουν τα ακόλουθα: Οι διαγωνιζόμενοι
υποβάλουν, μέσα στο κυρίως ηλεκτρονικό φάκελο της προσφοράς χωριστό κλειδωμένο
υποφάκελο οικονομικής προσφοράς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 της παρούσας,
την οποία θα έχουν συντάξει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Προκήρυξη και κυρίως το
τυποποιημένο έντυπο του Παραρτήματος Δ αυτής, το οποίο συμπληρώνεται πλήρως, επί ποινή
αποκλεισμού.


Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική
ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος, η οποία ταυτίζεται με το Παράρτημα Δ της
παρούσας. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή
pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα
στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του
παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται.
Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο Διαγωνιζόμενος
καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.



Εφόσον απαιτήσεις της Προκήρυξης για την οικονομική προσφορά δεν έχουν
αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο
Διαγωνιζόμενος επισυνάπτει στην προσφορά του, ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά
ηλεκτρονικά αρχεία σε μορφή αρχείου τύπου .pdf..



Όσα δικαιολογητικά ή/και έγγραφα συντάσσονται και υπογράφονται από τον ίδιο το
Διαγωνιζόμενο πρέπει να φέρουν την ψηφιακή υπογραφή αυτού.



Επισημαίνεται ότι εκ των ανωτέρω δικαιολογητικών και εγγράφων της Οικονομικής
Προσφοράς, όσα δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο το Διαγωνιζόμενο και κατά
24

συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή, προσκομίζονται σε έντυπη μορφή
από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών, κατ’ ανώτατο όριο, από την ηλεκτρονική
τους υποβολή.
 Η συνολική προσφερόμενη τιμή αναγράφεται υποχρεωτικά αριθμητικώς και ολογράφως. Σε
περίπτωση αντιφάσεων υπερισχύει η ολόγραφη τιμή. Οι προσφερόμενες τιμές περιλαμβάνουν:
την προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση, θέση σε πλήρη λειτουργία σύμφωνα με τις απαιτήσεις
της Α.Α καθώς και την απόδοση όλων των χώρων στην κατάσταση που τα παρέλαβε πριν την
εγκατάσταση όλων των προς προμήθεια αγαθών, το κέρδος του προσφέροντα, τις τυχόν υπέρ
τρίτων κρατήσεις και κάθε τέλος, δασμό, ή επιβάρυνση, εκτός του ΦΠΑ. Είναι δηλαδή τελικές
τιμές προ ΦΠΑ για την πλήρη εκτέλεση της σύμβασης. Οι τιμές αναγράφονται υποχρεωτικά σε
Ευρώ με συμπληρωμένο υποχρεωτικά και το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο ακόμη και όταν είναι
μηδενικό. Η τιμή χωρίς ΦΠΑ
θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών.
 Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν
αναπροσαρμόζονται δοθέντος ότι ο ανάδοχος θεωρεί τον κίνδυνο απρόοπτου μεταβολής των
οικονομικών συνθηκών ως ενδεχόμενο και τον αποδέχεται. Προσφορά που θέτει όρο
αναπροσαρμογής απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
 Προσφορά που καταλήγει σε συνολική τιμή μεγαλύτερη του προϋπολογισμού του άρθρου 8, είτε
ως σύνολο είτε ανά διακριτό τμήμα, της παρούσας απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
 Σε περίπτωση που από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ομοίως και σε περίπτωση που η προσφορά
παραλείπει τιμές ή περιλαμβάνει αντιφατικά στοιχεία τιμών που καθιστούν την προσφορά
ανεπίδεκτη εκτίμησης ή καταλείπει αμφιβολία ως προς την προσφερόμενη τιμή.

ΆΡΘΡΟ 24 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
24.1. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση, αξιολόγηση, βαθμολόγηση των προσφορών, καθώς και η ανάδειξη
της προσφοράς με την χαμηλότερη τιμή (μειοδοτική προσφορά) γίνεται σύμφωνα με τις
επόμενες παραγράφους από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, η οποία συστήνεται
με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο
38 του π.δ/τος 118/2007 και το άρθρο 26 του ν. 4024/2011.
24.2.Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 10:00, μέσω των αρμόδιων
πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα
λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.
24.3.Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών
(υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί
(υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων
πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε
αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών
στοιχείων αυτών.
24.4.Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –
Τεχνική Προσφορά», οι Διαγωνιζόμενοι θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των
προσφορών που αποσφραγίσθηκαν.
24.5.Κατά την ηλεκτρονική αποσφράγιση η Επιτροπή δεν είναι υποχρεωμένη να ελέγχει τη
συμμόρφωση των διαγωνιζόμενων, των προσφορών και των δικαιολογητικών τους, προς τους
όρους της παρούσας Προκήρυξης.
25

24.6.Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην
αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της,
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων
συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. Ειδικότερα:
24.6.1. Η Επιτροπή διά των μελών της, που είναι πιστοποιημένοι χρήστες του Συστήματος,
προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης του υποφακέλου «Δικαιολογητικά
Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» των ηλεκτρονικών προσφορών.
24.6.2. Η Επιτροπή εν συνεχεία συντάσσει και υπογράφει τα κατά περίπτωση πρακτικά
αξιολόγησης των προαναφερόμενων υποφακέλων των ηλεκτρονικών προσφορών. Η
Επιτροπή ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από την αναθέτουσα αρχή του διαγωνισμού
δύνανται να απευθύνουν αιτήματα στους συμμετέχοντες χρήστες – οικονομικούς
φορείς για παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι χρήστες –
οικονομικοί φορείς παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσμιών
που τους ορίζονται.
24.7.Στη συνέχεια η Επιτροπή προβαίνει σε κλειστές συνεδριάσεις σε λεπτομερή έλεγχο ως προς την
ακρίβεια, πληρότητα και επάρκεια των υποβληθέντων στοιχείων των δικαιολογητικών
συμμετοχής του άρθρου 14 της παρούσας και διαπιστώνει τη συμφωνία ή ασυμφωνία τους με
τους απαράβατους όρους της παρούσας Προκήρυξης συντάσσοντας σχετικό πρακτικό με το
οποίο εισηγείται αιτιολογημένα στην Α.Α. την αποδοχή ή την απόρριψη των προσφορών των
διαγωνιζομένων που έχουν υποβάλλει ελλιπή στοιχεία ή των οποίων τα υποβληθέντα δεν
πληρούν τους όρους της παρούσας. Στο εν λόγω πρακτικό αναφέρονται και τα στοιχεία των
διαγωνιζόμενων των οποίων οι φάκελοι αποσφραγίσθηκαν
24.8.Διευκρινίσεις μπορούν να ζητούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 19 της παρούσας.
Αποδεκτοί γίνονται όσοι προσφέροντες έχουν υποβάλει νομίμως τα δικαιολογητικά του
άρθρου 14 της παρούσας και εφόσον αυτά πληρούν τους όρους της παρούσας. Σε περίπτωση
που κάποιος Διαγωνιζόμενος ή οικονομικός φορέας που σχετίζεται με προσφέροντα έχει
παράσχει συμβουλές στην Α.Α. ή έχει εμπλακεί με οποιονδήποτε τρόπο στην προετοιμασία της
διαδικασίας σύναψης της προκηρυσσόμενης σύμβασης (π.χ. στη σύνταξη της σχετικής μελέτης
ή των τεχνικών προδιαγραφών), η Επιτροπή γνωμοδοτεί αν λόγω της συμμετοχής του
συγκεκριμένου προσφέροντα συντρέχει περίπτωση στρέβλωσης του ανταγωνισμού ή/και μη
τήρησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης. Στο πλαίσιο του παραπάνω ελέγχου η Επιτροπή
γνωμοδοτεί για την αίτηση εκ μέρους της Α.Α. για παροχή απόψεων από τον συγκεκριμένο
προσφέροντα προκειμένου να δοθεί η ευκαιρία σε αυτόν να αποδείξει ότι η συμμετοχή του
στην προετοιμασία δεν είναι δυνατόν να προκαλέσει στρέβλωση του ανταγωνισμού. Αν παρά
τα παραπάνω και μετά την εξέταση των απόψεων του προσφέροντα η Επιτροπή κρίνει ότι δεν
διασφαλίζεται η μη στρέβλωση του ανταγωνισμού και η τήρηση της αρχής της ίσης
μεταχείρισης, γνωμοδοτεί υπέρ του αποκλεισμού του συγκεκριμένου προσφέροντα από την
διαδικασία.
24.9.Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής του άρθρου 14 και την συμφωνία αυτών με
τους όρους της παρούσας, η Επιτροπή προβαίνει σε κλειστές συνεδριάσεις στον έλεγχο της
συμμόρφωσης των τεχνικών προδιαγραφών των προσφορών με τους όρους της Προκήρυξης.
Διευκρινίσεις μπορούν να ζητούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 19 της παρούσας.
24.10. Μετά το τέλος του ελέγχου συμμόρφωσης, η Επιτροπή συντάσσει αιτιολογημένο πρακτικό με
αναφορά στις αποδεκτές ή/και τις τυχόν απορριπτέες προσφορές, το οποίο υποβάλλει, μαζί με
το πρακτικό του σημ. 24.7. ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής, στην Αναθέτουσα Αρχή.
24.11. Στη συνέχεια η Α.Α. εκδίδει σχετική ενιαία απόφαση με την οποία επικυρώνονται τα πρακτικά
της Επιτροπής, τα οποία και επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της
Απόφασης, αφενός, ως προς τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, αφετέρου, ως προς
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την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών, η οποία αναρτάται στο Σύστημα και κοινοποιείται με
τηλεομοιοτυπία στους διαγωνιζόμενους προκειμένου να ασκήσουν εφόσον επιθυμούν τα τυχόν
ένδικα μέσα. Μετά την κοινοποίηση της Απόφασης στους ενδιαφερόμενους και πριν την
πρόσκληση για την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών μεσολαβεί περίοδος αναμονής
τουλάχιστον δέκα (10) ημερολογιακών ημερών.
24.12. Ακολούθως η Επιτροπή προβαίνει στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων
«Οικονομική Προσφορά» των Διαγωνιζόμενων που συνεχίζουν και σε αυτό το στάδιο της
διαγωνιστικής διαδικασίας, σε ημερομηνία και ώρα την οποία γνωστοποιεί στους
συμμετέχοντες σε αυτή της φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας. Οι προσφέροντες των
οικονομικών προσφορών θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών
που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λάβουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν.
24.13. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών των λοιπών Διαγωνιζόμενων δεν αποσφραγίζονται
αλλά επιστρέφονται σε αυτούς μετά την υπογραφή της σύμβασης με τον επιλεγέντα ανάδοχο.
24.14. Η Επιτροπή στη συνέχεια ελέγχει τις οικονομικές προσφορές και συντάσσει πρακτικό με το
οποίο γνωμοδοτεί για τις τυχόν απορριφθείσες προσφορές, τις τιμές των αποδεκτών
προσφορών σύμφωνα με το άρθρο 24 και το Παράρτημα Δ της παρούσας και συντάσσει τον
πίνακα τελικής κατάταξης των διαγωνιζομένων, με βάση το κριτήριο της χαμηλότερης τιμής.
24.15. Διευκρινίσεις μπορούν να ζητούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 19 της παρούσας.
Κατά την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών η Επιτροπή Αξιολόγησης δύναται να
διορθώσει προφανή σφάλματα που προκύπτουν από την τέλεση μαθηματικών πράξεων.
Δεσμευτική για τον Διαγωνιζόμενο είναι η προσφορά μετά την τυχόν διόρθωση των σφαλμάτων
της από την Επιτροπή.
24.16. Εάν οι τιμές ενός διαγωνιζόμενου είναι ιδιαίτερα χαμηλές (δηλαδή κάτω του 85% της διαμέσου
των τιμών που προσφέρονται από τις οικονομικές προσφορές που γίνονται αποδεκτές) ή κατά
τη γνώμη της Επιτροπής είναι αναιτιολόγητες, η Α.Α. υποχρεούται να καλέσει τον
διαγωνιζόμενο να τις αιτιολογήσει αναλυτικά και αν αυτός δεν προσφέρει επαρκή αιτιολόγηση
θα αποκλειστεί από τον διαγωνισμό, σύμφωνα με το άρθρο 52 του π.δ/τος 60/2007.
24.17. Στη συνέχεια η Α.Α. εκδίδει σχετική απόφαση με την οποία επικυρώνεται το πρακτικό της
Επιτροπής της παραγράφου 24.14, το οποίο και επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο
μέρος της Απόφασης, η οποία αναρτάται στο Σύστημα και κοινοποιείται με τηλεομοιοτυπία
στους διαγωνιζόμενους προκειμένου να ασκήσουν εφόσον επιθυμούν τα τυχόν ένδικα μέσα.
Μετά την κοινοποίηση της Απόφασης στους ενδιαφερόμενους και πριν την πρόσκληση στον
Προσωρινό Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση για την υποβολή των
δικαιολογητικών κατακύρωσης μεσολαβεί περίοδος αναμονής τουλάχιστον δέκα (10)
ημερολογιακών ημερών.
24.18. Στη συνέχεια η Αναθέτουσα Αρχή αποστέλλει έγγραφη ειδοποίηση, κατά τα οριζόμενα στο
άρθρο 29, στον Προσωρινό Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση ζητώντας την
υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης.
24.19. Μετά την αποσφράγιση του φακέλου «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ», η Επιτροπή σε
επόμενες κλειστές συνεδριάσεις εξετάζει την πληρότητα των υποβληθέντων δικαιολογητικών
και συντάσσει σχετικό πρακτικό με το οποίο εισηγείται στην Αναθέτουσα Αρχή την κατακύρωση
ή την απόρριψη της ανάθεσης στον Προσωρινό Ανάδοχο.
24.20. Κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας ελέγχου του υποφακέλου «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ» η Επιτροπή συντάσσει τα σχετικά πρακτικά και εισηγείται στο αρμόδιο όργανο
διαβιβάζοντας προς αυτό τα πρακτικά των αποτελεσμάτων του ελέγχου των δικαιολογητικών
κατακύρωσης. Το αρμόδιο όργανο αποφαίνεται σχετικά και με μέριμνα της Αναθέτουσας Αρχής
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γνωστοποιείται στους Διαγωνιζόμενους η Απόφασή του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο
29 της παρούσας.

ΆΡΘΡΟ 25 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή της οικονομικής του
προσφοράς.

ΆΡΘΡΟ 26
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
26.1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά τα ανωτέρω άρθρα της παρούσας και την ανάδειξη
του προσωρινού αναδόχου, στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, αυτός καλείται, εντός
προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση που του αποστέλλεται ηλεκτρονικά
μέσω του Συστήματος να υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω του ιδίου συστήματος, σε μορφή
αρχείου .pdf και σε φάκελο με σήμανση «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα έγγραφα και
δικαιολογητικά του Άρθρου 17 της παρούσας. Με την παραλαβή των δικαιολογητικών το
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό
μήνυμα σε αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.
26.2. Τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά προσκομίζονται από τον προσφέροντα εντός τριών (3)
εργασίμων ημερών, κατ’ ανώτατο όριο, από την ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη μορφή
(πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία.
26.3. Ειδικότερα με τη φορολογική ενημερότητα του Οικονομικού φορέα, η Αναθέτουσα Αρχή αναζητά
αυτεπάγγελτα από το σύστημα TAXISNET δεδομένα σχετικά με την φορολογική ενημερότητα του
Οικονομικού Φορέα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, κατά την ημερομηνία της
σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης του για την κατάθεση των δικαιολογητικών κατακύρωσης. Σε
περίπτωση που το σύστημα παρουσιάζει κάποιον Οικονομικό Φορέα μη ενήμερο φορολογικά η
Αναθέτουσα Αρχή οφείλει εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία της σχετικής
ηλεκτρονικής ειδοποίησης σε αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση για την
κατάθεση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, να τον ειδοποιήσει μέσω του συστήματος και με
τηλεομοιοτυπία, να προσκομίσει φορολογική ενημερότητα σε έντυπη μορφή εντός της
προαναφερόμενης ορισθείσας προθεσμίας των 20 ημερών και από την οποία να προκύπτει ότι
είναι ως κατά τα άνω φορολογικά ενήμερος. Όταν ο Οικονομικός φορέας δεν διαθέτει ελληνικό
αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) υποβάλλει ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου pdf
εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία ειδοποιήσεως για την κατάθεση και των λοιπών
δικαιολογητικών κατακύρωσης, το έγγραφο φορολογικής ενημερότητας, όπως αυτό εκδίδεται
από την αρμόδια υπηρεσία της χώρας, όπου υπάγεται φορολογικά ο Προσωρινός Ανάδοχος και,
εν συνεχεία, καταθέτει αυτό στην αρμόδια υπηρεσία ή την αποστέλλει ταχυδρομικά, σε έντυπη
μορφή εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία της σχετικής ηλεκτρονικής
υποβολής. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ως ημερομηνία κατάθεσης λογίζεται η
ημερομηνία αποστολής που αποδεικνύεται από τη σφραγίδα ταχυδρομείου.
26.4. Στις διαδικασίες της παρούσας Διακήρυξης δεν έχουν εφαρμογή οι γενικές διατάξεις της παρ. 6 του
άρθρου 3 του ν. 2690/1999 και οι σχετικές κανονιστικές Υπουργικές αποφάσεις περί
υποχρεωτικής αυτεπαγγέλτου αναζήτησης δικαιολογητικών εκ μέρους της Α.Α., εκτός της
περίπτωσης του πιστοποιητικού φορολογικής ενημερότητας.
26.5. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» του προσφέροντος
στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται δύο εργάσιμες ημέρες μετά και την
προσκόμιση των δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή, ύστερα από σχετική ειδοποίηση των
συμμετεχόντων που δικαιούνται να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Η
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αποσφράγιση γίνεται μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της
Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση
δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. Η Επιτροπή αποσφραγίζει ηλεκτρονικά τον φάκελο των
ως άνω δικαιολογητικών. Κατά την αποσφράγιση των δικαιολογητικών η Επιτροπή δεν είναι
υποχρεωμένη να ελέγχει τη συμμόρφωσή τους προς τους όρους της προκήρυξης. Εν συνεχεία η
Επιτροπή προβαίνει, σε κλειστές συνεδριάσεις, σε λεπτομερή έλεγχο πληρότητας και
νομιμότητας των ως άνω δικαιολογητικών.
26.6. Αμέσως μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες στο τελικό στάδιο της
αξιολόγησης της οικονομικής προσφοράς θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο του
φακέλου των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης που αποσφραγίσθηκε.
26.7. Μετά την κατάθεση του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης ο Προσωρινός Ανάδοχος
παρέχει διευκρινίσεις μόνον όταν αυτές ζητούνται μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μετά την σχετική
γνωμοδότηση της Επιτροπής. Σε περίπτωση που αυτός δεν παράσχει τις σχετικές διευκρινίσεις
εντός προθεσμίας που θα οριστεί από την Επιτροπή Διενέργειας αποκλείεται από την
διαδικασία και ισχύουν κατά τα λοιπά τα οριζόμενα κατωτέρω στην παρούσα παράγραφο
(κατακύρωση στον προσφέροντα με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή). Από τις
διευκρινίσεις οι οποίες παρέχονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνον
εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο
όργανο.
26.8. Η Επιτροπή ή/και η Α.Α. δικαιούνται να ζητήσουν πληροφορίες από τους φορείς
(κατασκευαστικούς οίκους, φορείς πιστοποίησης, πελάτες, συνεργεία κ.λπ.) που δηλώνονται
από τον προσφέροντα στο οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση κατά τα ανωτέρω,
προκειμένου να επαληθεύσουν τα δηλούμενα στοιχεία.
26.9. Όταν ο Προσωρινός Ανάδοχος στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση της σύμβασης του
παρόντος διαγωνισμού δεν προσκομίζει, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά
του άρθρου 17 η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα με την αμέσως χαμηλότερη τιμή. Σε
περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα εν λόγω έγγραφα και
δικαιολογητικά η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη
τιμή και ούτω καθεξής. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίσει κατά τα ανωτέρω
ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά ο διαγωνισμός ματαιώνεται. Στις
περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου τυγχάνουν εφαρμογής τα οριζόμενα στο σημείο II του
εδαφίου β) της παρ. 2 του άρθρου 20 του π.δ/τος 118/2007 σχετικά με την δυνατότητα
κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής των προσφερόντων, μετά από απόφαση της
Α.Α.
26.10.

Κατόπιν της ολοκλήρωσης της διαδικασίας ελέγχου του υποφακέλου «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ» η Επιτροπή συντάσσει τα σχετικά πρακτικά και εισηγείται στο αρμόδιο όργανο
την κατακύρωση ή την ματαίωση της ανάθεσης, διαβιβάζοντας τα πρακτικά των αποτελεσμάτων
του ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σημείο 24.19.
της παρούσας.

26.11.

Η απόφαση της Α.Α., στην οποία επισυνάπτονται υποχρεωτικά το Πρακτικά της Επιτροπής,
αναρτάται στο Σύστημα, αποστέλλεται στον ανακηρυχθέντα ανάδοχο και κοινοποιείται
υποχρεωτικά στους λοιπούς Διαγωνιζόμενους με τηλεομοιοτυπία.

26.12.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του Π.Δ. 118/2007.

26.13.

Μετά την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στους λοιπούς Διαγωνιζόμενους και
κατόπιν, είτε της άπρακτης παρέλευσης του χρόνου υποβολής της προδικαστικής προσφυγής,
είτε της τυχόν υποβολής και εκδίκασης των λοιπών ένδικων βοηθημάτων κατά το ν. 3886/2010,
η Α.Α. αποστέλλει τον φάκελο της διαγωνιστικής διαδικασίας στην Ε.Υ.ΤΟ.Π. για την διενέργεια
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του προσυμβατικού ελέγχου και τη χορήγηση της αναγκαίας σύμφωνης γνώμης, ώστε να
υπογραφεί η σχετική σύμβαση.
Μετά τη τη χορήγηση της σύμφωνης γνώμης από την Ε.Υ.ΤΟ.Π., η Α.Α. καλεί τον Ανάδοχο να
προσέλθει εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης για την
υπογραφή της σύμβασης, η οποία θα βασίζεται στην απόφαση κατακύρωσης και στο σχέδιο του
Παραρτήματος Β΄ της παρούσας. Με την ανακοίνωση αυτή, η Σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα,
το δε έγγραφο του Συμφωνητικού που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα.
ΜΕΡΟΣ Ε’ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΆΡΘΡΟ 27 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
27.1. Κατά των αποφάσεων, πράξεων ή παραλείψεων της Αναθέτουσας Αρχής μπορούν να ασκηθούν τα
ένδικα βοηθήματα που προβλέπονται στο ν.3886/2010.

27.2. Ειδικότερα, εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, από την δι’ οιουδήποτε τρόπου λήψη
πλήρους γνώσης της παράνομης πράξης ή παράλειψης, ο Διαγωνιζόμενος δύναται να ασκήσει
προδικαστική προσφυγή κατά αυτής ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς
τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Ως πλήρης νοείται η
γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντά του και της αιτιολογίας της.
27.3. Οι προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους Διαγωνιζόμενους, σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία, μέσω του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα
του Συστήματος και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου, pdf το οποίο
φέρει ψηφιακή υπογραφή. Σε περίπτωση που το εν λόγω έγγραφο δεν φέρει ψηφιακή
υπογραφή ο οικονομικός φορέας το υποβάλλει και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών
(3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Σε περίπτωση αποστολής με ταχυδρομείο
ως ημερομηνία αποστολής λογίζεται η ημερομηνία που φέρει η σφραγίδα του ταχυδρομείου.
Σε κάθε περίπτωση, η ημερομηνία άσκησης της ένστασης είναι η ημερομηνία της ηλεκτρονικής
υποβολής, εκτός εάν υπάρχει περίπτωση διάστασης μεταξύ του κειμένου της ένστασης, όπως
αυτή έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά, και της ένστασης, όπως έχει προσκομισθεί από τον
οικονομικό φορέα, οπότε ως ημερομηνία άσκησης της ένστασης λογίζεται η ημερομηνία
αποστολής.
27.4. Η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται να απαντήσει αιτιολογημένα εντός δεκαπέντε (15) ημερών από
την άσκηση της προσφυγής, κατόπιν σχετικής εισήγησης (που περιλαμβάνεται στο οικείο
πρακτικό) της Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων, η οποία συστήνεται με απόφαση του Υπουργού
Πολιτισμού και Αθλητισμού σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 38 του π.δ/τος 118/2007 και
το άρθρο 26 του ν. 4024/2011.
27.5. Εάν παρέλθει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία τεκμαίρεται η απόρριψη της προσφυγής. Η
αναθέτουσα αρχή μπορεί πάντως να δεχθεί εν όλω ή εν μέρει την προδικαστική προσφυγή και
μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας, έως την προτεραία της συζήτησης της αίτησης
ασφαλιστικών μέτρων, στην περίπτωση δε αυτή καταργείται αντιστοίχως η δίκη επί της εν λόγω
αίτησης κατά το μέρος για το οποίο έγινε αποδεκτή η προδικαστική προσφυγή του αιτούντος. Η
αρχή δύναται επίσης να παραθέσει αρχική ή συμπληρωματική αιτιολογία για την απόρριψη της
προδικαστικής προσφυγής, η οποία πρέπει να περιέλθει στο δικαστήριο το αργότερο έξι (6)
ημέρες πριν από την, αρχική ή μετ` αναβολή, δικάσιμο της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων.
27.6. Οι προσφυγές υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή και εξετάζονται από την Επιτροπή Εξέτασης
Ενστάσεων.
27.7. Οι αποφάσεις της αναθέτουσας επί τυχόν προσφυγών θα κοινοποιούνται εγγράφως σε όλους τους
διαγωνιζόμενους που συμμετέχουν κατά το χρονικό σημείο υποβολής της προσφυγής.
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27.8. Μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη ρητή ή σιωπηρή απόρριψη της προδικαστικής
προσφυγής μπορεί να κατατεθεί στο αρμόδιο δικαστήριο αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που δεν
επιτρέπεται να περιέχει αιτιάσεις διαφορετικές από τις αιτιάσεις της προδικαστικής προσφυγής.
Για την άσκηση της αιτήσεως αυτής κατατίθεται παράβολο το ύψος του οποίου ανέρχεται σε
ποσοστό 1% της προϋπολογισθείσας αξίας, περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. Το 1/3 του ποσού
του παραβόλου καταβάλλεται κατά την κατάθεση της αιτήσεως, το 1/3 μέχρι την πρώτη
συζήτηση και αν η αίτηση απορριφθεί, ο αιτών καταδικάζεται στην καταβολή του υπολοίπου 1/3
με την απόφαση του δικαστηρίου.
27.9. Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής, η άσκηση αυτής (έως την λήψη της
σχετικής απόφασης της Α.Α.), καθώς και η προθεσμία άσκησης της αίτησης ασφαλιστικών
μέτρων κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης. Εφόσον ασκηθεί αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, ο
αιτών ειδοποιεί σχετικά την αναθέτουσα αρχή με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως τα ηλεκτρονικά
και η τηλεομοιοτυπία, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την άσκηση της αιτήσεως. Εντός δέκα (10)
ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας, η αναθέτουσα αρχή οφείλει, εφόσον έχει
ειδοποιηθεί κατά τα ανωτέρω, να αποστείλει στο δικαστήριο με κάθε πρόσφορο μέσο το
διοικητικό φάκελο και τις απόψεις της. Σε περίπτωση μη αποστολής φακέλου από την
αναθέτουσα, το δικαστήριο μπορεί να συνάγει τεκμήριο ομολογίας της αναθέτουσας αρχής για
την πραγματική βάση των ισχυρισμών του αιτούντος. Το ίδιο τεκμήριο μπορεί να θεωρηθεί ότι
συντρέχει, όταν έχουν αποσταλεί ορισμένα στοιχεία από την αναθέτουσα αρχή, όμως το
δικαστήριο κρίνει ότι είναι ελλιπή και δεν επαρκούν για την πιθανολόγηση του βάσιμου των
προβαλλόμενων αιτιάσεων. Κατά τα λοιπά, η άσκηση αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων δεν
κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας με την επιφύλαξη του πρώτου εδαφίου της
παρούσας παραγράφου (έως δηλαδή την σύναψη της σύμβασης), εκτός αν ορίζεται άλλως με
την προσωρινή διαταγή που τυχόν εκδοθεί.

ΆΡΘΡΟ 28
ΑΚΥΡΩΣΗ - ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
28.1. Το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού μπορεί να ματαιωθεί με απόφαση της Α.Α., κατόπιν σχετικής
εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας, στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 21 του
π.δ/τος 118/2007.
28.2. Εάν διαπιστωθούν λάθη ή παραλείψεις σε στάδιο της διαδικασίας προγενέστερο του ανοίγματος
των οικονομικών προσφορών, μπορεί να ακυρωθεί εν μέρει η διαδικασία του Διαγωνισμού και
να αποφασιστεί η επανάληψή του από το σημείο που έγινε το λάθος ή η παράλειψη.
28.3. Σε περίπτωση ακύρωσης ή ματαίωσης του Διαγωνισμού, όσοι είχαν συμμετάσχει σε αυτόν δεν
έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο.

ΆΡΘΡΟ 29 ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
29.1. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας, να ματαιώσει
το διαγωνισμό σε οποιοδήποτε στάδιο χωρίς κανείς από τους μετέχοντες να δικαιούται
οποιαδήποτε αποζημίωση.
29.2. Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας,
γίνεται κατακύρωση του έργου στον Ανάδοχο.

29.3. Στην περίπτωση που το προκηρυσσόμενο έργο κατακυρωθεί σε Ένωση – Κοινοπραξία, η
Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει από την Ένωση να συστήσει κοινοπραξία σύμφωνα με τα
οριζόμενα στη σχετική νομοθεσία ή εταιρεία του εμπορικού δικαίου.
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29.4. Ο ανάδοχος καλείται να υπογράψει σύμβαση με την Αναθέτουσα Αρχή που θα βασίζεται στην
απόφαση ανάθεσης του έργου και στους όρους της παρούσας Προκήρυξης. Σε περίπτωση μη
επιθυμίας ή αδυναμίας του αρχικώς επιλεγέντος αναδόχου να συνάψει σύμβαση τότε αυτός
κηρύσσεται έκπτωτος, μπορεί να καταπέσει η κατατεθειμένη εγγυητική επιστολή και καλείται ο
πρώτος επιλαχών.
29.5. Ο επιλεγείς ανάδοχος, υποχρεούται να προσκομίσει, με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, σαν
εγγύηση για την τήρηση των όρων της σύμβασης, Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης
αναγνωρισμένου ιδρύματος ως ανωτέρω (υπό 16.6.), ποσού ίσου με το 5% της συνολικής
συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ. Η ισχύς της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης ισχύει μέχρι
την επιστροφή της στην Τράπεζα. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης επιστρέφεται με
εντολή της Αναθέτουσας Αρχής προς το ίδρυμα που την εξέδωσε, μετά την οριστική παραλαβή
του έργου, με την προϋπόθεση ότι δεν εκκρεμούν έναντι της Αναθέτουσας Αρχής υποχρεώσεις
εκ μέρους του Αναδόχου.
29.6. Ο επιλεγείς ανάδοχος, υποχρεούται να καταθέσει χρηματική εγγύηση πριν από το χρόνο έναρξης
του χρόνου καλής λειτουργίας ποσού ίσου με το 2% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς
Φ.Π.Α. . Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας ισχύει για τουλάχιστον 3 έτη.
29.7. Η σύμβαση για την ανάθεση του έργου θα υπογραφεί από το αρμόδιο κατά το νόμο και κατά το
χρόνο υπογραφής, όργανο της Αναθέτουσας Αρχής και από τον νόμιμο ή τον νομίμως
εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του αναδόχου κατά περίπτωση.
29.8. Μετά τη σύναψη της σύμβασης και εντός 48 ημερών, η Αναθέτουσα Αρχή αποστέλλει στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα αποτελέσματα του διαγωνισμού όπως ορίζεται στην 4η παράγραφο του
άρθρου 29 του π.δ. 60/2007 (άρθρο 35 της οδηγίας).

ΆΡΘΡΟ 30 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
30.1. Το έργο του αναδόχου παρακολουθείται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής των
υποβαλλομένων Παραδοτέων.

30.2. Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής είναι αρμόδια για την παρακολούθηση, την
αξιολόγηση και τον έλεγχο των επιμέρους ενεργειών και του συνόλου του έργου του Αναδόχου,
συντάσσοντας σχετικά πρωτόκολλα προσωρινής παραλαβής και οριστικής παραλαβής του
έργου. Αναλυτικά ο τρόπος εκτέλεσης, παρακολούθησης και παραλαβής του έργου θα ορίζεται
με τη σύμβαση μεταξύ αναδόχου και Αναθέτουσας Αρχής.
30.3. Το έργο του αναδόχου παρακολουθείται, καθοδηγείται και εγκρίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της
σύμβασής του από την Αναθέτουσα Αρχή με βάση σχετικές εισηγήσεις της Επιτροπής
Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου.
30.4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργάζεται με την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής και
να διευκολύνει στο έργο τους το προσωπικό και τους συνεργάτες της Αναθέτουσας Αρχής και
της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου.

ΆΡΘΡΟ 31 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ
31.1. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος
αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους
(συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς Τύπου), χωρίς την
προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, οποιαδήποτε έγγραφα ή
πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την
εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.
32

31.2. Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το Έργο χωρίς την
προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες
ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δεν δεσμεύει την
Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση.
31.3. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Αναθέτουσα Αρχή και όλα τα εξουσιοδοτημένα απ’
αυτήν πρόσωπα οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά μόνο στα πρόσωπα που
δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και με την
ευκαιρία της υλοποίησης του Έργου και αφορούν σε τεχνικά ζητήματα ή μεθόδους υλοποίησης
του Έργου ή του Αναδόχου.

ΆΡΘΡΟ 32 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
32.1. Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που
τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της Σύμβασης που θα
υπογραφεί.
32.2. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα Ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα
δικαστήρια Αθηνών, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό δίκαιο.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Α/Α

ΕΞ

ΕΞ1

ΕΞ2

ΕΞ3

ΕΞ4

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μονάδα γραφείου για 1 θέση εργασίας που αποτελείται από:
01. Ξύλινη επιφάνεια από κόντρα πλακέ θαλάσσης συνολικού
πάχους 5 εκ. διαστάσεων 1.15 Χ 0.70 μ.
02. Ξύλινο έπιπλο-κουτί από κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους
1.5 εκ. με συρτάρι και αποθηκευτικό χώρο (ή χώρο για τον
πύργο του υπολογιστή) στη βάση του, διαστάσεων 0.70 Χ 0.27
Χ 0.66 μ.
03. Ξύλινο διαχωριστικό κουτί από κόντρα πλακέ θαλάσσης
πάχους 1.5 εκ. διαστάσεων 0.70 Χ 0.08 Χ 0.66 μ.
04. Μεταλλικός διάτρητος αγωγός τύπου U/κανάλι καλωδίων
μήκους 1,15 μ.
05. Δύο μεταλλικά πόδια από λάμες 2 χιλ. ύψους 0,24 μ. και
ανοίγματος 0,70 μ. Το ένα έχει πλάτος 0,17μ. και το άλλο 0,08
μ.
06. Ανοιγόμενη διάτρητη λαμαρίνα διαστάσεων 0,24Χ0,47 μ.
07. Επιφάνεια από έγρωμο plexigras πάχους 3 χιλ.
διαστάσεων 1,14Χ0,15 μ.
Οι ξύλινες επιφάνειες θα βαφτούν είτε με βερνίκι εμποτισμού
είτε με χρώμα λάκα και θα υπάρχει οπή/χερούλι διαμέτρου 2
εκ.
Οι μεταλλικές κατασκευές θα βαφτούν επίσης.
Τα χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν στις ξύλινες
επιφάνειες, στις μεταλλικές κατασκευές και στα plexiglas θα
αποφασιστούν από το Μουσείο.
Τύπος καθιστικού που αποτελείται από:
01. Ξύλινες επιφάνειες κόντρα πλακέ θαλάσσης συνολικού
πάχους 5 εκ. διαστάσεων 1.80 Χ 0.40 μ.
02. Μεταλλικά πόδια στήριξης από στράτζα τετράγωνης
διατομής 2 Χ 2 εκ. διαστάσεων 0.42 Χ 0.35 μ.
03. Μαξιλάρια διαστάσεων 0.40 Χ 0.40 Χ 0.05 μ.
Οι ξύλινες επιφάνειες θα βαφτούν είτε με βερνίκι εμποτισμού
είτε με χρώμα λάκα.
Οι μεταλλικές κατασκευές θα βαφτούν επίσης.
Τα χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν στις ξύλινες επιφάνειες
και στις μεταλλικές κατασκευές θα αποφασιστούν από το
Μουσείο.
Τύπος καθιστικού με πλάτη που αποτελείται από:
01. Ξύλινες επιφάνειες κόντρα πλακέ θαλάσσης συνολικού
πάχους 5 εκ. διαστάσεων 1.80 Χ 0.40 μ.
02. Μεταλλικά πόδια στήριξης από στράτζα τετράγωνης
διατομής 2 Χ 2 εκ. διαστάσεων 0.42 Χ 0.35 μ.
03. Μαξιλάρια διαστάσεων 0.40 Χ 0.40 Χ 0.05 μ.
Οι ξύλινες επιφάνειες θα βαφτούν είτε με βερνίκι εμποτισμού
είτε με χρώμα λάκα.
Οι μεταλλικές κατασκευές θα βαφτούν επίσης.
Τα χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν στις ξύλινες επιφάνειες
και στις μεταλλικές κατασκευές θα αποφασιστούν από το
Μουσείο.
Τύπος καθιστικού με πλάτη που αποτελείται από:
01. Ξύλινες επιφάνειες κόντρα πλακέ θαλάσσης συνολικού
πάχους 5 εκ. διαστάσεων 0.80 Χ 0.40 μ.
02. Μεταλλικά πόδια στήριξης από στράτζα τετράγωνης
διατομής 2 Χ 2 εκ. διαστάσεων 0.42 Χ 0.35 μ.
03. Μαξιλάρια διαστάσεων 0.40 Χ 0.40 Χ 0.05 μ.
Οι ξύλινες επιφάνειες θα βαφτούν είτε με βερνίκι εμποτισμού
είτε με χρώμα λάκα.
Οι μεταλλικές κατασκευές θα βαφτούν επίσης.
Τα χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν στις ξύλινες επιφάνειες
και στις μεταλλικές κατασκευές θα αποφασιστούν από το
Μουσείο.
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ΕΞ5.1

ΕΞ5.2

ΕΞ6

ΕΞ7

Μονάδα χώρου αποθήκευσης που δημιουργεί
ντουλαπες/βιβλιοθήκες και αποτελείται από:
01. Ξύλινο κουτί από επιφάνειες κόντρα πλακέ θαλάσσης
πάχους 2 εκ. διαστάσεων 0.80 Χ 0.40 Χ 0.40 μ.
Τα χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν στις ξύλινες επιφάνειες
θα αποφασιστούν από το Μουσείο.
Μονάδα χώρου αποθήκευσης που δημιουργεί
ντουλαπες/βιβλιοθήκες και αποτελείται από:
01. Ξύλινο κουτί από επιφάνειες κόντρα πλακέ θαλάσσης
πάχους 2 εκ. διαστάσεων 0.80 Χ 0.40 Χ 0.40 μ.
02. Φύλλα ντουλάπας από επιφάνεια κόντρα πλακέ
θαλάασης πάχους 2 εκ. διαστάσεων 0.76 Χ 0.36 μ.
Οι ξύλινες επιφάνειες θα βαφτούν είτε με βερνίκι εμποτισμού
είτε με χρώμα λάκα και θα υπάρχει οπή/χερούλι διαμέτρου 2
εκ.
Τα χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν στις ξύλινες επιφάνειες
θα αποφασιστούν από το Μουσείο.
Μονάδα χώρου αποθήκευσης που δημιουργεί
ντουλαπες/βιβλιοθήκες και αποτελείται από:
01. Ξύλινο κουτί από επιφάνειες κόντρα πλακέ θαλάσσης
πάχους 2 εκ. διαστάσεων 0.80 Χ 0.40 Χ 0.40 μ.
02. Δύο συρτάρια από επιφάνεια κόντρα πλακέ θαλάασης
πάχους 2 εκ. διαστάσεων 0.76 Χ 0.18 μ.
Οι ξύλινες επιφάνειες θα βαφτούν είτε με βερνίκι εμποτισμού
είτε με χρώμα λάκα και θα υπάρχει οπή/χερούλι διαμέτρου 2
εκ.
Τα χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν στις ξύλινες επιφάνειες
θα αποφασιστούν από το Μουσείο.
Επιτοίχιες ντουλάπες με βαγονέτα / γκαρνταρόμπα
εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Οι ντουλάπες είναι σύνθετες
κατασκευές και αποτελούνται από:
01. Ξύλινες επιφάνειες από κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 2
εκ. που συνθέτουν μια ντουλάπα διαστάσεων 2.60 Χ 0.75 Χ
2.00 μ.
02. Ανοιγόμενα φύλλα από κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 2
εκ. διαστάσεων 1.00 Χ 0.50 μ.
03. Συτάρια από κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 2 εκ.
διαστάσεων 0.50 Χ 0.18 μ.
04. Πλαστικά βαγονέτα με χαραγμένο το λογότυπο του
Μουσείου, μεταλλικό χερούλι και με ροδάκια.
05. Μεταλλικές μπάρες γκαρνταρόμπας.
Οι ξύλινες επιφάνειες θα βαφτούν είτε με βερνίκι εμποτισμού
είτε με χρώμα λάκα και θα υπάρχει οπή/χερούλι διαμέτρου 2
εκ.
Οι μεταλλικές κατασκευές θα βαφτούν επίσης.
Στις ντουλάπες συμπεριλαμβάνονται και τα βαγονέτα. Τα
χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν στις ξύλινες επιφάνειες,
στις μεταλλικές κατασκευές και στα πλαστικά βαγονέτα θα
αποφασιστούν από το Μουσείο.
Επιτοίχιες ντουλάπες / αποθηκευτικοί χώροι εκπαιδευτικών
προγραμμάτων. Οι ντουλάπες είναι σύνθετες κατασκευές και
αποτελούνται από:
01. Ξύλινες επιφάνειες από κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 2
εκ. που συνθέτουν μια ντουλάπα διαστάσεων 2.60 Χ 0.75 Χ
2.00 μ.
02. Ανοιγόμενα φύλλα από κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 2
εκ. διαστάσεων 1.00 Χ 0.50 μ.
03. Ξύλινα ράφια από μελαμίνη πάχους 2 εκ. διαστάσεων
0.75 Χ 0.50 μ.
Οι ξύλινες επιφάνειες θα βαφτούν είτε με βερνίκι εμποτισμού
είτε με χρώμα λάκα και θα υπάρχει οπή/χερούλι διαμέτρου 2
εκ. Οι μεταλλικές κατασκευές θα βαφτούν επίσης.
Τα χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν στις ξύλινες
επιφάνειες, στις μεταλλικές κατασκευές και στις λαμαρίνες θα
αποφασιστούν από το Μουσείο.
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Βαγονέτα/χώρος αποθήκευσης υλικών εκπαιδευτικών
προγραμμάτων (χαρτιά, χαρτόνια, μαρκαδόροι, μολύβια,
μαξιλάρια κ.α.) συνολικών διαστάσεων 0.75 Χ 0.40 Χ 0.70 μ.
Έχουν μεταλλικό σκελετό από στράτζα τετράγωνης διατομής,
επιφάνειες από διάτρητη λαμαρίνα και ξύλινες επιφάνειες
από κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 1.5 εκ. Μεταλλικό
χερούλι και ρόδες.
Οι ξύλινες επιφάνειες θα βαφτούν είτε με βερνίκι εμποτισμού
είτε με χρώμα λάκα και θα υπάρχει οπή/χερούλι διαμέτρου 2
εκ. Οι μεταλλικές κατασκευές θα βαφτούν επίσης.
Τα χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν στις ξύλινες
επιφάνειες, στις μεταλλικές κατασκευές και στις λαμαρίνες θα
αποφασιστούν από το Μουσείο.
Τραπέζι εργαστηρίου εκπαιδευτικών προγραμμάτων που
αποτελείται από:
01. Ξύλινες επιφάνειες από κόντρα πλακέ θαλάσσης
συνολικού πάχους 4 εκ. διαστάσεων 1.25 Χ 1.00 μ.
02. Ξύλινα πόδια στήριξης από κόντρα πλακέ θαλάσης.
03. Ξύλινες επιφάνειες-υποπόδια από κόντρα πλακέ
θαλάσσης πάχους 2 εκ. διαστάσεων 1.10 Χ 0.80 μ.
Το τραπέζι συναρμολογείται/αποσυναρμολογείται και
μεταφέρεται εύκολα. Μπορεί να συνδυαστεί ανα δύο σε μια
ενιαία επιφάνεια.
Οι ξύλινες επιφάνειες θα βαφτούν είτε με βερνίκι εμποτισμού
είτε με χρώμα λάκα. Οι μεταλλικές κατασκευές θα βαφτούν
επίσης.
Τα χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν στις ξύλινες επιφάνειες
και στις μεταλλικές κατασκευές θα αποφασιστούν από το
Μουσείο.
Σύνθετα ξύλινα σκαμπώ-αποθηκευτικοί χώροι από κόντρα
πλακέ θαλάσης πάχους 2 εκ. διαστάσεων 0.40 Χ0.40 Χ 0.40 μ.
Θα έχουν εσωτερικά κουτί-συρτάρι από κόντρα πλακέ
θαλάσσης πάχους 1.5 εκ. διαστάσεων 0.35 Χ 0.35 Χ 0.35 μ. θα
υπάρχουν ρόδες και μεταλλικό χερούλι που θα βοηθάνε στην
εύκολη μετακίνηση και θα λειτουργούν ως τραπεζάκια για τα
παιδιά.
Οι ξύλινες επιφάνειες θα βαφτούν είτε με βερνίκι εμποτισμού
είτε με χρώμα λάκα και θα υπάρχει οπή/χερούλι διαμέτρου 2
εκ. Οι μεταλλικές κατασκευές θα βαφτούν επίσης.
Τα χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν στις ξύλινες επιφάνειες
και στις μεταλλικές κατασκευές θα αποφασιστούν από το
Μουσείο.
Σκαμπό με ξύλινη επιφάνεια από κόντρα πλακέ συνολικού
πάχους 7 εκ. και διαμέτρου 0.40 μ., ξύλινα πόδια στήριξης και
μεταλλικό μηχανισμό ρύθμισης του ύψους.
Οι ξύλινες επιφάνειες θα βαφτούν είτε με βερνίκι εμποτισμού
είτε με χρώμα λάκα. Οι μεταλλικές κατασκευές θα βαφτούν
επίσης.
Τα χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν στις ξύλινες επιφάνειες
και στις μεταλλικές κατασκευές θα αποφασιστούν από το
Μουσείο.
Πάγκος υποδοχής βιβλιοθήκης που αποτελείται από:
01. Ξύλινη επιφάνεια από κόντρα πλακέ θαλάσσης συνολικού
πάχους 3 εκ. διαστάσεων 1.50 Χ 0.60 μ.
02. Σύνθετο ξύλινο έπιπλο-συρταριέρα/ντουλάπα που
αποτελείται από ξύλινες επιφάνειες κόντρα πλακέ θαλάσσης
πάχους 2 εκ. συνολικής διάστασης 1.60 Χ 0.65 Χ 0.75 μ.
03. Ξύλινο κουτί από κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 1.5 εκ.
διαστάσεων 0.50 Χ 0.25 Χ 0.90 μ. με χαραγμένο το λογότυπο
του Μουσείου.
Οι ξύλινες επιφάνειες θα βαφτούν είτε με
βερνίκι εμποτισμού είτε με χρώμα λάκα και θα υπάρχει
οπή/χερούλι διαμέτρου 2 εκ.
Τα χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν στις ξύλινες επιφάνειες
θα αποφασιστούν από το Μουσείο.
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Πάγκος που αποτελείται από:
01. Ξύλινη επιφάνεια από κόντρα πλακέ θαλάσσης συνολικού
πάχους 3 εκ. διαστάσεων 2.40 Χ 0.60 μ.
02. Σύνθετο ξύλινο έπιπλο-συρταριέρα/ντουλάπα που
αποτελείται από ξύλινες επιφάνειες κόντρα πλακέ θαλάσσης
πάχους 2 εκ. συνολικής διάστασης 2.50 Χ 0.65 Χ 0.75 μ.
03. Ξύλινο κουτί από κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 1.5 εκ.
διαστάσεων 0.60 Χ 0.25 Χ 0.90 μ. με χαραγμένο το λογότυπο
του Μουσείου.
Οι ξύλινες επιφάνειες θα βαφτούν είτε με
βερνίκι εμποτισμού είτε με χρώμα λάκα και θα υπάρχει
οπή/χερούλι διαμέτρου 2 εκ.
Τα χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν στις ξύλινες επιφάνειες
θα αποφασιστούν από το Μουσείο.
Πάγκος υποδοχής Μουσείου-Τζαμί Τσισδαράκη που
αποτελείται από:01. Ξύλινη επιφάνεια από κόντρα πλακέ
θαλάσσης συνολικού πάχους 3 εκ. διαστάσεων 1.50 Χ 0.60
μ.02. Σύνθετο ξύλινο έπιπλο-συρταριέρα/ντουλάπα που
αποτελείται από ξύλινες επιφάνειες κόντρα πλακέ θαλάσσης
πάχους 2 εκ. συνολικής διάστασης 1.60 Χ 0.65 Χ 0.75 μ.03.
Ξύλινο κουτί από κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 1.5 εκ.
διαστάσεων 0.50 Χ 0.25 Χ 0.90 μ. με χαραγμένο το λογότυπο
του Μουσείου.04. Σύνθετο γυάλινο έπιπλο-προθήκη για
αντικείμενα πωλητηρίου.Οι ξύλινες επιφάνειες θα βαφτούν
είτε με βερνίκι εμποτισμού είτε με χρώμα λάκα και θα
υπάρχει οπή/χερούλι διαμέτρου 2 εκ. Τα χρώματα που θα
χρησιμοποιηθούν στις ξύλινες επιφάνειες θα αποφασιστούν
από το Μουσείο.
Τα έπιπλα της Βιβλιοθήκης του Μουσείου αποτελούνται από:
01. Ξύλινες επιφάνειες-κουτιά από κόντρα πλακέ θαλάσσης
συνολικού πάχους 7 εκ. διαστάσεων 1.60 Χ 0.70 Χ 2.00 μ.
02. Ξύλινες κατακόρυφες και οριζόντιες-ράφια επιφάνειες
από κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 2 εκ. που τοποθετούνται
εσωτερικά του ξύλινου κουτιού.
03. Ξύλινες σύνθετες βιβλιοθήκες από κόντρα πλακέ
θαλάσσης συνολικού πάχους 3 εκ. διαστάσεων 3.60 Χ 0.35 Χ
2.00 μ. οι οποίες προσαρμόζονται στις ελεύθερες επιφάνειες
του τοίχου.
04. Στο κατώτερο τμήμα του αποτελούνται από ανοιγόμενα
ξύλινα ντουλάπια/επενδύσεις κλιματισμού από κόντρα πλακέ
θαλάσσης πάχους 2 εκ. με οπές αερισμού.
05. Μαξιλάρια που τοποθετούνται σε σημεία που
προβλέπεται καθιστικός πάγκος
Μια εκ των βιβλιοθηκών ΒΙΒ.Ι.2 θα φιλοξενήσει το ηχητικό και
ακουστικό αρχείο του Μουσείου. Το αρχείο αποτελείται
δίσκους βινυλίου, κασέτες ήχου, κασέτες βίντεο, CD, DVD,
ταινίες 16 & 8 mm. Η διαμερισματοποίηση του επίπλου θα
εξασφαλίζει την ασφαλή αποθήκευση του σχετικού αρχείου
και θα γίνει σε συνενόηση με την τεχνική υπηρεσία του
Μουσείου.
Οι ξύλινες επιφάνειες θα βαφτούν είτε με βερνίκι εμποτισμού
είτε με χρώμα λάκα.
Τα χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν στις ξύλινες επιφάνειες
θα αποφασιστούν από το Μουσείο.
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Το αναγνωστήριο της Βιβλιοθήκης του Μουσείου αποτελείται
από:
01. Ξύλινες επιφάνειες από κόντρα πλακέ θαλάσσης
συνολικού πάχους 5 εκ. διαστάσεων 2.10 Χ 1.00 μ.
02. Ξύλινο διαχωριστικό κουτί για τη δημιουργία ιδιωτικού
χώρου και την εγκατάσταση φωτιστικών μονάδων από κόντρα
πλακέ θαλάσσης πάχους 1.5 εκ. με πλάτος 17 εκ. στη βάση
του.
Οι ξύλινες επιφάνειες θα βαφτούν είτε με βερνίκι εμποτισμού
είτε με χρώμα λάκα. οι βάσεις των αναγνωστηρίων θα
στερεώνονται στο έδαφος και στους τοίχους.
Τα χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν στις ξύλινες επιφάνειες
θα αποφασιστούν από το Μουσείο.
Κάθισμα γραφείου. Τροχήλατο κάθισμα εργασίας με χυτή
βάση αλουμινίου πέντε ακτίνων, που θα είναι γυαλισμένη ή
βαμμένη με ηλεκτροστατική βαφή. Η έδρα και η πλάτη θα
ενιαία, από αφρώδη πολυουρεθάνη, επενδεδυμένη με
ταπετσαρία επιλογής. Η ρύθμιση ύψους του καθίσματος θα
γίνεται με έμβολο αερίου. Ο μηχανισμός ανάκλισης της
ενιαίας έδρας-πλάτης θα είναι τύπου RELAX
κατασκευασμένος από χυτό αλουμίνιο ή χάλυβα και θα
επιτρέπει την ανάκλιση έδρας – πλάτης με δυνατότητα
σταθεροποίησης σε 3 τουλάχιστον θέσεις. Ο μηχανισμός θα
φέρει σύστημα για ομαλή και ελεγχόμενη επαναφορά της
έδρας - πλάτης και σύστημα ρύθμισης για ισορροπημένη
ανάκλιση ανάλογα με το βάρος του χρήστη. Τα μπράτσα θα
είναι κατασκευασμένα από χαλύβδινο οβάλ σωλήνα βαμμένα
με ηλεκτροστατική βαφή ή επινικελωμένα. Θα φέρουν
κελύφη από θερμοπλαστικό υλικό, επενδεδυμένα με λεπτό
αφρώδες υλικό ή δέρμα στην περίπτωση που το κάθισμα
φέρει δερμάτινη ταπετσαρία. Η καρέκλα θα διαθέτει
πιστοποίηση απο διεθνώς ανεγνωρισμένο ίδρυμα. Το χρώμα
της καρέκλας θα διαλεχθεί από το Μουσείο.
Καρέκλα συνεργασίας. Ο σκελετός θα κατασκευαστεί από
σωλήνα κυκλικής διατομής διαμορφωμένος σε σχήμα S. Το
επάνω μέρος του σκελετού θα είναι ταυτόγχρονα και
μπράτσα του καθίσματος από ημίσκληρη πολυουρεθάνη. Η
πλάτη και η έδρα θα είναι κατασκευασμένες από κόντρα
πλακέ με χυτή πολυουρεθάνη η οποία επενδύεται με
ταπετσαρία επιλογής. Η βάση θα φέρει αντιολισθητικά
πέλματα. Θα υπάρχει δυνατότητα στοίβαξης του ενός
καθίσματος πάνω στο άλλο. Η καρέκλα θα διαθέτει
πιστοποίηση απο διεθνώς ανεγνωρισμένο ίδρυμα. Το χρώμα
της καρέκλας θα διαλεχθεί από το Μουσείο.
Σκαμπό σταθερού ύψους με πλάτη. Θα είναι
κατασκευασμένο απο μεταλλικό σκελετό. Η επιφάνεια του
καθίσματος θα είναι απο σκληρό πλαστικό (πολυπροπυλένιο)
υψηλής ποιότητας. Το σκαμό θα διαθέτει πιστοποίηση απο
διεθνώς ανεγνωρισμένο ίδρυμα. Το χρώμα του σκαμπό θα
διαλεχθεί από το Μουσείο.
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Kάθισμα διευθυντικό (τροχήλατο).
Διευθυντικό τροχήλατο κάθισμα με χυτή βάση αλουμινίου
πέντε ακτίνων, που θα είναι γυαλισμένη ή βαμμένη με
ηλεκτροστατική βαφή. Η έδρα και η πλάτη θα είναι
κατασκευασμένες από κοντραπλακέ με καλουπωτό μαξιλάρι
από χυτή αφρώδη πολυουρεθάνη, το οποίο θα επενδύεται με
ταπετσαρία επιλογής. Το βάθος της έδρας θα ρυθμίζεται για
μεγαλύτερη άνεση. Η ρύθμιση ύψους του καθίσματος θα
πραγματοποιείται με έμβολο αερίου. Ο μηχανισμός
ανάκλισης της έδρας θα είναι είναι κατασκευασμένος από
αλουμίνιο ή χάλυβα. Ο μηχανισμός θα φέρει σύστημα για
ομαλή και ελεγχόμενη επαναφορά της πλάτης και σύστημα
ρύθμισης για ισορροπημένη ανάκλιση ανάλογα με το βάρος
του χρήστη. Στο πλαϊνό μέρος της πλάτης θα υπάρχει το
οποίο ρυθμίζει την καμπυλότητα για την καλύτερη στήριξη
της σπονδυλικής στήλης. Το πίσω και κάτω μέρος της πλάτης
θα φέρει ειδικό στροφείο για την ρύθμιση του ύψους της
πλάτης. Η καρέκλα θα διαθέτει πιστοποίηση απο διεθνώς
ανεγνωρισμένο ίδρυμα. Το χρώμα της καρέκλας θα διαλεχθεί
από το Μουσείο.
Τραπέζι συνεδριάσεων - συνεργασίας διαστάσεων: α) min
1.60 Χ1.60 μ. (2 τραπέζια) β) min 2.40 Χ 1.20 μ. (1 τραπέζι).
Αποτελούνται από την επιφάνεια εργασίας από ξύλο και τον
σκελετό. Οι ξύλινες επιφάνειες εργασίας θα κατασκευαστούν
από μοριοσανίδα και με φινίρισμα επένδυσης καπλαμά ή
μελαμίνης. Ο σκελετός θα είναι μεταλλικός ( αλουμίνιο ή
χάλυβας). Προεραιτικά θα υπάρχει η δυνατότητα διέλευσης
καλωδιώσεων με τοποθέτηση ροζετών στην επιφάνεια
εργασίας και καναλιού καλωδιώσεων κάτω από την
επιφάνεια εργασία. Τα τραπέζια θα διαθέτουν πιστοποίηση
απο διεθνώς ανεγνωρισμένο ίδρυμα. Το χρώμα και τα υλικά
θα διαλεχθούν από το Μουσείο.
Γραφείο Διευθυντή ελάχιστων διαστάσεων 2.00 Χ 1.00 μ. με
προέκταση και συρταροθήκη. Η επιφάνεια εργασίας και τα
πλαϊνά είναι κατασκευασμένα από μοριοσανίδα με επένδυση
καπλαμά ξύλου ή φινίρισμα μελαμίνης. Στην κάτω επιφάνεια
θα είναι τοποθετημένο το μεταλλικό πλαίσιο (αλουμίνιο ή
χάλυβας). Η επιφάνεια εργασίας θα φέρει προεραιτικά
μεταλλικές ροζέτες για την έξοδο των καλωδίων. Η προέκταση
θα είναι επίσης κατασκευασμένη από μοριοσανίδα με
επένδυση καπλαμά ξύλου ή φινίρισμα μελαμίνης. H
συρταριέρα που τοποθετείται κάτω από την προέκταση θα
κατασκευαστεί από μοριοσανίδα με επένδυση καπλαμά
ξύλου ή φινίρισμα μελαμίνης. Θα φέρει 2 συρτάρια το
ελάχιστο με τηλεσκοπικούς οδηγούς και κεντρική κλειδαριά
ασφαλείας. Το χρώμα του γραφείου και τα υλικά θα
διαλεχθούν από το Μουσείο.
Καθιστικό Διευθυντή: Τριθέσιος καναπές απο ανθεκτικό
ύφασμα ή δέρμα με χρωμιομένα πόδια
Το χρώμα του καθιστικού θα διαλεχθεί από το Μουσείο.
Καθιστικό Διευθυντή: Πολυθρόνα ίδιου τύπου με τον καναπέ
του άρθρου ΕΞ23 απο ανθεκτικό ύφασμα ή δέρμα.
Το χρώμα του καθιστικού θα διαλεχθεί από το Μουσείο.
Ντουλάπια αυτοεξυπηρετούμενων ιματιοθηκών (lockers) με
θυρίδες από ξύλινες επιφάνειες από μελαμίνη πάχους 2,5 εκ.
διαστάσεων 6,5 συνολικών μέτρων μήκους μέ βάθος 50 εκ.
και ύψος 1,80μ. που στηρίζονται στον τοίχο με μεταλλικούς
συνδέσμους.
Οι θυρίδες θα διαθέτουν κλειδαριά όπου ασφαλίζει με κλειδί
ή με κλειδί ασφαλείας και κέρμα του ενός ευρώ ή μαγνητική
κάρτα.
Διάθεση κλειδιού master όπου ανοίγει όλες τις κλειδαριές.
Το μέγεθος των θυριδών και τα χρώματα που θα
χρησιμοποιηθούν στις ξύλινες επιφάνειες θα αποφασιστούν
από το Μουσείο.
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Έπιπλο συμπεριλαμβανομένου του καθίσματος φύλακα /
χώρος αποθήκευσης. Έπιπλο διαστάσεων 1.00 Χ 0.50 Χ 0.45 μ.
από ξύλινες επιφάνειες κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 2 εκ.
και μεταλλικές επιφάνειες από διάτρητη λαμαρίνα. Η
μπροστινή ξύλινη επιφάνεια του καθίσματος έχει χαραγμένο
το λογότυπο του Μουσείου. Το έπιπλο έχει ρόδες για εύκολη
μετακίνηση, μεταλλικό χερούλι/πλάτη καθίσματος και
μαξιλάρι. Είναι ανοιγόμενο και έχει τη δυνατότητα
αποθήκευσης.
Οι ξύλινες επιφάνειες θα βαφτούν είτε με βερνίκι εμποτισμού
είτε με χρώμα λάκα. Οι μεταλλικές κατασκευές θα βαφτούν
επίσης.
Τα χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν στις ξύλινες και
μεταλλικές επιφάνειες θα αποφασιστούν από το Μουσείο.
Βιβλιοθήκη από ξύλινες επιφάνειες από κόντρα πλακέ
θαλάσσης πάχους 2 εκ. διαστάσεων 1.30 Χ 0.35 Χ 2.00 μ. που
στηρίζεται στον τοίχο με μεταλλικό σκελετό.
Οι ξύλινες επιφάνειες θα βαφτούν είτε με βερνίκι εμποτισμού
είτε με χρώμα λάκα. Οι μεταλλικές κατασκευές θα βαφτούν
επίσης.
Τα χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν στις ξύλινες επιφάνειες
θα αποφασιστούν από το Μουσείο.
Ντουλάπια από ξύλινες επιφάνειες mdf η μελαμίνη πάχους 2
εκ.
Μήκους
2.30/1.30/2.10/1.00/2.10/3.00/2.80/1.60/3.20/1.20/1.20 και
3.80 μ.
Πλάτους 0.40/0.60 μ.
Ύψους 2.00 μ.
Συμπεριλαμβάνονται οι πόρτες και οι μηχανισμοί υψηλής
ποιότητας.
Οι ξύλινες επιφάνειες θα βαφτούν με χρώμα.
Τα χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν στις ξύλινες επιφάνειες
θα αποφασιστούν από το Μουσείο.
Γωνιακή Ντουλάπα από ξύλινες επιφάνειες από κόντρα πλακέ
θαλάσσης πάχους 2 εκ. συνολικών διαστάσεων 2.30 Χ 0.60 Χ
2.00 μ.
Οι ξύλινες επιφάνειες θα βαφτούν είτε με βερνίκι εμποτισμού
είτε με χρώμα λάκα. Θα υπάρχει μεταλλική ράγα
γκαρνταρόμπας.
Τα χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν στις ξύλινες επιφάνειες
θα αποφασιστούν από το Μουσείο.
Ξύλινες επιφάνειες από κόντρα πλακέ θαλάσσης συνολικού
πάχους 10 εκ. διαστάσεων 0.50 Χ 2.50 μ., 0.50 Χ 3.00 μ. και
0.50 Χ 4.00 μ. που στηρίζονται στον τοίχο με μεταλλικό
σκελετό.
Οι ξύλινες επιφάνειες θα βαφτούν είτε με βερνίκι εμποτισμού
είτε με χρώμα λάκα. Οι μεταλλικές κατασκευές θα βαφτούν
επίσης.
Τα χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν στις ξύλινες επιφάνειες
θα αποφασιστούν από το Μουσείο.
Ντουλάπα από ξύλινες επιφάνειες από κόντρα πλακέ
θαλάσσης πάχους 2 εκ. διαστάσεων 1.40 Χ 0.40 Χ 2.00 μ.
Οι ξύλινες επιφάνειες θα βαφτούν είτε με βερνίκι εμποτισμού
είτε με χρώμα λάκα. Θα υπάρχει μεταλλική ράγα
γκαρνταρόμπας και οπές αερισμού στη βάση.
Τα χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν στις ξύλινες επιφάνειες
θα αποφασιστούν από το Μουσείο.
Σπαστή καρέκλα εξωτερικού χώρου διαστάσεων τουλάχιστον
45*50*85 εκ. (μήκος - πλάτος - ύψος). Οι επιφάνειες ειναι
κατασκευασμένες απο ενισχυμένο πλαστικό ειδικά για χρήση
εξωτερικού χώρου και ο σκελετός μεταλλικός/αλουμινίου.
Τα χρώματα για τις καρέκλες θα αποφασιστούν απο το
μουσείο.
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Ξύλινες επιφάνειες από κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 2 εκ.
διαστάσεων 2.40 Χ 0.40 Χ 1.40 μ. που φέρει διαχωριστικό
κρύσταλλο με άνοιγμα και μεταλλικό σκελετό.
Οι ξύλινες επιφάνειες θα βαφτούν είτε με βερνίκι εμποτισμού
είτε με χρώμα λάκα. Οι μεταλλικές κατασκευές θα βαφτούν
επίσης.
Τα χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν στις ξύλινες επιφάνειες
θα αποφασιστούν από το Μουσείο.
Διαχωριστικά ξύλινα πανέλα με ειδική επιφάνεια ανάρτησης
και μεταλλικά ροδάκια για εύκολη μετακίνηση πλάτους 1.70
μ. και ύψους 2.00 μ.
Φωτιστικό σώμα αναγνωστηρίου κατασκευασμένο από
χάλυβα και βαμμένο ηλεκτροστατικά. Θα διαθέτει (1) high
power LED 1W (LUXEON) που προσαρμόζεται στο εύκαμπτο
τμήμα του φωτιστικού. Το φωτιστικό θα χωνευθεί εντός του
επίπλου του αναγνωστηρίου της βιβλιοθήκης. Περιστροφή:
90 μοίρες. Φακοί: 14, 30, 60, 120 μοίρων. ΙΚ: 01 Πιστοποίηση :
CE, F, IP40. Λειτουργία στα 230V/50-60Hz με ενσωματωμένη
τροφοδοτική διάταξη.
Ρυθμιζόμενο επιτραπέζιο φωτιστικό με διπλό παντογραφικό
μπράτσο και ρυθμιζόμενη κεφαλή. Το σώμα του φωτιστικού
θα είναι απο αλουμίνιο. Η βάση θα καλύπτεται εξωτερικά
απο ABS. Τα μπράτσα θα είναι τετράγωνης διατομής min
12*12 χιλ και φιλοξενούν τα ελατήρια ελέγχου της θέσης του
φωτιστικού. Ο διακόπτης ON/OFF θα είναι ηλεκτρονικός με
μηχανισμό που βρίσκεται στο κεφάλι του φωτιστικού. Θα
παρέχει δυο δυνατότητες επιλογής: α) προσωπική λειτουργία
(διακόπτης πορτοκαλί) με δυνατότητα Dimm της έντασης του
φωτός και β) πρασινη λειτουργία οικονομίας. Θα
συμπεριλαμβάνεται μετασχηματιστής και καλώδιο
τροφοδωσίας. Λαμπτήρας : LED, 1W. Πιστοποίηση : CE, F,
IP20
Επιδαπέδιο φωτιστικό σώμα κατάλληλο για τοποθέτηση σε
εσωτερικό χώρο. Θα είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιo
ηλεκτροστατικής βαφής. Λειτουργία στα 230V/50-60 Hz. Θα
συμπεριλαμβάνεται μετασχηματιστής και καλώδιο
τροφοδoσίας. Λαμπτήρας : T16(T5)/ max 80W / G5.
Πιστοποίηση : CE, F
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Σιδηροτροχιές από γαλβανισμένο χάλυβα, με συμπαγή (όχι
διαμορφωμένη) διατομή min. 25x25mm. Εδράζουν σε
πέλματα ειδικής διατομής και πακτώνονται στο δάπεδο σε
απόλυτα οριζόντια θέση, άσχετα από τυχόν αποκλίσεις του.
Κάλυψη σιδηροτροχιών, ώστε αυτές να μην προεξέχουν, για
ασφαλή και ομαλή πρόσβαση ανθρώπων και τροχήλατων
μέσων με κεκλιμένη μεταλλική ράμπα που καλύπτει
αμφίπλευρα όλο το μήκος των σιδηροτροχιών.
Φορείο κινητών ή σταθερών συστοιχιών ύψους min. 135mm,
από χάλυβα αρίστης ποιότητας, βαμμένο με ηλεκτροστατική
βαφή και ειδική διαμόρφωση με πάχος min. 2,5mm.
Συγκολλητή κατασκευή, με τις κατάλληλες νευρώσεις για
αντοχή σε φορτία min 3000kg και καταπονήσεις. Τα σταθερά
φορεία σταθεροποιούνται στο δάπεδο ή τις σιδηροτροχιές.
Τα κινητά φορεία σε συνδυασμό με τις σιδηροτροχιές
εξασφαλίζουν την ασφαλή και ομαλή κύλιση, όπου
προβλέπεται η αποφυγή εκτροχιασμού των συστοιχιών και θα
φέρουν:
α. Ράουλα κύλισης από συμπαγή χάλυβα με διατομή
min.Ø90x25mm και
ρουλεμάν διπλής προστασίας για την σκόνη.
β. Άξονα μετάδοσης κίνησης με διάμετρο min.25mm και
μεταλλικό γρανάζι αλυσίδας.
γ. Μηχανισμό αποφυγής ανατροπής συστοιχίας.
δ. Πλαστικούς αποστάτες με μήκος min. 45mm για την
αποφυγή βίαιης πρόσκρουσης κατά την κύλιση.
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Μηχανισμός μετάδοσης κίνησης με συνδυασμό μεταλλικών
γραναζιών, αλυσίδας και χειροστροφάλου. Μετάδοση
κίνησης μηχανικά από το χρήστη (με την περιστροφή του
χειροστροφάλου) στο μηχανισμό των γραναζιών και της
αλυσίδας και μεταφορά, μέσω του άξονα των φορείων, στα
ράουλα κύλισης. Με ελάχιστη ασκούμενη δύναμη 1kg, ο
χρήστης να μπορεί να μεταφέρει φορτίο max. 3000kg. Ο
μηχανισμός μετάδοσης κίνησης να καλύπτεται με μεταλλικό
πάνελ, που αποσπάται εύκολα σε περίπτωση που χρειαστεί
επέμβαση τεχνικού, χωρίς τη διακοπή χρήσης του
συστήματος. Το πάνελ να φέρει και θήκη ετικέτας.
Χειροστρόφαλος μεταλλικός, με τρείς χειρολαβές και κυκλικό
συμπαγές σχήμα διαμέτρου min. 35cm. Οι χειρολαβές, δεν θα
εξέχουν από την οβάλ διατομή του χειροστροφάλου προς τον
διάδρομο πρόσβασης, για την αποφυγή ατυχημάτων ή
ζημιών.
Κινητές ή σταθερές συστοιχίες ραφιών που αποτελούνται
από:
α. Πλευρικά πλαίσια με δύο ορθοστάτες διατομής min.
30x42mm. Οι ορθοστάτες θα φέρουν αμφίπλευρα διάτρηση
με βήμα max. 25mm για την τοποθέτηση
ραφιών ή άλλων εξαρτημάτων και συνδέονται μεταξύ τους με
οριζόντιους μεταλλικούς συνδέσμους. Εδράζουν στα φορεία
και εισέρχονται σε ειδικές
υποδοχές. Το ύψος τους δεν προεξέχει από το άνω ράφι.
β. Ράφια από ενιαίο διαμορφωμένο φύλλο χάλυβα, με
περιμετρική αναδίπλωση. Στηρίζονται στους ορθοστάτες των
πλαισίων, με τέσσερα κλιπ και τοποθετούνται στο επιθυμητό
ύψος χωρίς τη χρήση εργαλείων. Τα κλιπ δεν προεξέχουν από
τα ράφια, ώστε να αποφεύγονται τραυματισμοί ή ζημίες. Το
άνω και κάτω ράφι των συστοιχιών είναι όμοιο με τα
υπόλοιπα ενδιάμεσα.
β1. Μήκος ραφιού :800, 1000 ή/και 1200mm (±30mm
αποδεκτό)
β2. Πλάτος ραφιού : 400 & 800(400+400) mm
β3. Αντοχή ραφιού :min. 120kg
γ. Ελαστικά προφίλ προστασίας από σκόνη και χεριών χρήστη.
Τοποθετούνται:
γ1. Οριζόντια στο άνω μέρος της συστοιχίας σε όλο το μήκος
της.
γ2 Κάθετα στην αρχή και στο τέλος της συστοιχίας.
δ. Μεταλλικά πλαϊνά πάνελ που τοποθετούνται στην αρχή και
στο τέλος της συστοιχίας για την αποφυγή πτώσης
αντικειμένων.
ε. Μπάρες ασφαλείας διαδρόμων μήκους min. 500mm για
την ασφάλεια των χρηστών κατά την περίοδο εργασίας σε
αυτούς. Ενναλακτικά το σύστημα μπορεί να διαθέτει μπουτόν
ασφάλισης (πχ επι του χειροστροφάλου).
ζ. Μεταλλικό διαχωριστικό μεταξύ των όψεων των ραφιών, με
μήκος ίσο με το ωφέλιμο μήκος του ραφιού.
η. Μεταλλικά συρτάρια, (L=970mm Χ D400XΗ=100mm &
L=970mm X D800XH=100mm) με τηλεσκοπικούς οδηγούς
(100% εξαγωγή). Κάθε συρτάρι θα φέρει διαχωριστικά κάθετα
και οριζόντια . Στα διπλά συρτάρια (D=800mm) δυνατότητα
εξαγωγής και απο τις δύο πλευρές.
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Το σύστημα θα έχει τη δυνατότητα, ακόμα και μετά την
αρχική εγκατάσταση του, να συμπληρωθεί με τα παρακάτω:
α. Κάθετα (μετακινούμενα) και οριζόντια, διαχωριστικά
ραφιών.
β. Πάνελ μεταλλικά πλαϊνά (ενδιάμεσων πλαισίων
συστοιχίας) και πλάτης συστοιχίας.
γ. Συρόμενες πόρτες με κλειδαριά που καλύπτουν όλο το
μήκος και ύψος των συστοιχιών (στα άκρα του
συγκροτήματος) και κεντρικό κλείδωμα
συγκροτήματος (για εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε αυτό).
δ. Μεταλλικά συρτάρια με τηλεσκοπικούς οδηγούς, 100%
δυνατότητα εξαγωγής και δυνατότητα πολλαπλού
διαχωρισμού σε διαμερίσματα. Αντοχή σε φορτίο
min. 70kg.
ε. Επέκταση σε μήκος των εγκατεστημένων συστοιχιών
(κινητών και σταθερών).
ζ. Προσθήκη νέων συστοιχιών (κινητών και σταθερών) στο
εγκατεστημένο συγκρότημα.
Ηλεκτροστατική βαφή φούρνου όλων των εξαρτημάτων του
συστήματος με πάχος min. 60‐70μ. Διαδικασία και υλικά
βαφής φιλικά προς το περιβάλλον. Για μεγαλύτερη αντοχή
στις καταπονήσεις και διάρκεια χρόνου, τα μεταλλικά
εξαρτήματα και τα φύλλα χάλυβα, πρώτα θα ακολουθούν τη
διαδικασία απολίπανσης, φωσφάτωσης κτλ, μετά θα
κατεργάζονται και θα διαμορφώνονται στην τελική τους
μορφή και τέλος θα βάφονται . Δεν γίνεται δεκτή βαφή του
χάλυβα πριν απο την τελική κατεργασία διαμόρφωσης του
σχήματος (pre-painted).
Προϋποθέσεις:
1. Αποθηκευτικά επίπεδα ανά συστοιχία min. 4 (τέσσερα)
2. Αποθηκευτικά επίπεδα ανά συστοιχία –συρτάρια min. 14
(δεκατέσσερα)
3. Ωφέλιμη απόσταση αποθηκευτικών επιπέδων min.
32‐39cm
4. Μέγιστο διαθέσιμο ύψος χώρου max. 1,90m
5. Διάδρομος/οι αποθηκευτικών χώρων min. 0,70m
Ο ανάδοχος θα παρουσιάσει σχέδιο εγκατάστασης στους
προβλεπόμενους απο το Μουσείο χώρους, το οποίο θα
καταθέσει στην Αναθέτουσα αρχή.
Ο ανάδοχος ακολουθεί τις νόρμες της Ε.Ε. για τα
αποθηκευτικά συστήματα και είναι πιστοποιημένος κατά τα
πρότυπα ISO 9001 και ISO 14001.
Τα κυλιόμενα συστήματα αποθήκευσης θα συνοδεύονται
από πιστοποιητικά ελέγχου και διαχείρισης από διεθνώς
αναγνωρισμένο οργανισμό , όπου θα πιστοποιείται η η
ασφάλεια και η λειτουργικότητα τους.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Αποδοχή των τεχνικών προδιαγραφών του Παραρτήματος Α
και των προδιαγραφών της μελέτης εξοπλισμού του
Παραρτήματος Γ
Προμήθεια και εγκατάσταση: α)190 επίπλων (γραφεία,
πάγκοι , ερμάρια κλπ κατασκευές), 50τ.μ. ερμαρίων, 295
καθισμάτων (καρέκλες πάγκοι σκαμπώ κλπ) , 12 φωτιστικών
σωμάτων και β) 500 τρέχοντων γραμμικών μέτρων
κυλιόμενων συστημάτων αποθήκευσης (μη
συμπεριλαμβανομένων ορθοστατών, άλλων κάθετων
στοιχείων και ραφιών οροφής) εκ των οποίων τα 250 μέτρα
αφορούν τοποθέτηση ραφιών και τα υπόλοιπα 250 μέτρα
αφορύν τοποθέτηση συρταριών.
Ο ανάδοχος οφείλει να εγκαταστήσει / τοποθετήσει τον
παραδοτέο εξοπλισμό στους χώρους που θα υποδειχθούν
από την Αναθέτουσα Αρχή διαθέτοντας όλα τα κατάλληλα
μέσα και εργαλεία για τις εργασίες και την ασφάλεια του
ανθρώπινου δυναμικού και υλικών.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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Γ4
Γ5

Γ6

Η εγκατάσταση / τοποθέτηση του εξοπλισμού θα πρέπει να
γίνει από έμπειρο τεχνικό προσωπικό και ασφαλισμένο
σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία.
Ο ανάδοχος οφείλει σε περίπτωση ζημιάς των αποθηκευτικών
συστημάτων, εντός 48 ωρών από την ειδοποίηση, να
πραγματοποιήσει αυτοψία και να κάνει αποκατάσταση της
ζημιάς.
Μετά την παράδοση των υλικών και για την επιστροφή της
εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης , ο Ανάδοχος
καταθέτει εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας και
συντήρησης ποσού 2% επί του συνολικού συμβατικού
αντικειμένου (χωρίς Φ.Π.Α.), η οποία κατατίθεται στην
Αναθέτουσα Αρχή ως εγγύηση καλής λειτουργίας και
συντήρησης του εξοπλισμού. Η εγγυητική αυτή επιστολή έχει
ημερομηνία έναρξης ισχύος της την ημερομηνία σύνταξης των
πρωτοκόλλων παραλαβής και διάρκεια ισχύος τουλάχιστον
τριετή και καλύπτει την εγγύηση για συντήρηση, διάθεση
ανταλλακτικών, αποκατάσταση ζημιών κ.λπ.

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
«Προμήθεια και εγκατάσταση Λοιπού εξοπλισμού του Νέου Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης»
Στην Αθήνα, σήμερα, …………………, ημέρα, …………………. [συμπληρώνεται η ημερομηνία υπογραφής της
σύμβασης] μεταξύ :
ΑΦΕΝΟΣ του Ελληνικού Δημοσίου (Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης και Ελληνικών Λαϊκών
Μουσικών Οργάνων-Συλλογή Φοίβου Ανωγειανάκη) με Α.Φ.Μ. 0090283815 ,που εδρεύει στην
Θέσπιδος 8, 10558 Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα από ........................................ [συμπληρώνεται η
θέση του υπογράφοντος π.χ. προϊστάμενος], …………………….. [συμπληρώνεται το ονοματεπώνυμο]
εφεξής καλούμενη «Αναθέτουσα Αρχή»,
ΑΦΕΤΕΡΟΥ του................................, κατοίκου ....... οδός..... (ή της Εταιρείας ή της Κοινοπραξίας με την
επωνυμία......................................και τον διακριτικό τίτλο ................................................. με Α.Φ.Μ.
…………………………………….. που εδρεύει στην ...................................................., η οποία έχει συσταθεί με
την υπ’ αριθμ. .........................Συμβολαιογραφική πράξη του Συμ/φου......................, και
εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από το..........................................., σύμφωνα
και με το υπ’ αρ......... ΦΕΚ/ ειδικό πληρεξούσιο, του συμβολαιογράφου .........................................,
εφεξής καλούμενος «Ανάδοχος»
και αφού έλαβαν υπόψη τους:
 Τη με αρ. πρωτ. ...... απόφαση του απόφαση του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης και
Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων-Συλλογή Φοίβου Ανωγειανάκη για την διενέργεια
ανοιχτού διαγωνισμού για την για την διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού για την: «Προμήθεια
και εγκατάσταση Λοιπού εξοπλισμού του Νέου Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης» και την
σχετική συνημμένη σε αυτήν Διακήρυξη,
 Την τεχνική και οικονομική προσφορά του Αναδόχου, συμπεριλαμβανομένου του
χρονοδιαγράμματος του Αναδόχου το οποίο επικαιροποιήθηκε με ημερομηνία έναρξης των
εργασιών αυτήν της υπογραφής της παρούσας,
 Τον φάκελο του διαγωνισμού του ανωτέρω έργου και τη με αρ.. ..................... απόφαση
του..... με την οποία γίνεται η κατακύρωση του αποτελέσματος του ως άνω διαγωνισμού στον
Ανάδοχο,
 Την με αρ. ..... ......................... απόφαση χορήγησης σύμφωνης γνώμης για την υπογραφή της
Σύμβασης που εκδόθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Τομέα Πολιτισμού,
 Το άρθρο 1 παρ. 5 και 6 του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις
συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ Α΄19),
 Το ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ Α/143/28.6.2014)
 Το Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/3.12.07)«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013», όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει,
 Το Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας
2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων,
προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής
και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης
Νοεμβρίου 2005» (ΦΕΚ Α’ 64/2007),
 Το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ Α’/150), όπως ισχύει,
 Το ν.4281/2014 και ειδικότερα το άρθρο 157 αυτού
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 Την από ............. Υ.Δ. του Αναδόχου σύμφωνα με το άρθρο 1 σημείο II της ως άνω με αρ.
20977/2007 ΚΥΑ,
 Το με αρ. πρωτ. ............... έγγραφο της Αναθέτουσας Αρχής με το οποίο κοινοποιήθηκε στον
Ανάδοχο η κατακύρωση του ως άνω έργο,
Συμφώνησαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:
Το αφ’ ενός συμβαλλόμενο Ελληνικό Δημόσιο (Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης και Ελληνικών Λαϊκών
Μουσικών Οργάνων-Συλλογή Φοίβου Ανωγειανάκη) α ν α θ έ τ ε ι στον αφ’ ετέρου συμβαλλόμενο
«ΑΝΑΔΟΧΟ», την «Προμήθεια και εγκατάσταση Λοιπού εξοπλισμού του Νέου Μουσείου Ελληνικής
Λαϊκής Τέχνης», κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα
(α) στη με αρ.4/2014 Διακήρυξη και τις τεχνικές προδιαγραφές αυτής,
(β) στην τεχνική και οικονομική προσφορά του Αναδόχου όπου δεν έρχεται σε αντίθεση με τους όρους
της προκήρυξης,
(γ) στην εγκεκριμένη μελέτη
που όλα ενσωματώνονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας συμβάσεως
(Παραρτήματα I, II και III αντίστοιχα),
(δ) στην κείμενη νομοθεσία και
(ε) στη με αρ. .... απόφαση κατακύρωσης και
ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ», δια του εδώ νόμιμου εκπροσώπου του κ. …………….., δηλώνει ότι αποδέχεται την
εκτέλεση του ως άνω συνολικού έργου έναντι του συνολικού ποσού του …………………. Ευρώ (………….€)
χωρίς Φ.Π.Α. ή του ποσού του …………… ευρώ (………….€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%, με τους εξής
όρους και συμφωνίες τις οποίες ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» αποδέχεται ανεπιφύλακτα :

ΆΡΘΡΟ 1
Αντικείμενο της σύμβασης
1. Η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση
επιπλώσεων, λοιπών υποστηρικτικών κατασκευών και εξοπλισμού (γραφεία φυλάκων, πάγκοι
βεστιαρίου, καθίσματα αίθουσας πολλαπλών χρήσεων, εξοπλισμός βιβλιοθήκης- αρχειοθήκης,
μονάδων αποθήκευσης κλπ), σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη εξοπλισμού, εγκριθείσα δια της με
αρ.
ΥΠΑΙΘΠΑΓΓΠ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΜΜΠΚ/ΤΜΕΧ/69396/10353/702/85/02.05.2013,
ΑΔΑ:
ΒΕΝΓΓ-1Ο1
Απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού για την μεταστέγαση του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης στο
οικοδομικό τετράγωνο που περιβάλλεται από τις οδούς Άρεως, Αδριανού, Βρυσακίου, Κλάδου και την
επανέκθεση των μονίμων συλλογών του και κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στις τεχνικές
προδιαγραφές οι οποίες αποτυπώνονται στο Παράρτημα I της παρούσας σύμβασης και αποτελούν
αναπόσπαστο τμήμα αυτής. Στο αντικείμενο περιλαμβάνεται και η παροχή πλήρων οδηγιών στην
χρήση του συγκεκριμένου εξοπλισμού προς το προσωπικό της Αναθέτουσας Αρχής
2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα προς προμήθεια αγαθά απαλλαγμένα ελαττωμάτων
(πραγματικών και νομικών) και με όλες τις συνομολογημένες ιδιότητες. Ενδεικτικά θεωρείται ότι ο
Ανάδοχος εκπληρώνει την ανωτέρω υποχρέωσή του όταν τα προμηθευόμενα αγαθά ανταποκρίνονται
στις ποσότητες και προδιαγραφές του Παραρτήματος I της παρούσας και στις τεχνικές περιγραφές και τα
λοιπά στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς του η οποία ενσωματώνεται στο Παράρτημα II της παρούσας
σύμβασης, καθώς και στην εγκεκριμένη μελέτη και τα σχέδια αυτής που ενσωματώνονται στο
Παράρτημα III της παρούσας σύμβασης αποτελώντας αναπόσπαστα τμήματα αυτής. Τα αγαθά πρέπει να
είναι κατάλληλα για τη σύμφωνη με το σκοπό της συγκεκριμένης σύμβασης ειδική χρήση και να έχουν
την ποιότητα και την απόδοση που η Αναθέτουσα Αρχή εύλογα προσδοκά από πράγματα της ίδιας
κατηγορίας, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη τις δημόσιες δηλώσεις, διαφημίσεις και επισημάνσεις του
Αναδόχου και πρέπει, επίσης, να εγκατασταθούν έντεχνα, άρτια και με άψογο αισθητικό αποτέλεσμα
στους χώρους που έχουν προσδιοριστεί από την Αναθέτουσα Αρχή.
46

3. Ο Ανάδοχος για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών ετών από την εγκατάσταση και οριστική
παραλαβή του εξοπλισμού ή για μεγαλύτερο εφόσον κάτι τέτοιο αναφέρει στην Προσφορά του, εγγυάται
πλήρως και ανεπιφύλακτα για το «ΚΑΛΩΣ ΕΧΕΙ» και την άψογη λειτουργία και χρηστικότητα των
προμηθευόμενων αγαθών (τόσο ως μεμονωμένα υλικά, όσο και ως ολοκληρωμένα συστήματα) και
ευθύνεται απεριόριστα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την περίπτωση που παρουσιαστεί
πραγματικό, ή νομικό ελάττωμα, ή διαπιστωθεί έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας. Απόρροια αυτής
της ευθύνης του προμηθευτή είναι η άμεση υποχρέωση που έχει να επιδιορθώνει ή να αντικαθιστά,
εντελώς δωρεάν για την Αναθέτουσα Αρχή τα αγαθά που τυχόν παρουσιάζουν πραγματικά ή νομικά
ελαττώματα, ή έλλειψη των συνομολογημένων ιδιοτήτων ή έχουν εγκατασταθεί πλημμελώς.
4. Κατά το χρόνο αυτό, ο Ανάδοχος έχει την πλήρη ευθύνη της εγγύησης για την καλή λειτουργία του
εξοπλισμού. Με τον όρο αυτό ορίζεται κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την αποκατάσταση τυχόν
εμφανισθησομένων βλαβών, ζημιών ή άλλων ανωμαλιών στα στοιχεία και τις εγκαταστάσεις, τα οποία
δεν οφείλονται σε λόγους φθοράς εκ συνήθους χρήσεως ή σε λόγους κακής χρήσεως εκ μέρους της
Αναθέτουσας Αρχής ή του χρήστη, αλλά σε εγγενές ελάττωμα. Εάν ο Ανάδοχος παραλείπει να
εκπληρώνει οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις του παρόντος άρθρου, η έλλειψη, το ελάττωμα ή η βλάβη
μπορεί να αποκατασταθεί από την Αναθέτουσα Αρχή σε βάρος και για λογαριασμό του Αναδόχου. Η
σχετική δαπάνη παρακρατείται από το λαβείν του προμηθευτή ή από τις εις χείρας της Αναθέτουσας
Αρχής εγγυήσεις (εγγύηση καλής εκτέλεσης, εγγύηση καλής λειτουργίας).

ΆΡΘΡΟ 2
Λοιπές Υποχρεώσεις Αναδόχου
1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει όλο το απαιτούμενο προσωπικό, υλικά, μηχανήματα, οχήματα,
αποθηκευτικούς χώρους, εργαλεία και οποιαδήποτε άλλα μέσα για την προσήκουσα εκτέλεση της
μεταφοράς, προμήθειας και εγκατάστασης του εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων και των
παρεχόμενων υπηρεσιών συντήρησης
και αποκατάστασης ζημιών των αγαθών, διάθεσης
ανταλλακτικών, κ.λπ.
2. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, των
διατάξεων και κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του, ή στο προσωπικό της
Αναθέτουσας Αρχής ή σε οποιονδήποτε τρίτο και για τη λήψη μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος.
3. Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει κατά την εκτέλεση της προμήθειας όλα τα απαιτούμενα μέτρα
ασφαλείας που επιβάλλονται από την ισχύουσα νομοθεσία.
4. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει αποκλειστικώς και εξ ολοκλήρου όλες τις ευθύνες έναντι οποιουδήποτε
τρίτου προβάλλοντος δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ευρεσιτεχνίας, σημάτων κλπ., που έχουν
άμεση ή έμμεση σχέση με μελέτες, υλικά, μηχανήματα, μεθόδους, τρόπους εργασίας, συστήματα,
εφευρέσεις κλπ. που θα χρησιμοποιηθούν για την εκ μέρους του πλήρη εκτέλεσή της. Όλες οι σχετικές
δαπάνες, η μέριμνα και οι διαδικασίες για τη νόμιμη χρησιμοποίηση όλων των ανωτέρω βαρύνουν εξ
ολοκλήρου και αποκλειστικώς τον Ανάδοχο, ο οποίος οφείλει να λαμβάνει εγκαίρως κάθε απαιτούμενο
μέτρο, ώστε η Αναθέτουσα Αρχή και τα όργανα αυτής να μην υποστούν οποιαδήποτε ενόχληση ή την
ελάχιστη ζημία.
5. Ο Ανάδοχος οφείλει επίσης πριν από την οριστική παραλαβή να παρέχει οδηγίες χρήσης πλήρως και
επαρκώς προς το προσωπικό που θα υποδείξει η Αναθέτουσα Αρχή σχετικά με τη συντήρηση, την
ασφάλεια, τη λειτουργία, κ.λπ. καθώς και τη χρήση και το χειρισμό των εγκατασταθέντων αγαθών και
λοιπών υλικών όπου απαιτείται, χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή.
6. Ο Ανάδοχος οφείλει να συνεργαστεί τόσο εκ των προτέρων, όσο και καθ’ όλη τη διάρκεια της
υλοποίησης του έργου που έχει αναλάβει, με την Αναθέτουσα Αρχή. Στο πλαίσιο της ως άνω
συνεργασίας ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται στις εντολές και υποδείξεις της Αναθέτουσας Αρχής
οι οποίες απορρέουν από την ανάγκη συντονισμού του παρόντος έργου με τα υπόλοιπα έργα της Α.Α τα
οποία υλοποιούνται στο πλαίσιο επανέκθεσης των συλλογών του ΜΕΛΤ και την εγκατάστασή του στο
οικοδομικό τετράγωνο που περικλείεται από τις οδούς Άρεως, Αδριανού, Βρυσακίου, Κλάδου. Επίσης
στο πλαίσιο αυτό και υπό τις εντολές της αναθέτουσας αρχής οφείλει να συνεργάζεται με όλα τα σχετικά
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συνεργεία και να λαμβάνουν από κοινού και έγκαιρα τα κατάλληλα μέτρα για να συντονισθεί η εκτέλεση
των εργασιών τους χωρίς να παρεμποδίζεται η εκτέλεση των εργασιών του η κυκλοφορία του
προσωπικού.
ΆΡΘΡΟ 3
Τίμημα
1. Το τίμημα που υποχρεούται να καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο για την εκτέλεση της
προμήθειας (Οικονομικό Αντάλλαγμα) είναι σύμφωνα με την οικονομική προσφορά του η οποία
αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα της παρούσας σύμβασης (Παράρτημα II) ..................................€
(ολογράφως: ..................................................) (Ευρώ) πλέον Φ.Π.Α. 23% ή όσο ισχύει κατά τον χρόνο
κάθε πληρωμής.
2. Δεν προβλέπεται τιμαριθμική ή άλλη αναπροσαρμογή του οικονομικού ανταλλάγματος.
3. Το Οικονομικό Αντάλλαγμα καταβάλλεται για το σύνολο των υποχρεώσεων του Αναδόχου όπως αυτές
απορρέουν από τη διακήρυξη, την προσφορά του και τις συνθήκες του έργου όπου θα πραγματοποιήσει
την εγκατάσταση του εξοπλισμού, καθώς και με τους τόκους της τυχόν προκαταβολής. Ο Ανάδοχος
βαρύνεται με όλες τις απαιτούμενες γενικές και ειδικές δαπάνες για την ολοκλήρωση της προμήθειας,
ενδεικτικά δε με τις δαπάνες των μισθών και ημερομισθίων του προσωπικού του, των εργοδοτικών
επιβαρύνσεων, τις δαπάνες των υλικών και της μεταφοράς, διαλογής, φύλαξης, φθοράς τους κ.λπ., τις
δαπάνες εγκατάστασης, λειτουργίας, συντήρησης, απόσβεσης μίσθωσης μηχανημάτων και οχημάτων,
φόρους, τέλη, δασμούς, ασφάλιστρα, ασφαλιστικές κρατήσεις ή επιβαρύνσεις, έξοδα οργανισμών, έξοδα
εκτελωνισμού εισαγόμενων υλικών και μηχανημάτων, καταμετρήσεων, τις δαπάνες προσπελάσεως προς
τους προβλεπόμενους χώρους όπως αναφέρονται στο αρθρο 6.1 της παρούσας Διακήρυξης και προς τις
τελικές θέσεις των υπό προμήθεια αγαθών, δαπάνες αποζημιώσεως ζημιών στο προσωπικό του ή σε
οποιονδήποτε τρίτο, τις δαπάνες ελέγχου ρυθμίσεων, των πάσης φύσεως δοκιμών των εργασιών, υλικών
και μηχανημάτων που ενσωματώνονται, τις δαπάνες καθαρισμού του εργοταξίου μετά το πέρας
εργασιών και γενικά κάθε είδους απρόβλεπτη δαπάνη και όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις και κρατήσεις
υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου, που ισχύουν κατά τον χρόνο υπογραφής της παρούσας, με μοναδική
εξαίρεση τον ΦΠΑ.
4. Ο τρόπος πληρωμής του Αναδόχου ορίζεται αναλυτικά στο άρθρο 11 της παρούσας.
5. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να διακόψει, εφόσον το κρίνει σκόπιμο αιτιολογημένα, ανά πάσα στιγμή
την εκτέλεση της Σύμβασης. Δύναται επίσης να μην εξαντλήσει το σύνολο του προϋπολογισμού του
έργου εφ’ όσον κρίνει κάτι τέτοιο σκόπιμο. Σε περίπτωση λύσης της σύμβασης για οποιοδήποτε λόγο
πριν την κάλυψη του παραπάνω συνολικού τιμήματος ο Ανάδοχος απεκδύεται κάθε δικαιώματός του για
το υπόλοιπο ποσό.

ΆΡΘΡΟ 4
Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης
1. Για την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης ο Ανάδοχος προσκόμισε στην Αναθέτουσα Αρχή την υπ’
αρ. .................εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης, με ημερομηνία …………. της Τράπεζας .......................
συνολικού ύψους .............. Ευρώ που αντιπροσωπεύει το 5% του συνολικού οικονομικού ανταλλάγματος,
χωρίς Φ.Π.Α., το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στο ΠΔ 118/2007 και έχει χρόνο ισχύος
μέχρι την οριστική παραλαβή του έργου.
2. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης επιστρέφεται με εντολή της Αναθέτουσας Αρχής προς το
ίδρυμα που την εξέδωσε, μετά την οριστική παραλαβή του έργου, με την προϋπόθεση ότι δεν εκκρεμούν
έναντι της Αναθέτουσας Αρχής υποχρεώσεις εκ μέρους του Αναδόχου
3. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που προσκόμισε ο Ανάδοχος καταπίπτει:
α. όπου ρητώς προβλέπεται από την παρούσα, την διακήρυξη και το Π.Δ.118/2007,
β. σε κάθε περίπτωση που ο Ανάδοχος παραβεί ουσιώδεις όρους της παρούσας.
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4. Πριν από την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ο Ανάδοχος καταθέτει την
προβλεπόμενη εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 της
παρούσας.

ΆΡΘΡΟ 5
Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής
Εάν ζητηθεί από τον Ανάδοχο η χορήγηση προκαταβολής σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 11 της
παρούσας, ο Ανάδοχος οφείλει να καταθέσει στην Αναθέτουσα Αρχή ισόποση της προκαταβολής
εγγυητική επιστολή σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 157 του ν.4281/2014.

ΆΡΘΡΟ 6
Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας και Συντήρησης
Μετά την παράδοση των υλικών και για την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του
άρθρου 5 της παρούσας, ο Ανάδοχος καταθέτει εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας και συντήρησης
ποσού 2% επί του συνολικού συμβατικού αντικειμένου (χωρίς Φ.Π.Α.), η οποία κατατίθεται στην
Αναθέτουσα Αρχή ως εγγύηση καλής λειτουργίας και συντήρησης του εξοπλισμού. Η εγγυητική αυτή
επιστολή έχει ημερομηνία έναρξης ισχύος της την ημερομηνία σύνταξης των πρωτοκόλλων παραλαβής
και διάρκεια ισχύος τουλάχιστον τριετή και καλύπτει την εγγύηση για συντήρηση, διάθεση
ανταλλακτικών, αποκατάσταση ζημιών κ.λπ.
ΆΡΘΡΟ 7
Τόπος, Τρόπος και χρόνος Παράδοσης - Προθεσμίες
1.

2.

3.
4.

5.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να μεταφέρει, παραδώσει και εφαρμόσει/εγκαταστήσει το σύνολο των
υπό προμήθεια υλικών ή να παράσχει τις προσφερόμενες υπηρεσίες, εντός του χρόνου που
δηλώνει με την τεχνική προσφορά του, ο οποίος δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των 7 μηνών από
την υπογραφή της παρούσας σύμβασης. Σε περίπτωση καθυστέρησης προσέλευσης του αναδόχου
για υπογραφή της σύμβασης, ο χρόνος εκκίνησης υπολογίζεται, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Π.Δ.
118/2007, το αργότερο 10 ημέρες μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης της
κατακύρωσης – ανάθεσης.
Όλα τα υλικά θα πρέπει να μεταφερθούν, να τοποθετηθούν και να ενταχθούν στις ενδεδειγμένες
από την εγκεκριμένη μελέτη θέσεις, εντός του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης και Ελληνικών
Λαϊκών Μουσικών Οργάνων-Συλλογή Φοίβου Ανωγειανάκη τόσο στους χώρους του οικοδομικού
τετραγώνου που περικλείεται από τις οδούς Άρεως, Αδριανού, Βρυσακίου, Κλάδου όσο και στα
υπόλοιπα κτήρια: Τζαμί Τζισδαράκη (Άρεως 1), διοίκησης (Άρεως 7), τεκμηρίωσης (Κλάδου 5),
περιοδικών εκθέσεων (Κλάδου 9 ) και να παραδοθούν από τον Ανάδοχο, έχοντας λάβει όλες τις
αναγκαίες προεργασίες, με δική του ευθύνη και έξοδα μεταφοράς.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται, αφού εγκαταστήσει και εντάξει τα υλικά στις τελικές τους θέσεις, να
απομακρύνει τα υλικά συσκευασίας και συναρμολόγησης από τους χώρους εγκατάστασης.
Εντός δεκαπέντε ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, ο Ανάδοχος/Ανάδοχοι θα πρέπει να
προτείνει χρώματα για τις ζητούμενες κατασκευές/προμήθειες. Μετά την εισήγηση της Επιτροπής
Παρακολούθησης της Αναθέτουσας Αρχής, θα δοθεί το αργότερο εντός 7 ημερών από την υποβολή
προτάσεων του αναδόχου γραπτή έγκριση για τους τελικούς χρωματισμούς από την Προϊσταμένη
του Μ.ΕΛ.Τ., ώστε να αρχίσει η υλοποίηση της προμήθειας.
Η Αναθέτουσα Αρχή ζητά με την υπογραφή της παρούσας εγγράφως από τον ανάδοχο την παράδοση
των υλικών όπως περιγράφονται στα Παραρτήματα I, II και ΙΙΙ της παρούσας, ανά κτηριακή ενότητα.
Η Αναθέτουσα Αρχή θα ειδοποιεί εγγράφως τον ανάδοχο προμηθευτή για το κτήριο στο οποίο
μπορεί να εγκαταστήσει τον προβλεπόμενο εξοπλισμό μια εργάσιμη ημέρα πριν από την έναρξη
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της παράδοσης. Ο ανάδοχος εντός εικοσαημέρου είναι υποχρεωμένος να ολοκληρώσει την
παράδοση και εγκατάσταση του εξοπλισμού.
6. Μετά την πλήρη εγκατάσταση όλων των προμηθειών ο ανάδοχος οφείλει να προβεί σε παροχή
πλήρων οδηγιών στην χρήση του συγκεκριμένου εξοπλισμού προς το προσωπικό της Αναθέτουσας
Αρχής όπου απαιτείται.
7. Μετά την παράδοση και εγκατάσταση του συνόλου των αγαθών θα γίνει οριστική παραλαβή του
έργου, από την Επιτροπή του άρθρου 8 παρ. 1 της παρούσας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο
8 της παρούσας.
8. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης συνολικά μπορεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής να
παρατείνεται μέχρι το ¼ αυτού, ύστερα από επαρκώς αιτιολογημένο σχετικό αίτημα του Αναδόχου που
υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου. Μετά τη λήξη του συμβατικού
χρόνου παράδοσης, τα αγαθά δεν παραλαμβάνονται από την Επιτροπή του άρθρου 8 παρ. 1 της
παρούσας, μέχρι την έκδοση της απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής σχετικά με την αιτηθείσα παράταση.
Ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση που λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης και δεν
υποβλήθηκε έγκαιρα αίτημα παράτασής του ή έληξε ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς να
παραδώσει τα αγαθά.
9. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης ή εγκατάστασης του εξοπλισμού μπορεί να μετατίθεται με απόφαση
της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής του άρθρου 8 παρ. 1 της παρούσας.
Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι
που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του
συμβατικού χρόνου παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Στην περίπτωση αυτή θα συμφωνηθεί ο
τρόπος ασφαλούς φύλαξης μέρους ή όλου του εξοπλισμού σε χώρο του Αναδόχου και μπορεί να
παρασχεθούν εγγυήσεις θεματοφυλακής.
10. Σε κάθε περίπτωση η παρούσα σύμβαση ισχύει και δεσμεύει τον Ανάδοχο από την υπογραφή της
μέχρι την πλήρη οικονομική εκκαθάριση και αφού ολοκληρωθεί η οριστική παραλαβή και παρέλθει ο
χρόνος εγγύησης.
11. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης εφαρμόζονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στον
Κανονισμό Προμηθειών του Δημοσίου (ΠΔ 118/2007, άρθρο 26, 32 και 34).

ΆΡΘΡΟ 8
Παραλαβή Υλικών - Προθεσμίες
1. Η παραλαβή των αγαθών, τόσο κατά την προσκόμισή τους όσο και μετά την εγκατάσταση και
δοκιμαστική λειτουργία τους γίνεται από τριμελή Επιτροπή Παραλαβής κατόπιν κάθε παράδοσης
σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσας και πριν από κάθε πληρωμή (συμπεριλαμβανομένης της
εξόφλησης) σύμφωνα με το άρθρο 11 της παρούσας.
Κατά τη διαδικασία της παραλαβής των υπό προμήθεια αγαθών καλείται να παραστεί, εφόσον το
επιθυμεί, ο Ανάδοχος καθώς και οι υπεύθυνοι τεχνικοί του, με πλήρη γνώση του τρόπου εφαρμογής
όλων των κατασκευών και στηριγμάτων, και διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος. Κατά την
παραλαβή του εξοπλισμού προσκομίζονται υποχρεωτικά και όλα τα τεχνικά φυλλάδια, πιστοποιητικά και
εγγυήσεις που τον συνοδεύουν ενώ κατά την δοκιμαστική εφαρμογή συμμετέχει και ενημερώνει
διεξοδικά όπου απαιτείται το προσωπικό της Α.Α. που θα αναλάβει μελλοντικά τον χειρισμό του.
2. Ο ποιοτικός έλεγχος διενεργείται με κάθε πρόσφορο τρόπο και σε κάθε περίπτωση με:
 μακροσκοπική εξέταση και έλεγχο των τεχνικών προδιαγραφών με βάση τα συνοδευτικά τεχνικά
έντυπα του εξοπλισμού.
 Με πρακτική δοκιμασία (π.χ. δοκιμαστική εφαρμογή των συστημάτων αποθήκευσης κλπ.)
3. Η Επιτροπή της παρ. 1 διενεργεί τους ανωτέρω ελέγχους
4. Μετά τη διενέργεια των παραπάνω ελέγχων η Επιτροπή της παρ. 1 συντάσσει οριστικό πρωτόκολλο
(παραλαβής ή απόρριψης) με βάση τα αποτελέσματα των ανωτέρω ελέγχων.
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5. Σε περίπτωση που η Επιτροπή της παρ. 1 απορρίψει τα προμηθευόμενα αγαθά, αναφέρει στο
σχετικό πρωτόκολλο τις παρεκκλίσεις που παρουσιάζουν αυτά από τους όρους της Σύμβασης και τους
λόγους της απόρριψης και γνωματεύει αν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
παρ. 4 του άρθρου 27 του Π.Δ. 118/2007.
6. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από την Επιτροπή της παρ. 1, κοινοποιούνται υποχρεωτικά και
στον Ανάδοχο.
7. Η Επιτροπή της παρ. 1 του παρόντος άρθρου παραλαμβάνει τα υπό προμήθεια υλικά και συντάσσει
τα σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής που ορίζονται ανωτέρω. Συγκεκριμένα η Επιτροπή της παρ. 1 οφείλει
να προβεί στη διαδικασία παραλαβής και σύνταξης των σχετικών πρωτοκόλλων εντός 30 εργάσιμων
ημερών από την ημερομηνία της πραγματικής προσκόμισης του υλικού σύμφωνα με το άρθρο 7 της
παρούσας. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν τηρήσει την προθεσμία της παρ. 9 του άρθρου 7 της
παρούσας, ο κατά τα ανωτέρω χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία που η επιτροπή της παρ.
1 είναι σε θέση να προβεί στη διαδικασία παραλαβής.
8. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 28 και οι προθεσμίες του πρώτου εδαφίου της παρ.
7 του άρθρου 35 του Π.Δ. 118/2007, καθώς και οι προθεσμίες της παρ. 4 του άρθρου 44 της με αρ.
14053/ΕΥΣ1749/2008 (ΦΕΚ Β/540) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας &
Ναυτιλίας όπως προστέθηκε με τη με αρ. 28020/ΕΥΘΥ1212/2010 (ΦΕΚ Β/1088) όμοια.
ΆΡΘΡΟ 9
Απόρριψη και Αντικατάσταση Αγαθών
1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των αγαθών, με
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι
σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται με την απόφαση αυτή. Η
προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του ¼ του συνολικού συμβατικού χρόνου παράδοσης ο
δε προμηθευτής θεωρείται εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
2. Εάν ο Ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα αγαθά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του
τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις
προβλεπόμενες κυρώσεις. Με την απόφαση αυτή καθορίζεται προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την
κοινοποίησή της για την παραλαβή των απορριφθέντων αγαθών. Εάν η παραλαβή γίνει μετά την
παρέλευση των πέντε (5) πρώτων ημερών, επιβάλλεται ποινική ρήτρα στον Ανάδοχο 10% επί της
αντίστοιχης συμβατικής αξίας. Μετά την παρέλευση του εικοσαημέρου και εφόσον δεν παραληφθούν τα
απορριφθέντα αγαθά, πέραν της ποινικής ρήτρας, τα αγαθά εκποιούνται ή καταστρέφονται κατά την
κρίση της προϊσταμένης του Μ.Ε.Λ.Τ σύμφωνα με τα ισχύοντα.
3. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 33 και 34 του Π.Δ. 118/2007.
ΆΡΘΡΟ 10
Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση-αντικατάσταση
Σε περίπτωση που τα αγαθά παραδοθούν ή αντικατασταθούν από τον Ανάδοχο μετά τη λήξη του
συμβατικού χρόνου, όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης
που χορηγήθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω άρθρα 7 και 9 της παρούσας αντίστοιχα, επιβάλλεται στον
Ανάδοχο και πρόστιμο (ποινική ρήτρα) που υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 32 του Π.Δ. 118/2007.
ΆΡΘΡΟ 11
Τρόπος και Χρόνος Πληρωμής- Δικαιολογητικά
1. Εντός ενός μηνός από την υπογραφή της παρούσας δύναται να χορηγηθεί στον Ανάδοχο, κατόπιν
αιτήσεώς του, έντοκη προκαταβολή συνολικού ποσοστού 40% της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. έναντι
ισόποσης εγγύησης σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας. Η προκαταβολή είναι δυνατόν να χορηγηθεί
και σε δύο δόσεις με ανάλογη προσαρμογή της σχετικής εγγύησης. Η καταβολή του υπόλοιπου
τιμήματος του άρθρου 3 της παρούσας στον Αναδόχου θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή του
συνόλου των υπό προμήθεια υλικών σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 της παρούσας. Η προκαταβολή αυτή
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είναι έντοκη από της καταβολής της επιβαρυνόμενη με το επιτόκιο των εντόκων γραμματίων του
Δημοσίου δωδεκάμηνης διάρκειας κατά την ημερομηνία καταβολής της προσαυξημένο κατά 0,25
μονάδες. Το ποσό της προκαταβολής που χορηγείται και ο τόκος που αντιστοιχεί σε αυτήν μέχρι την
οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού από τον φορέα συμψηφίζεται κατά την εξόφληση
της συμβατικής αξίας.
2. Εάν δεν ζητηθεί από τον Ανάδοχο η κατά τα ανωτέρω προκαταβολή, η πληρωμή του τιμήματος στον
Ανάδοχο θα γίνει με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υπό
προμήθεια υλικών σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 της παρούσας. Στις παραπάνω πληρωμές
συμπεριλαμβάνεται η συμβατική αξία των υλικών και επί πλέον ο αναλογών ΦΠΑ.
3. Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά/δικαιολογητικά. Από κάθε
τιμολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά
νόμους και σχετικές εγκυκλίους. Η καθαρή αξία των παραστατικών υπόκειται σε παρακράτηση φόρου
ειδοσήματος βάσει του ν. 2238/94 (ΦΕΚ 151/Α/94) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και σε κρατήσεις
υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,1% με την αντίστοιχη παρακράτηση χαρτοσήμου 2% και 3% και εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
Για την παρακράτηση δίδεται σχετική βεβαίωση.
4. Για την πληρωμή του Αναδόχου απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά:
α) πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, που συντάσσεται από την Επιτροπή της
παρ. 1 του άρθρου 8 σύμφωνα με την παρ. 5 του ίδιου άρθρου.
β) τιμολόγιο του προμηθευτή που να αναφέρει την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ.
γ) Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ.
δ) Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ κατά την ημέρα πληρωμής
ε) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Α.Α που
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
Πριν από την τελευταία πληρωμή (εξόφληση), ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει την εγγυητική
επιστολή καλής λειτουργίας, σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσας.
5. Ειδικά για τις προμήθειες του εξωτερικού πρέπει να προσκομιστούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά
που προβλέπει το Π.Δ 118/2007 αρθρ. 35 παρ.5.

ΆΡΘΡΟ 12
Απαγόρευση Υποκατάστασης
Ουδείς μπορεί να υποκαταστήσει τον Ανάδοχο χωρίς την γραπτή έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατά
τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 7 του ΠΔ 118/2007. [προστίθεται μόνο σε περίπτωση που
ο επιλεγείς ανάδοχος είναι ένωση]
Εάν ο Ανάδοχος προβεί σε μεταβίβαση ή εκχώρηση χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας
Αρχής, η τελευταία δικαιούται, χωρίς προηγούμενη όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις για
αθέτηση της Σύμβασης.
ΆΡΘΡΟ 13
Ανωτέρα Βία
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος επικαλείται περιστατικό ανωτέρας βίας για τη μη εκπλήρωση
υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα φέρει το βάρος της απόδειξης. Στερείται, όμως, το
δικαίωμα να την επικαλεσθεί, εάν δεν την αναφέρει εγγράφως και δεν προσκομίσει στην Αναθέτουσα
Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία εντός είκοσι (20) ημερών αφότου συνέβησαν τα περιστατικά
που τη στοιχειοθετούν και προκάλεσαν τη μερική ή ολική αδυναμία του να εκτελέσει την προμήθεια που
του ανατέθηκε.
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ΆΡΘΡΟ 14
Εμπιστευτικότητα
1. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος
αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους
(συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς Τύπου), χωρίς την προηγούμενη
έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα
περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.
2. Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το Έργο χωρίς την
προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες
με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή, με
κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση.
3. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Αναθέτουσα Αρχή και όλα τα εξουσιοδοτημένα απ’ αυτήν
πρόσωπα οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά μόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να
γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και με την ευκαιρία της υλοποίησης
του Έργου και αφορούν σε τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα ή μεθόδους υλοποίησης του Έργου ή του
Αναδόχου.
ΆΡΘΡΟ 15
Αντίκλητος
Όλες οι επιδόσεις, τα δικαστικά ή εξώδικα έγγραφα καθώς και οι ειδοποιήσεις που πραγματοποιούνται
σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης, θα επιδίδονται ή θα υποβάλλονται εγγράφως στον νόμιμο
εκπρόσωπο του άλλου μέρους.
Ο Ανάδοχος ορίζει αντίκλητο τον .............................., με διεύθυνση .................................................
Η επίδοση/ γνωστοποίηση/ κοινοποίηση προς αυτόν οποιωνδήποτε εγγράφων θα θεωρείται ως νόμιμη
επίδοση/ γνωστοποίηση/ κοινοποίηση προς τον Ανάδοχο. [αν ο Ανάδοχος επιθυμεί να ορίσει αντίκλητο]
ΆΡΘΡΟ 16
Γλώσσα Επικοινωνίας
Η επικοινωνία κάθε είδους (προφορική και γραπτή) του Αναδόχου με την Αναθέτουσα Αρχή γίνεται στην
ελληνική γλώσσα. Οπουδήποτε και οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης απαιτηθεί
διερμηνεία ή μετάφραση από ή/και προς τα ελληνικά, θα εξασφαλίζεται με φροντίδα, δαπάνη και
ευθύνη του Αναδόχου.
ΆΡΘΡΟ 17
Δωσιδικία – Εφαρμοστέο Δίκαιο
Η παρούσα Σύμβαση διέπεται αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο. Αποκλειστική αρμοδιότητα για την
επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς μεταξύ των μερών που απορρέει από την παρούσα έχουν τα
Δικαστήρια της έδρας της Αναθέτουσας Αρχής.
ΆΡΘΡΟ 18

1. Η παρούσα Σύμβαση με τα παραρτήματα αυτής (I, II και III) είναι η μόνη συμφωνία μεταξύ των
μερών. Για τα θέματα που ρητώς δεν ρυθμίζονται στην παρούσα, ισχύουν τα αναφερόμενα στη με
αρ3/2014 Διακήρυξη και στις διατάξεις που αναφέρονται στο προοίμιο της παρούσας.
2. Τυχόν ακυρότητα κάποιου όρου της Σύμβασης δεν επιφέρει ακυρότητα της Σύμβασης.

3. Η εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής, μη άσκηση οποιουδήποτε από τα δικαιώματά της, δεν
μπορεί να θεωρηθεί παραίτηση από το δικαίωμα αυτό, ούτε αποκλείει άσκησή του στο μέλλον.

4. Για την προσήκουσα εκτέλεση της προμήθειας, όλοι οι όροι της παρούσης θεωρούνται
ουσιώδεις και η παραβίαση τους συνιστά λόγο καταγγελίας αυτής από την Αναθέτουσα Αρχή.
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ΆΡΘΡΟ 19
Τροποποίηση επουσιωδών όρων της σύμβασης
Οποιαδήποτε τροποποίηση, προσθήκη ή διαφοροποίηση επουσιωδών όρων της παρούσας σύμβασης θα
γίνεται μόνο έπειτα από γραπτή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 24 του Π.Δ. 118/2007.
Σε πιστοποίηση των ανωτέρω η παρούσα σύμβαση αφού αναγνώσθηκε υπογράφεται νομίμως από τα
συμβαλλόμενα μέρη σε πέντε (5) όμοια πρωτότυπα ως κατωτέρω.
Από τα παραπάνω πέντε (5) πρωτότυπα το ένα παραμένει στο Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης και
Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων-Συλλογή Φοίβου Ανωγειανάκη, και ένα λαμβάνει ο Ανάδοχος. Τα
τρία άλλα αποστέλλονται με ευθύνη της Αναθέτουσας Αρχής στην Επιτροπή Παραλαβής του άρθρου 8
παρ. 1 της παρούσας το ένα, το δεύτερο στην Ειδική Υπηρεσία Τομέα Πολιτισμού του ΥΠ.ΠΟ.Α. και το
τρίτο στην κατά τόπον αρμόδια Υ.Δ.Ε.
ΤΑ ΜΕΡΗ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

……………………………

………………………

[συμπληρώνεται το αρμόδιο όργανο,
το ονοματεπώνυμο και τίθεται υπογραφή]

[συμπληρώνεται το ονοματεπώνυμο του
αναδόχου ή επωνυμία του νομικού
προσώπου/ένωσης και του νομίμου εκπροσώπου
αυτών και τίθεται υπογραφή]
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Παράρτημα I της σύμβασης
Τεχνικές προδιαγραφές
Παράρτημα II της σύμβασης
Τεχνική και Οικονομική Προσφορά Αναδόχου
Παράρτημα III της σύμβασης
Εγκεκριμένη Μουσειογραφική Μελέτη Εφαρμογής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
(ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡ. ΥΠΑΙΘΠΑΓΓΠ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΜΜΠΚ/ΤΜΕΧ/69396/10353/702/85 / 02.05.2013
ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ)
ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
(Επισυνάπτονται δύο τεύχη, Άρθρα-Τεχνική περιγραφή και Σχέδια)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ
ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ-ΣΥΛΛΟΓΗ ΦΟΙΒΟΥ ΑΝΩΓΕΙΑΝΑΚΗ
ΠΡΑΞΗ: «Αποκατάσταση συγκροτήματος ιδιοκτησιών του ΥΠΠΟΤ στις οδούς Αδριανού - Άρεως - Κλάδου
και Βρυσακίου για εγκατάσταση του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης»
ΣΥΜΒΑΣΗ: «Προμήθεια και εγκατάσταση Λοιπού εξοπλισμού του Νέου Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής
Τέχνης»
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:

α/α

1
2
3
4
5
6
7

8

9

10

11
12
13
14
15

ΕΙΔΟΣ

Γραφείο ενός ατόμου.
Καθιστικός πάγκος
τριθέσιος χωρίς πλάτη.
Καθιστικός πάγκος
τριθέσιος με πλάτη.
Καθιστικός πάγκος
μονοθέσιος με πλάτη.
Ντουλάπες/Βιβλιοθήκες/
Χώροι Αποθήκευσης
Ντουλάπες/Βιβλιοθήκες/
Χώροι Αποθήκευσης (με
φύλλο)
Ντουλάπες/Βιβλιοθήκες/
Χώροι Αποθήκευσης (με
συρτάρια)
Επιτοίχιες ντουλάπες με
Βαγονέτα/Γκαρνταρόπα
εκπαιδευτικών
προγραμμάτων
(Ντουλάπες).
Επιτοίχιες ντουλάπες με
Βαγονέτα/Γκαρνταρόπα
εκπαιδευτικών
προγραμμάτων
(Βαγονέτα).
Επιτοίχιες ντουλάπες
/Αποθηκευτικοί χώροι
εκπαιδευτικών
προγραμμάτων.
Βαγονέτα/
Αποθηκευτικοί χώροι
Εκπαιδευτικών
Προγραμμάτων.
Τραπέζι εργαστηρίου.
Καθίσματα εργαστηρίου.
Σκαμπό εργαστηρίου.
Πάγκος υποδοχής
Βιβλιοθήκης Μουσείου.

Αριθμ. Διακήρυξης 4/2014

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.

ΣΥΝΟΛΟ
ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΜΕ Φ.Π.Α.
23%

1

2

3

(2)X(3)

4

ΕΞ1

13

ΕΞ2

2

ΕΞ3

1

ΕΞ4

1

ΕΞ5

30

ΕΞ5.1

40

ΕΞ5.2

30

ΕΞ6

2

ΕΞ6

9

ΕΞ7

2

ΕΞ8

7

ΕΞ9
ΕΞ10
ΕΞ11

12
60
20

ΕΞ12

1

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕ Φ.Π.Α.
23%
(5)=(2)Χ(
4)
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16

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

38

39
40
41

Πάγκος υποδοχής
Εκπαιδευτικών
προγραμμάτων/ Βήμα
πολλαπλών χρήσεων.
Πάγκος υποδοχής
Μουσείου - Τζαμί
Τσισδαράκη.
Βιβλιοθήκη Μουσείου.
Αναγνωστήριο
Βιβλιοθήκης Μουσείου.
Καρέκλα Γραφείου.
Καρέκλα Συνεργασίας/
Αίθουσας
Συνεδριάσεων/Πολλαπλ
ών Χρήσεων.
Σκαμπό.
Καρέκλα Γραφείου
Διευθυντή.
Τραπέζι συνεδριάσεων συνεργασίας.
Γραφείο Διευθυντή.
Καθιστικό Γραφείο
Διευθυντή (καναπές)
Καθιστικό Γραφείο
Διευθυντή (πολυθρόνα)
Ιματιοθήκες με θυρίδες
(Lockers).
Επιπλο με κάθισμα
φύλακα/ Χώρος
αποθήκευσης (έπιπλο).
Επιπλο με κάθισμα
φύλακα/ Χώρος
αποθήκευσης (κάθισμα).
Βιβλιοθήκη.
Ντουλάπα.
Ντουλάπα Βεστιαρίου.
Μπαρ στο κτήριο των
εκπαιδευτικών
προγραμμάτων και το
Φουαγιέ.
Ντουλάπα υποδοχής /
Γκαρνταρόμπα.
Σπαστή καρέκλα
εξωτερικού χώρου.
Βιβλιοθήκη/Ντουλάπα με
διαχωριστικό
κρύσταλλο.
Διαχωριστικά πανέλα
ανάρτησης στο χώρο
εκπαιδευτικών
προγραμμάτων.
Φωτιστικό
Αναγνωστηρίου
Βιβλιοθήκης Μουσείου.
Φωτιστικό
Αναγνωστηρίου
Βιβλιοθήκης Μουσείου.
Επιδαπέδιο Φωτιστικό
Γραφείου.

ΕΞ13

2

ΕΞ14

1

ΕΞ15

6

ΕΞ16

1

ΕΞ17

20

ΕΞ18

100

ΕΞ19

10

ΕΞ20

1

ΕΞ21

3

ΕΞ22

1

ΕΞ23

1

ΕΞ23.1

1

ΕΞ24

2

ΕΞ25

8

ΕΞ25

8

ΕΞ26
ΕΞ27
ΕΞ28

10
50 τ.μ.
1

ΕΞ29

3

ΕΞ30

1

ΕΞ31

80

ΕΞ32

1

ΕΞ33

4

ΕΞ34

6

ΕΞ35

5

ΕΞ36

1
58

42
43

Κυλιόμενα συστήματα
αποθήκευσης με ράφια
Κυλιόμενα συστήματα
αποθήκευσης με
συρτάρια

ΚΣΑ1

250 μ.μ.

ΚΣΑ2

250 μ.μ.

ΣΥΝΟΛΟ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝ
Η ΤΙΜΗ)

Ημερομηνία:

Σφραγίδα και υπογραφή προσφέροντος
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ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΔΙΑΚΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ

ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΠΛΩΣΕΩΝ,
ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΏΝ ΚΑΙ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΠΛΩΣΕΩΝ,
ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΏΝ ΚΑΙ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΝΩΤΑΤΟΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)

ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ (€)

113.821,14

140.000,00

40.650,41

50.000,00

154.471,55

190.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ1: Η προσφορά του αναδόχου θα πρέπει να αναλύεται στα παραπάνω διακριτά μέρη και να μην υπερβαίνει τα ανωτέρω τεθέντα όρια.
(αρθρ. 8 παρ. 8.2 της προκήρυξης)

Ημερομηνία:

Σφραγίδα και υπογραφή προσφέροντος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ E΄
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ
ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
(επισυνάπτεται)
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Το παρόν αναλυτικό τεύχος Διακήρυξης μετά των Παραρτημάτων αυτού (Α΄ - Ε΄) εγκρίθηκε
με την με αρ. πρωτ. Μ.Ε.Λ.Τ.&Ε.ΛΑ.Μ.Ο.-Σ.Φ.Α./1930/29.12.2014 απόφαση της Αναθέτουσας
Αρχής.

Η προϊσταμένη του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης
και Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων –Συλλογή Φοίβου Ανωγειανάκη

Ελένη Μελίδη
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