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This notice in TED website: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:540924-2018:TEXT:EN:HTML

Greece-Athens: Exhibition equipment
2018/S 237-540924

Contract notice

Supplies

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

Ypoyrgeio Politismoy kai Athlitismoy - Moyseio Neoteroy Ellinikoy Politismoy
Thespidos 8
Athina
105 58
Greece
Contact person: Spyridon Nasainas
Telephone:  +30 2103245957
E-mail: mnep@culture.gr 
Fax:  +30 2103226979
NUTS code: EL303
Internet address(es):
Main address: http://www.mnep.gr

I.2) Information about joint procurement

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

I.4) Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions

I.5) Main activity
Recreation, culture and religion

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

II.1.1) Title:
Προμήθεια και εγκατάσταση προθηκών, και λοιπών εκθεσιακών κατασκευών, του Μουσείου Νεώτερου
Ελληνικού Πολιτισμού.
Reference number: 1/2018

II.1.2) Main CPV code
39154000

II.1.3) Type of contract

mailto:mnep@culture.gr
http://www.mnep.gr
www.promitheus.gov.gr
www.promitheus.gov.gr
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II.1.4) Short description:
Προμήθεια και εγκατάσταση προθηκών, λοιπών εκθεσιακών κατασκευών, του Μουσείου Νεώτερου Ελληνικού
Πολιτισμού (Μ.Ν.Ε.Π.).

II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 2 212 800.00 EUR

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

II.2) Description

II.2.1) Title:

II.2.2) Additional CPV code(s)

II.2.3) Place of performance
NUTS code: EL303
Main site or place of performance:
Περιοχή Μοναστηράκι, στην Αθήνα.

II.2.4) Description of the procurement:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και εγκατάσταση σε θέση λειτουργίας, των προθηκών και των
εκθεσιακών κατασκευών, η εγκατάσταση και ρύθμιση των συστημάτων ανάρτησης των εκθεμάτων, και η τελική
ρύθμιση του φωτισμού των προθηκών του Μουσείου Νεώτερου Ελληνικού Πολιτισμού (Μ.Ν.Ε.Π.).
Συγκεκριμένα, πρόκειται για την προμήθεια και εγκατάσταση:
— 159 προθηκών μουσειακών εκθεμάτων (μεμονωμένων ή και τμημάτων μεγαλυτέρων ενιαίων συνόλων),
αυτοφωτιζόμενων, αεροστεγών και ανοιγόμενων, με διάφορα συστήματα ανοίγματος, και εφοδιασμένων με
συστήματα ενεργητικού ελέγχου σχετικής υγρασίας –47 εξ αυτών,
— οι προθήκες απαιτούν 2.500 τεμάχια led spots σε ράγα, 1.662 μέτρα γραμμικά led, τριανταοκτώ μέτρα και
εβδομήντα εκ. (38,7) γραμμικά mini led Bar, αναλόγως τον τύπο τους,
— 20 μεταλλικών βάθρων μουσειακών εκθεμάτων,
— 36 λοιπών εκθεσιακών κατασκευών.

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

II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 2 212 800.00 EUR

II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 30
This contract is subject to renewal: no

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

II.2.11) Information about options
Options: no

II.2.12) Information about electronic catalogues

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:
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Πράξη «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΠΟA ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΑΔΡΙΑΝΟΥ - ΑΡΕΩΣ-
ΚΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΒΡΥΣΑΚΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΚΑ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5001591 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»

II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information
III.1) Conditions for participation

III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on
professional or trade registers
List and brief description of conditions:
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, απαιτείται να
ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα, συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα, που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής
τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται, στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν.
4412/2016.
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων, εγκατεστημένων σε κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες, που έχουν προσχωρήσει στη Σ.Δ.Σ. ή σε τρίτες χώρες, που δεν εμπίπτουν
στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση, σε θέματα
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή
εμπορικά μητρώα.
Οι εγκατεστημένοι στην ΕΛΛΑΔΑ οικονομικοί φορείς, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

III.1.2) Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents

III.1.3) Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents

III.1.5) Information about reserved contracts

III.2) Conditions related to the contract

III.2.2) Contract performance conditions:

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure
IV.1) Description

IV.1.1) Type of procedure
Open procedure

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

IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue

IV.1.6) Information about electronic auction

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

IV.2) Administrative information

IV.2.1) Previous publication concerning this procedure

IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
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Date: 21/01/2019
Local time: 17:00

IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Greek

IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 10 (from the date stated for receipt of tender)

IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 25/01/2019
Local time: 11:00
Place:
Στα γραφεία του Μουσείου Νεώτερου Ελληνικού Πολιτισμού.

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

This is a recurrent procurement: no

VI.2) Information about electronic workflows
Electronic payment will be used

VI.3) Additional information:

VI.4) Procedures for review

VI.4.1) Review body
Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)
Αθήνα
Greece

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures

VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της
προδικαστικής προσφυγής είναι:
α) δέκα (10) ημέρες, από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα,
αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
β) δεκαπέντε (15) ημέρες, από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν, αν χρησιμοποιήθηκαν
άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως·
γ) δέκα (10) ημέρες, από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη γνώση της πράξης, που βλάπτει τα
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15)
ημέρες, από την επομένη της συντέλεσης τής προσβαλλόμενης παράλειψης.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)
Αθήνα
Greece

VI.5) Date of dispatch of this notice:
07/12/2018
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