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ΆΡΘΡΟ 1 – Θεσμικό πλαίσιο διαγωνισμού
Ο παρών διαγωνισμός διενεργείται με βάση τις διατάξεις, της παρ. 4 του άρθρου 2 του Π.Δ. 118/2007
«Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ Α/150) (πρόχειρος διαγωνισμός) και του άρθρου 38 της με αρ.
14053/2008 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Υπουργική Απόφαση Συστήματος
Διαχείρισης» (ΦΕΚ Β/540), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και τις διατάξεις όπως τροποποιημένες ισχύουν:


Των άρθρων 79-85 του Ν. 2362/1995 «Περί Δημόσιου Λογιστικού, κλπ» (ΦΕΚ Α/247),

 Του άρθρου 1 παρ. 5 και 6 του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις
συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ Α/19),
 Του άρθρο 12 παρ. 1 του Π.Δ. 99/1992 «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει έργων» (ΦΕΚ
Α/46) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,


Του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ Α/150),



Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α/45).

ΆΡΘΡΟ 2 – Αντικείμενο προμήθειας
Τα προς προμήθεια αντικείμενα περιγράφονται αναλυτικά κατά είδος και ποσότητα στο Παράρτημα Α, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. Προσφορές γίνονται δεκτές και για το σύνολο των υπό
προμήθεια αγαθών ή/ και για κάθε επιμέρους ομάδα:
ΟΜΑΔΑ 1:
ΟΜΑΔΑ 2:

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΕΠΙΠΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να υπάρξουν ένας ή δύο ανάδοχοι ανάλογα με την προσφορά.
ΆΡΘΡΟ 3 – Προϋπολογισμός –Χρηματοδότηση
Ο προϋπολογισμός της δαπάνης συνολικά διαμορφώνεται μέχρι το ποσό των πενήντα τριών χιλιάδων
εξακοσίων ευρώ (53.600,00€) χωρίς Φ.Π.Α. ή εξήντα πέντε χιλιάδων εκατόν ενιακοσίων είκοσι οκτώ ευρώ
(65.928,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ενώ τμηματικά διαμορφώνεται κατά ανώτατο όριο ως εξής:
Α/Α ΟΜΑΔΑ

ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ

Ποσο ΦΠΑ

ΜΕ ΦΠΑ

1

ΟΜΑΔΑ 1: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

48.600,00 € 11.178,00 € 59.778,00 €
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ΟΜΑΔΑ 2: ΕΠΙΠΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ

5.000,00 € 1.150,00 € 6.150,00 €
53.600,00 € 12.328,00 € 65.928,00 €

και θα βαρύνει τις πιστώσεις του 4ου υποέργου «Συντήρηση- Αρχιτεκτονική Τεκμηρίωση» του έργου
«Αποκατάσταση συγκροτήματος ιδιοκτησιών του ΥΠΠΟΤ στις οδούς Αδριανού- Άρεως- Κλάδου και Βρυσακίου
στην Πλάκα για εγκατάσταση του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης» με κωδικό MIS 355373, ΚΩΔ. Πράξης
ΣΕ01480140 που συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Αττική 2007-2013.
ΆΡΘΡΟ 4 – Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής – Ενημέρωση ενδιαφερομένων – παραλαβή Διακήρυξης
1. Τα στοιχεία της Αναθέτουσας Αρχής Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης (εφεξής ΜΕΛΤ) είναι τα ακόλουθα:
Διεύθυνση:
Θέσπιδος 8
Τοποθεσία / Πόλη:
10558 Αθήνα, Πλάκα
Χώρα:
Ελλάδα
Τηλέφωνο:
2103245957
Τηλεομοιοτυπία (Fax):
2103226979
Ηλεκτρονική Διεύθυνση:
melt@culture.gr
Ιστοσελίδα: www.yppo.gr & www.melt.gr
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2. Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να παραλάβουν την Διακήρυξη, μπορούν να απευθύνονται στην ανωτέρω
διεύθυνση και τηλέφωνα, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09.00-15.00. Για την παραλαβή της Διακήρυξης
δεν προβλέπεται κόστος. Επίσης στην ιστοσελίδα του ΜΕΛΤ (www.melt.gr) και στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘΠΑ
(www.yppo.gr) διατίθεται ηλεκτρονικά η παρούσα Διακήρυξη.
ΆΡΘΡΟ 5– Δημοσιότητα- Διευκρινίσεις Διακήρυξης
1. Το κείμενο της Προκήρυξης του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της
υπηρεσίας (www.melt.gr) και στην ιστοσελίδα του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (www.yppo.gr)
για χρονικό διάστημα κατ’ ελάχιστον δεκαπέντε (15) ημερών πριν την ως άνω καταληκτική ημερομηνία.
Επίσης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα http://et.diavgeia.gov.gr και στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων www.eprocurement.gov.gr. Συνημμένα με την αναλυτική προκήρυξη αναρτάται το έντυπο της
αίτησης, το έντυπο της οικονομικής προσφοράς, η απόφαση διενέργειας διαγωνισμού και η περίληψη της
προκήρυξης και το σχέδιο της σύμβασης
2. Οι υποψήφιοι μπορούν να ζητούν, μόνο εγγράφως, διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας από την
Αναθέτουσα Αρχή μέχρι 22/07/2013. Οι απαντήσεις παρέχονται γραπτώς και το αργότερο μέχρι 23/07/2013.
Οι παρεχόμενες απαντήσεις- διευκρινίσεις της Αναθέτουσας Αρχής σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να
τροποποιούν ουσιωδώς το περιεχόμενο και τους όρους της παρούσας. Όλες οι υποβληθείσες ερωτήσεις των
ενδιαφερομένων, συνοδευόμενες από όλες τις απαντήσεις - διευκρινίσεις της Αναθέτουσας Αρχής
αναρτώνται άμεσα στην ιστοσελίδα του ΜΕΛΤ (www.melt.gr) και στην ιστοσελίδα του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (www.yppo.gr). Επ’ αυτών καθώς και επί των σχετικών απαντήσεων–
διευκρινίσεων της Αναθέτουσας Αρχής ενημερώνεται αμέσως η Επιτροπή του άρθρου 12 παρ. 1 της
παρούσας.
3. Μετά την υποβολή των προσφορών, διευκρινίσεις, τροποποιήσεις ή αποκρούσεις όρων της παρούσας από
τους υποψήφιους δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
ΆΡΘΡΟ 6 – Γενικές προϋποθέσεις συμμετοχής- Δικαίωμα συμμετοχής – Λοιποί Λόγοι Αποκλεισμού –
Ειδικές Απαιτήσεις για την υποβολή προσφορών για ορισμένα είδη
1. Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν:
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις ή συμπράξεις αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που έχουν
συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός Κράτους -Μέλους της Ε.Ε. και έχουν την καταστατική τους έδρα, την
κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της Ε.Ε., του ΕΟΧ και στο εσωτερικό των
χωρών που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του ΠΟΕ, η οποία κυρώθηκε από
την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α/139/27.6.1997) ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες
σύνδεσης με την Ε.Ε. και έχουν από το νόμο και/ή το καταστατικό τους δικαίωμα άσκησης επαγγελματικής
δραστηριότητας για την εν λόγω προμήθεια. Στην περίπτωση των ενώσεων προμηθευτών δεν απαιτείται να
έχουν λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. Η Αναθέτουσα Αρχή
δύναται να ζητήσει από την υποψήφια Ένωση πριν την υπογραφή της σύμβασης να περιβληθεί τη μορφή της
κοινοπραξίας του Κ.Β.Σ., συσταθείσας δια συμβολαιογραφικού εγγράφου, είτε τη μορφή εταιρείας του
εμπορικού δικαίου, συσταθείσας σύμφωνα με τις διατάξεις του εμπορικού νόμου.
2. Με την υποβολή της προσφοράς τα μέλη της Ένωσης ευθύνονται έκαστος, έναντι της Αναθέτουσας Αρχής,
αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την εκτέλεση της προμήθειας. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο
άρθρο 7 του Π.Δ. 118/2007.
3. Κάθε υποψήφιος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση ή συνεταιρισμός) μπορεί να συμμετέχει στο
Διαγωνισμό είτε μεμονωμένα με μία μόνο προσφορά είτε ως μέλος μίας και μόνο κοινοπραξίας ή ένωσης.
4. Προσφέροντες/ επιχειρήσεις που σχετίζονται με προσφέροντες, οι οποίοι/οι οποίες έχουν παράσχει
συμβουλές στην Αναθέτουσα Αρχή ή έχουν εμπλακεί με οποιονδήποτε τρόπο στην προετοιμασία της
διαδικασίας σύναψης της προκηρυσσόμενης σύμβασης (π.χ. στη σύνταξη της σχετικής μελέτης ή των τεχνικών
προδιαγραφών) και εξ αυτού του λόγου διαπιστώνεται στρέβλωση του ανταγωνισμού ή/και μη τήρηση της
αρχής της ίσης μεταχείρισης αποκλείονται από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό. Σε περίπτωση υποβολής κοινής
προσφοράς από ενώσεις προμηθευτών, αυτός ο λόγος αποκλεισμού ισχύει για καθένα από τα μέλη της
ένωσης. Εάν συντρέχει και για ένα μόνο μέλος ένωσης, η υποβληθείσα κοινή προσφορά αποκλείεται από το
διαγωνισμό.
5. Για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 10 μηνών από την οριστική παραλαβή των προϊόντων, θα υπάρχει
εγγύηση για το «ΚΑΛΩΣ ΕΧΕΙ», ότι ανταποκρίνονται απολύτως στην ποιότητα των ζητούμενων ειδών και την
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άψογη λειτουργία, εφαρμογή και χρηστικότητα των προμηθευόμενων αγαθών. Επίσης για την καταλληλότητα
των μέσων περιτύλιξης και ασφάλειας κάθε συσκευασίας. Απόρροια αυτής της ευθύνης του προμηθευτή είναι
η άμεση υποχρέωση που έχει να αντικαθιστά, εντελώς δωρεάν για το ΜΕΛΤ τα αγαθά που τυχόν
παρουσιάζουν πραγματικά ή νομικά ελαττώματα, ή έλλειψη των συνομολογημένων ιδιοτήτων.
6. Κατά το χρόνο αυτό, ο προμηθευτής έχει την πλήρη ευθύνη της εγγύησης. Με τον όρο αυτό ορίζεται κάθε
απαιτούμενη ενέργεια για την αποκατάσταση τυχόν εμφανισθησομένων βλαβών, ζημιών ή άλλων
ανωμαλιών, 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.
9. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει ότι οι διαγωνιζόμενοι έχουν λάβει γνώση της παρούσας
προκήρυξης καθώς και των όρων που τίθενται σε αυτήν .
ΆΡΘΡΟ 7 – Τόπος και Προθεσμία υποβολής προσφορών – Διάρκεια ισχύος προσφορών
1. Η προθεσμία υποβολής προσφορών και των απαραίτητων δικαιολογητικών λήγει στις 02/09/2013 ημέρα
Δευτέρα και ώρα Ελλάδος 15.00
2. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόμενοι
παρέχουν διευκρινίσεις μόνον όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιον του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά από σχετική γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. 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. Μετά την
κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε υποβολή
συμπληρωματικών στοιχείων.
3. Αποδεκτές είναι οι προσφορές που έχουν φθάσει έγκαιρα στην διεύθυνση του άρθρου 4 της παρούσας
μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία. Σε κάθε υποβαλλόμενη πρόταση δίνεται αριθμός πρωτοκόλλου από τον
οποίο και μόνο αποδεικνύεται η ημερομηνία υποβολής της.
4. Προσφορά μπορεί να υποβληθεί με οποιοδήποτε τρόπο στην ως άνω διεύθυνση ισχύει όμως μόνο στην
περίπτωση που έχει λάβει εγκαίρως αριθμό πρωτοκόλλου κατά τα ανωτέρω.
5. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό για 120 ημέρες από την
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορές που αναφέρουν χρόνο ισχύος μικρότερο του ανωτέρω
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ζητήσει και παράταση της ισχύος των
προσφορών. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 13 του Π.Δ. 118/2007.
6. Σε περίπτωση που οι υποβαλλόμενες προσφορές δεν τηρούν τα ανωτέρω δε λαμβάνονται υπόψη και
επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.
ΆΡΘΡΟ 8 – Τρόπος σύνταξης και περιεχόμενο προσφορών
1. Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική Γλώσσα ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης συνοδευόμενες από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Σε περίπτωση διαφωνίας υπερισχύει
η επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Πιστοποιητικά αλλοδαπών αρχών γίνονται δεκτά, εφόσον
συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Όλα τα έγγραφα των προσφορών θα πρέπει
να έχουν συνταχθεί ή να έχουν επίσημα μεταφρασθεί στην Ελληνική Γλώσσα επί ποινή αποκλεισμού.
2. Οι προσφορές είναι δακτυλογραφημένες και δεν φέρουν παράτυπες διορθώσεις (σβησίματα, διαγραφές,
προσθήκες, κλπ.). Αν υπάρχουν διορθώσεις, προσθήκες, κ.λ.π. θα πρέπει να είναι με τα ίδια στοιχεία
εκτυπωτικής μηχανής και μονογραμμένες από τον προσφέροντα, η δε αρμόδια Επιτροπή του άρθρου 12 παρ.
1 της παρούσας, κατά τον έλεγχο θα μονογράψει τις διορθώσεις, κλπ. και γενικά θα επιβεβαιώνει ότι έγιναν
πριν από την αποσφράγιση της προσφοράς.
3. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση που υποβληθούν, δεν λαμβάνονται υπόψη.
4. Αvτιπρoσφoρές δεν γίvovται δεκτές σε κανένα στάδιο του διαγωνισμού. Σε περίπτωση υπoβoλής τους
απoρρίπτovται ως απαράδεκτες.
5. Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν σε δύο (2) αντίτυπα που θα τεθούν μέσα στον ίδιο ενιαίο
σφραγισμένο φάκελο προσφοράς. Ο κυρίως ενιαίος σφραγισμένος φάκελος της προσφοράς πρέπει επί ποινή
αποκλεισμού να φέρει τις ακόλουθες ενδείξεις:
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ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Από:
(πλήρης επωνυμία Διαγωνιζόμενου, δ/ση, τηλ/νο, φάξ, ονοματεπώνυμο και πλήρη στοιχεία νομίμου
εκπροσώπου. Σε περίπτωση ενώσεων θα αναγράφονται τα στοιχεία όλων των μελών)
Προς: Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης
Θέσπιδος 8, 10558 Αθήνα, Πλάκα
Αριθμ. Διακήρυξης 03/2013
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
για το σύνολο της προμήθειας ή για την ομάδα……
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 03/09/2013 και ώρα 08:00
Να μην ανοιχθεί από την Ταχυδρομική Υπηρεσία ή την Υπηρεσία Πρωτοκόλλου
*Δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι είναι δυνατόν να αποσφραγισθούν και να
επανασφραγισθούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.
6. Ο φάκελος κάθε προσφοράς συνοδεύεται επί ποινή αποκλεισμού από επιστολή (αίτηση παραρτήματος Γ), η
οποία είναι εκτός του σφραγισμένου φακέλου και στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται το νομικό/φυσικό
πρόσωπο/ένωση που υποβάλλει την προσφορά. Η συνοδευτική επιστολή αποτελεί την αίτηση του
υποψηφίου για συμμετοχή του στο συγκεκριμένο διαγωνισμό, αναφέρει το χρόνο ισχύος της προσφοράς
σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσας και υπογράφεται από τον υποψήφιο ή το νόμιμο εκπρόσωπό του. Σε
περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση προμηθευτών η αίτηση υπογράφεται είτε από όλα τα μέλη της
ένωσης, είτε από τον κοινό εκπρόσωπο που διορίζεται με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, το οποίο
προσκομίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 της παρούσας.
7. Μέσα στον φάκελο κάθε προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της
προσφοράς στοιχεία επί ποινή απορρίψεως. Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται:
 όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 9 της παρούσας.
 τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή απορρίψεως σε χωριστό
σφραγισμένο φάκελο επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
Τα περιεχόμενα της οικονομικής προσφοράς περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 11 και
αποτυπώνονται στο έντυπο του Παραρτήματος Β της παρούσας προκήρυξης.
8. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς φέρει την ένδειξη του κυρίως φακέλου, ήτοι τα στοιχεία που
αναφέρονται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση ενώσεων θα αναγράφονται τα στοιχεία
όλων των μελών.
ΆΡΘΡΟ 9 – Δικαιολογητικά κυρίως φακέλου
1. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποβάλλουν με την προσφορά τους επί ποινή αποκλεισμού στην
Ελληνική γλώσσα στον κυρίως φάκελο, τα κάτωθι οριζόμενα δικαιολογητικά. Δικαιολογητικά που έχουν
εκδοθεί εκτός Ελλάδος θα συνοδεύονται, επί ποινή αποκλεισμού, από επίσημη μετάφρασή τους στην
Ελληνική γλώσσα.
Α/Α
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ
1.

Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία :
i.
Να αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού, ήτοι 03/2013 Πρόχειρος
Διαγωνισμός για την προμήθεια ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ καθώς και η
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι 25/07/2013
ii.
Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους,
- έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής τους όσο και του ελληνικού
δικαίου,
- έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την πληρωμή των φόρων και τελών
σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής τους όσο και του ελληνικού δικαίου,
- Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο. Ή έχουν αποδεικτικό άσκησης επαγγέλματος ή
άλλη επαγγελματική άδεια (συναφή με την προς υλοποίηση δράση).
iii. Σε περίπτωση νομικού προσώπου να δηλώνεται η νομική του μορφή
iv. Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των
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Α/Α

2.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ
δικαιολογητικών κατακύρωσης.
v. Να δηλώνεται ότι α) αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας, β) η προσφορά
συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, των οποίων έλαβε γνώση γ) τα στοιχεία που
αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή
Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την
προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης (απλό έγγραφο με το οποίο εξουσιοδοτείται ένα συγκεκριμένο
φυσικό πρόσωπο 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
καθώς και να παραστεί στην αποσφράγιση των προσφορών σε όλα τα στάδια του διαγωνισμού και να
υπογράψει οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο απαιτηθεί.)

2. Διευκρινίζεται ότι:
-Οι κατά τα ανωτέρω απαιτούμενες Υπεύθυνες Δηλώσεις του υποψηφίου υπογράφονται από το νόμιμο
εκπρόσωπό του. Η ως άνω Υπεύθυνη Δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των 15 ημερολογιακών ημερών προ
της καταληκτικής ημέρας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της
υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ,
Σε περίπτωση που η προσφορά δεν κατατίθεται από τον ίδιο τον προσφέροντα ή αντιπρόσωπό του στην
διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής, αλλά αποστέλλεται με συστημένη επιστολή, ως ημέρα υποβολής της
προσφοράς λογίζεται η ημέρα αποστολής της, εφόσον αποδεικνύεται με απόδειξη κατάθεσης συστημένης
επιστολής σε ταχυδρομική υπηρεσία σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 2690/1999 (Κώδικας
Διοικητικής Διαδικασίας). Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να εξασφαλίζεται η
περιέλευση της προσφοράς στην Αναθέτουσα Αρχή το αργότερο μέχρι την προηγουμένη της ημερομηνίας
διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι στις 02/09/2013.
Σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς από ένωση προμηθευτών, όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά
πρέπει να υποβληθούν για καθένα από τα μέλη που συμμετέχουν στην ένωση.
Επίσης στην προσφορά της ένωσης πρέπει (α) να αναφέρεται η έγκριση του αρμοδίου οργάνου κάθε μέλους
της ένωσης για συμμετοχή της στο διαγωνισμό, (β) να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής
του κάθε μέλους της ένωσης και να αναγράφεται και να οριοθετείται με σαφήνεια το μέρος (φυσικό και
οικονομικό αντικείμενο) του Έργου που αναλαμβάνει κάθε Μέλος της Ένωσης στο σύνολο της Προσφοράς, (γ)
να παρουσιάζεται ο τρόπος συνεργασίας των μελών μεταξύ τους, (δ) να δηλώνεται ένα μέλος ως επικεφαλής
της Ένωσης. Στην περίπτωση υποβολής της κοινής προσφοράς από εκπρόσωπο της ένωσης, απαιτείται πέραν
των ανωτέρω και η προσκόμιση εξουσιοδότησης για την υπογραφή και υποβολή της προσφοράς από τον
εκπρόσωπο των μελών της ένωσης, εφόσον η προσφορά δεν υπογράφεται από όλα τα μέλη της ένωσης.
3. Για την πληρότητα και νομιμότητα των ανωτέρω υποβληθέντων με την προσφορά δικαιολογητικών
γνωμοδοτεί η Επιτροπή Αξιολόγησης του άρθρου 12 παρ. 1 της παρούσας.
ΆΡΘΡΟ 10 – Περιεχόμενα φακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
1. Στον φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» εσωκλείεται η οικονομική προσφορά συνταγμένη επί ποινή
αποκλεισμού σύμφωνα με το Παράρτημα Β καθώς και τους όρους του παρόντος άρθρου.
2. Κάθε σελίδα της οικονομικής προσφοράς υπογράφεται από τον διαγωνιζόμενο ή το νόμιμο εκπρόσωπο
αυτού.
3. Το έντυπο του Παραρτήματος Β της παρούσας συμπληρώνεται πλήρως, επί ποινή αποκλεισμού, τόσο σε
ό,τι αφορά τη συνολική προσφερόμενη κατ’ αποκοπή τιμή, όσο και τις επιμέρους ανά αντικείμενο τιμές που
αιτιολογούν τη συνολική προσφερόμενη τιμή της οικονομικής προσφοράς. Το άθροισμα των επιμέρους τιμών
που αιτιολογούν τη συνολική πρέπει να ισούται με αυτή.
4. Η συνολική προσφερόμενη τιμή αναγράφεται υποχρεωτικά αριθμητικώς και ολογράφως. Σε περίπτωση
αντιφάσεων υπερισχύει η ολόγραφη τιμή.
5. Οι προσφερόμενες τιμές περιλαμβάνουν το σύνολο των επιβαρύνσεων: το κόστος του προϊόντος, το κόστος
μεταφοράς, εγκατάστασης και ένταξής του στους χώρους του ΜΕΛΤ, το κόστος τυχόν προσαρμογών και
δοκιμών εφαρμογής, το κέρδος του προμηθευτή, τις κρατήσεις 0,10% υπερ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων, τις υπόλοιπες τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, έξοδα μεταφοράς, εγκατάστασης και κάθε
τέλος, δασμό, ασφάλιστρα ή επιβάρυνση, εκτός του ΦΠΑ. Είναι δηλαδή τελικές τιμές προ ΦΠΑ, ο οποίος θα
αναφέρεται χωριστά, για το σύνολο της ποσότητας των υπό προμήθεια ειδών του Παραρτήματος Α της
παρούσας για πλήρη παράδοση αυτών στα Εργαστήρια Συντήρησης του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης,
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Ραγκαβά 3-5, Πλάκα, Αθήνα
6.Οι τιμές αναγράφονται υποχρεωτικά σε Ευρώ με συμπληρωμένο υποχρεωτικά και το δεύτερο δεκαδικό
ψηφίο ακόμη και όταν είναι μηδενικό.
7. Οι προσφερόμενες τιμές είναι δεσμευτικές και 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.
8. Προσφορά που καταλήγει σε συνολική τιμή μεγαλύτερη του προϋπολογισμού του άρθρου 3 της παρούσας
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
9. 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.
10. Προσφορές που θα περιλαμβάνουν σχόλια, αιρέσεις, ή όρους θα θεωρηθούν ως επιφυλάξεις επί των
όρων του Διαγωνισμού και θα απορριφθούν.
11. Σε περιπτώσεις προϊόντων που προσφέρονται δωρεάν, θα αναγράφεται στην οικεία θέση της οικονομικής
προσφοράς η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ». Εάν έχει παραλειφθεί η αναγραφή τιμής, ακόμη και αν δεν υπάρχει η
ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ», θεωρείται αμαχήτως ότι τα αντίστοιχα προϊόντα έχουν προσφερθεί δωρεάν.
ΆΡΘΡΟ 11 Διαδικασία Αποσφράγισης και Αξιολόγησης Προσφορών– Ανάδειξη μειοδότη (προσφοράς με
την χαμηλότερη τιμή)
1. Η διενέργεια του διαγωνισμού, η αποσφράγιση και η αξιολόγηση των προσφορών, καθώς και η ανάδειξη
της χαμηλότερης τιμής γίνεται σύμφωνα με τις επόμενες παραγράφους από τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης η
οποία συστήνεται με απόφαση του ΜΕΛΤ σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 2 παρ. 4 και 38 του
Π.Δ.118/2007 και το άρθρο 26 του ν. 4024/2011.
2. Παραλαβή προσφορών - Αποσφράγιση κυρίως φακέλου προσφοράς -Έλεγχος πληρότητας & νομιμότητας
υποβληθέντων με την προσφορά δικαιολογητικών
Σε δημόσια συνεδρίαση, στις 03/09/2013 και ώρα 08.00, στη διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής που
αναφέρεται στο άρθρο 4 της παρούσας, κατά την οποία μπορούν να παραβρεθούν οι διαγωνιζόμενοι ή
εκπρόσωποί τους, η Επιτροπή Αξιολόγησης παραλαμβάνει από την Υπηρεσία Πρωτοκόλλου της Αναθέτουσας
Αρχής μόνο τους φακέλους των προσφορών πού κατατέθηκαν εμπρόθεσμα, ενώ απορρίπτει χωρίς να
αποσφραγίσει τις εκπρόθεσμες προσφορές, προκειμένου να επιστραφούν.
Ακολούθως, η Επιτροπή αποσφραγίζει δημόσια τον κυρίως φάκελο, μονογράφει και σφραγίζει όλα τα
δικαιολογητικά ανά φύλλο και εν συνεχεία φυλάσσει σε ασφαλές μέρος τους σφραγισμένους φακέλους των
οικονομικών προσφορών. Κατά την αποσφράγιση η Επιτροπή δεν είναι υποχρεωμένη να ελέγχει τη
συμμόρφωση των διαγωνιζόμενων, των προσφορών και των δικαιολογητικών τους, προς τους όρους της
παρούσας Διακήρυξης.
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 9 της
παρούσας και διαπιστώνει τη συμφωνία ή ασυμφωνία τους με τους απαράβατους όρους της παρούσας
διακήρυξης συντάσσοντας σχετικό πρακτικό με το οποίο εισηγείται αιτιολογημένα στην Αναθέτουσα Αρχή 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.
Αποδεκτοί γίνονται όσοι προσφέροντες έχουν υποβάλει νομίμως τα δικαιολογητικά του άρθρου 9 της
παρούσας και εφόσον αυτά πληρούν τους όρους της παρούσας.
Στη συνέχεια του ως άνω Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει σχετική απόφαση
η οποία κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες με τηλεομοιοτυπία και στην οποία επισυνάπτεται
υποχρεωτικά το Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης.
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ΆΡΘΡΟ 12 Διαδικασία Κατακύρωσης
1. Υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών κατά τα άρθρα 10, 11 και της παρούσας και την ανάδειξη αυτού που
προσέφερε την χαμηλότερη τιμή (μειοδότη) στο σύνολο/ στην ενότητα ή στην ομάδα, στον οποίον πρόκειται
να γίνει η κατακύρωση, η Αναθέτουσα Αρχή με έγγραφη ειδοποίηση, η οποία του παραδίδεται με βεβαίωση
παραλαβής ή σύμφωνα με το Ν. 2672/1998 (Α’290), τον καλεί να υποβάλει άμεσα από την κοινοποίηση, σε
σφραγισμένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά:
α. Εφόσον ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση είναι Έλληνας πολίτης:
(1) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην
οποία ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς
κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους υποχρεούται να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από
αυτόν προσωπικό και
(2) Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από τα οποία να προκύπτει ότι
κατά την ημερομηνία της ειδοποίησης, είναι: α) ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν
τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και β) ως προς τις φορολογικές
υποχρεώσεις του. Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά εκδίδονται με
βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένος, από την οποία και εκδίδεται το
σχετικό πιστοποιητικό (φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα).
(3) Έγγραφο παροχής εξουσιοδότησης προς εκείνον που υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών
Κατακύρωσης εφόσον δεν υποβάλλεται από τον ίδιο τον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση.
β.

Εφόσον ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση είναι αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο:
(1) Πιστοποιητικά της κατά περίπτωση αρμόδιας διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής του, από τα
οποία να προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της περ. (2) του εδ. α της παρούσας παραγράφου
(φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα).
(2) Έγγραφο παροχής εξουσιοδότησης προς εκείνον που υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών
Κατακύρωσης εφόσον δεν υποβάλλεται από τον ίδιο τον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση.
γ. Εφόσον ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση είναι νομικό πρόσωπο πλην
Συνεταιρισμού (ημεδαπό ή αλλοδαπό):
(1) Τα παραπάνω δικαιολογητικά της περίπτωσης (2) του εδ. α και της περίπτωσης (1) του εδαφίου β της
παρούσας παραγράφου αντίστοιχα παραγράφου (φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα).
(2) Έγγραφο παροχής εξουσιοδότησης προς εκείνον που υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών
Κατακύρωσης εφόσον δεν υποβάλλεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντα στον οποίο
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.
Σε περίπτωση νομικών προσώπων, πέραν των ανωτέρω:
α) τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης νομίμως επικυρωμένα
(όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε.,
κλπ.,
ανάλογα
με
τη
νομική
μορφή
των
διαγωνιζομένων).
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του νομικού προσώπου, όλες οι σχετικές
τροποποιήσεις των καταστατικών, ποιος δεσμεύει νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του
διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), καθώς και η θητεία του ή ή των μελών του
διοικητικού οργάνου και
β) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων καταστατικού/μη λύσης του
νομικού προσώπου.
δ. Εφόσον ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση είναι Συνεταιρισμός:
(1)Τα δικαιολογητικά της περίπτωσης (2) του εδ. α της παρούσας παραγράφου, εφόσον πρόκειται για
ημεδαπό συνεταιρισμό και της περίπτωσης (1) του εδ. β της παρούσας παραγράφου, εφόσον
πρόκειται για αλλοδαπό συνεταιρισμό, αντίστοιχα (φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα).
(2) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
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(3) Έγγραφο παροχής εξουσιοδότησης προς εκείνον που υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών
Κατακύρωσης εφόσον δεν υποβάλλεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντα στον οποίο
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.
ε. Εφόσον ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση είναι ένωση προμηθευτών που
υποβάλλει κοινή προσφορά:
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά των εδ. α έως δ της παρούσας παραγράφου κατά περίπτωση,
για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην Ένωση.
στ. Σε περίπτωση που ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση επικαλείται τη δυνατότητα
άλλων φορέων που δεν μετέχουν ένωσης με αυτόν σχετικά με την εκπλήρωση των ελάχιστων προϋποθέσεων
οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, επαγγελματικής και τεχνικής ικανότητας, προσκομίζει στο
παρόν στάδιο όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά των εδ. α έως ε της παρούσας παραγράφου
για τον τρίτο φορέα/για καθέναν από τους φορείς αν είναι περισσότεροι, την επάρκεια ή/και ικανότητα του
οποίου/των οποίων επικαλείται.
Σημείωση:
 Σε περίπτωση νομικού προσώπου οι κατά τα ανωτέρω απαιτούμενες Υπεύθυνες Δηλώσεις του
προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση υπογράφονται από το νόμιμο εκπρόσωπό
του.
 Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω
έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις του
παρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν αυτά από ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου προς
υποβολή του δικαιολογητικού. Εάν στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται
αυτή να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση. Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη
δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι
δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις.
2. Αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης
Στην πρόσκληση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ορίζεται και η συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα
για την αποσφράγιση του φακέλου των ανωτέρω δικαιολογητικών από την Επιτροπή του άρθρου 12 παρ. 1
της παρούσας σε δημόσια συνεδρίαση. Η πρόσκληση κοινοποιείται με τηλεομοιοτυπία και σε όλους τους
λοιπούς διαγωνιζόμενους των οποίων οι προσφορές δεν απορρίφθηκαν ως απαράδεκτες και οι οποίοι
δικαιούνται να παραστούν και να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.
Η Επιτροπή αποσφραγίζει 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.
Όσοι δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου
των δικαιολογητικών της παρ. 1 του παρόντος, προκειμένου να έχουν πρόσβαση σε αυτά, θα πρέπει να
αιτούνται σχετικά εγγράφως. Η κατά τα ανωτέρω πρόσβαση μπορεί να εξασφαλίζεται, είτε με μελέτη των
σχετικών εγγράφων στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, είτε με χορήγηση αντιγράφων, τα έξοδα της
αναπαραγωγής των οποίων θα βαρύνουν τον αιτούντα, με την επιφύλαξη της ειδικής δήλωσης απορρήτου
που έχουν καταθέσει οι συμμετέχοντες με την προσφορά τους και των διατάξεων του άρθρου 38 του ΠΔ
60/2007 και του άρθρου 8 παρ. 3 του ΠΔ 118/2007.
Εν συνεχεία η Επιτροπή προβαίνει, σε κλειστές συνεδριάσεις, σε λεπτομερή έλεγχο πληρότητας και
νομιμότητας των ως άνω δικαιολογητικών και συντάσσει πρακτικό με το οποίο εισηγείται σχετικά στην
Αναθέτουσα Αρχή την ανάθεση ή μη της σύμβασης στον πρόσφέροντα που υπέβαλε την προσφορά με την
χαμηλότερη τιμή.
Μετά την κατάθεση του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να
γίνει η κατακύρωση παρέχει διευκρινίσεις μόνον όταν αυτές ζητούνται μετά από έγγραφο της Αναθέτουσας
Αρχής μετά την σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης. Σε περίπτωση που αυτός δεν παράσχει τις
σχετικές διευκρινίσεις εντός χρονικού διαστήματος 3 ημερών αποκλείεται από την διαδικασία και ισχύουν
κατά τα λοιπά τα οριζόμενα κατωτέρω στην παρούσα παράγραφο (κατακύρωση στον προσφέροντα με την
αμέσως επόμενη χαμηλότερη προσφορά). 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.
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Η Επιτροπή Αξιολόγησης ή/και η Αναθέτουσα Αρχή 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.
Προϋπόθεση επιλογής του προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση είναι, πέραν της
υποβολής των παραπάνω προβλεπόμενων δικαιολογητικών, η μη πλήρωση των λόγων αποκλεισμού της
παρούσας καθώς και η τήρηση των ελαχίστων επιπέδων του άρθρου 6 παρούσας.
Η Επιτροπή του άρθρου 12 παρ. 1 της παρούσας μπορεί να προτείνει αιτιολογημένα την κατακύρωση
προμήθειας για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 της
παρούσας. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του Π.Δ. 118/2007.
Όταν ο προσφέρων στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση της σύμβασης του παρόντος διαγωνισμού
δεν προσκομίζει, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παρ. 1 του παρόντος η
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη προσφορά. 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 προσφορά και ούτω καθεξής. Αν κανένας από
τους προσφέροντες δεν προσκομίσει κατά τα ανωτέρω ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και
δικαιολογητικά της παρ. 1 του παρόντος, ο διαγωνισμός ματαιώνεται.
3. Απόφαση Κατακύρωσης – Ανακοίνωση Κατακύρωσης - Σύναψη σύμβασης - Εγγυήσεις
Μετά το Πρακτικό της Επιτροπής, η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει την σχετική απόφαση κατακύρωσης η οποία
κοινοποιείται υποχρεωτικά στους λοιπούς συμμετέχοντες. Στον υποψήφιο στον οποίο γίνεται η κατακύρωση
αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση μετά την εξέταση τυχών υποβληθεισών ενστάσεων ή/και προσφυγών του
άρθρου 14 της παρούσας ή την άπρακτη παρέλευση των σχετικών προθεσμιών και τον καλεί να προσέλθει
άμεσα για την υπογραφή της σύμβασης, η οποία θα βασίζεται στην απόφαση κατακύρωσης, στους όρους της
παρούσας και στην προσφορά του Αναδόχου σύμφωνα και με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 24 του
Π.Δ. 118/2007.
Με την ανακοίνωση αυτή, η Σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο του Συμφωνητικού που
ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα.
Στην περίπτωση που η προκηρυσσόμενη σύμβαση κατακυρωθεί σε ένωση προμηθευτών, η Αναθέτουσα Αρχή,
πριν την υπογραφή της σύμβασης, καλεί την ένωση να περιβληθεί τη μορφή της Κοινοπραξίας του Κ.Β.Σ.,
συσταθείσας δια συμβολαιογραφικού εγγράφου, είτε τη μορφή εταιρείας του εμπορικού δικαίου,
συσταθείσας σύμφωνα με τον Εμπορικό Νόμο και να προσκομίσει τα σχετικά δικαιολογητικά σύστασης στην
Αναθέτουσα Αρχή.
Σε περίπτωση μη επιθυμίας ή αδυναμίας του αναδόχου να συνάψει σύμβαση, αυτός κηρύσσεται έκπτωτος
και μπορεί ν’ αποφασισθεί η ανάθεση του Έργου στον προσφέροντα που έδωσε την επόμενη χαμηλότερη
τιμή ή η επανάληψη του διαγωνισμού. Και στις δύο περιπτώσεις η απόφαση λαμβάνεται σε βάρος του
εκπτώτου και επιφέρει τη λήψη κάθε μέτρου για την αποκατάσταση κάθε ζημιάς της Αναθέτουσας Αρχής.
Σε περίπτωση που στο διαγωνισμό υποβληθεί μία μόνο προσφορά ή τελικά γίνει αποδεκτή μία μόνο
προσφορά και εφόσον δεν υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία τιμών είτε προηγούμενων διαγωνισμών είτε της
αγοράς που να επιβεβαιώνονται με παραστατικά, ο διαγωνισμός ματαιώνεται και επαναλαμβάνεται
υποχρεωτικά. Στον επαναληπτικό διαγωνισμό και εφόσον συντρέχουν εκ νέου οι παραπάνω περιστάσεις, ο
διαγωνισμός ολοκληρώνεται με διαπραγμάτευση της τιμής.
ΆΡΘΡΟ 13 Διοικητικές Προσφυγές
Ενστάσεις και προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους, με τη διαδικασία, τις προϋποθέσεις και στις
προθεσμίες που προβλέπονται αναλυτικά στο άρθρο 15 του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ Α /150) και συνάδουν με τη
διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού. Ενστάσεις ή προσφυγές για οποιοδήποτε άλλο λόγο, δεν γίνονται δεκτές.
Οι ενστάσεις και προσφυγές υποβάλλονται εγγράφως σε τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων και
Προσφυγών, που θα οριστεί με απόφαση του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης και πρωτοκολλούνται.
Επί των ενστάσεων και προσφυγών γνωμοδοτεί η ως άνω Επιτροπή και αποφασίζει η Αναθέτουσα Αρχή.
Ένσταση που υποβάλλεται χωρίς την προσκόμιση σχετικού παραβόλου υπέρ του Δημοσίου σύμφωνα με την
παρ. 6 του άρθρου 15 ως άνω Π.Δ. 118/2007 απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Για την κατάθεση της προσφυγής
της παρ. 5 του ως άνω άρθρου δεν προβλέπεται η προσκόμιση παραβόλου.
ΆΡΘΡΟ 14 Ακύρωση - Ματαίωση Διαγωνισμού
1. Το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού μπορεί να ματαιωθεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής στις
περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 21 του Π.Δ. 118/2007.
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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.
3. Σε περίπτωση ακύρωσης ή ματαίωσης του Διαγωνισμού, όσοι είχαν συμμετάσχει σε αυτόν δεν έχουν
δικαίωμα αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο.
ΆΡΘΡΟ 15 Υπογραφή Σύμβασης
1. Ο προμηθευτής μπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης –προσκομίζοντας και τα ανωτέρω
στο άρθρο 13 παρ. 3 κατά περίπτωση προβλεπόμενα- άμεσα, το αργότερο μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες
από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης. Στην περίπτωση όμως αυτή ο συμβατικός χρόνος αρχίζει
να υπολογίζεται μετά από δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης. Σε περίπτωση
που ο επιλεγείς Ανάδοχος είναι νομικό πρόσωπο και από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών εγγράφων για
τη λειτουργία του στον φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής ή/και κατακύρωσης των άρθρων 9 και 13
της παρούσας έχει υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο προμηθευτής προσκομίζει με την
υπογραφή της σύμβασης και τα σχετικά έγγραφα (π.χ. τις τυχόν τροποποιήσεις του καταστατικού, το νέο Δ.Σ.,
νέο νόμιμο εκπρόσωπο κ.α.).
2. Σε περίπτωση μη επιθυμίας ή αδυναμίας του επιλεγέντα Αναδόχου να συνάψει σύμβαση τότε αυτός
κηρύσσεται έκπτωτος και του επιβάλλονται σχετικές κυρώσεις, σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο
άρθρο 34 του Π.Δ. 118/2007. Επίσης μπορεί ν’ αποφασισθεί η ανάθεση της σύμβασης στον επόμενο κατά
σειρά κατάταξης ή η επανάληψη του διαγωνισμού. Και στις δύο περιπτώσεις η απόφαση λαμβάνεται σε
βάρος του εκπτώτου και επιφέρει τη λήψη κάθε μέτρου για την αποκατάσταση κάθε ζημιάς της Αναθέτουσας
Αρχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του Π.Δ. 118/2007.
3. Η σύμβαση με τον Ανάδοχο θα υπογραφεί για το Ελληνικό Δημόσιο από το Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής
Τέχνης. Δεν χωρεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συμπλήρωση των όρων της παρούσας καθώς και της
προσφοράς του επιλεγέντα Αναδόχου.
ΆΡΘΡΟ 16 Όροι Εκτέλεσης Προμήθειας
1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να μεταφέρει, παραδώσει το σύνολο των υπό προμήθεια προϊόντων για τα
οποία θα δεσμεύεται, σε χρόνο ο οποίος δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των 3 μηνών από την υπογραφή
σύμβασης.
2. Όλα τα προϊόντα θα πρέπει να μεταφερθούν να τοποθετηθούν και να ενταχθούν στις ενδεδειγμένες
θέσεις εντός του εργαστηρίου συντήρησης του ΜΕΛΤ και να παραδοθούν από τον Ανάδοχο στην οδό Ραγκαβά
8, έχοντας λάβει όλες τις αναγκαίες προεργασίες με δική του ευθύνη και έξοδα μεταφοράς.
3. Τα ετοιμοπαράδοτα προϊόντα θα παραδίδονται εντός 10 ημερών μετά την υπογραφή της σύμβασης. Τα
υπόλοιπα θα παραδίδονται τμηματικά κατόπιν σχετικής συνεννόησης ανάμεσα στην αναθέτουσα αρχή και τον
ανάδοχο, σε χρόνο ο οποίος δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των 3 μηνών από την υπογραφή της παρούσας
σύμβασης.
4. Η Παραλαβή γίνεται από τριμελή Επιτροπή Παραλαβής η οποία συστήνεται με απόφαση Μουσείου
Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 2 παρ. 4 και 38 του Π.Δ.118/2007 και το
άρθρο 26 του ν. 4024/2011. Η Επιτροπή αφού διενεργήσει του απαραίτητους ελέγχους παραλαμβάνει
οριστικά τα υπό προμήθεια αγαθά.
5. Σε περίπτωση παράτασης ή μετάθεσης του χρόνου παράδοσης ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του
Π.Δ. 118/2007. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης εφαρμόζονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο Π.Δ.
118/2007, άρθρο 26, 32 και 34.
6. Το τίμημα διαμορφώνεται με βάση τον προϋπολογισμό του έργου του άρθρου 3 της παρούσας, τις ανάγκες
της Αναθέτουσας Αρχής σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας και την υποβληθείσα προσφορά του
Αναδόχου και καταβάλλεται για το σύνολο των υποχρεώσεων του Αναδόχου (περιλαμβανομένων κρατήσεων,
δασμών κλπ εξόδων μεταφοράς κ.α.). Δεν προβλέπεται τιμαριθμική ή άλλη αναπροσαρμογή του συμβατικού
τιμήματος. Η καταβολή του τιμήματος θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή των υπό προμήθεια αντικειμένων
και αφού ο Ανάδοχος προσκομίσει τα σχετικά τιμολόγια, καθώς και φορολογική και ασφαλιστική
ενημερότητα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του Π.Δ. 118/2007 και τη σύμβαση που θα υπογραφεί.
7. Με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από πρόταση της Επιτροπής Παραλαβής διακόπτεται η
χρηματοδότηση του έργου και καταγγέλλεται η σύμβαση εφόσον ο Ανάδοχος υπαιτίως δεν εκτελεί την
προμήθεια υπό τους όρους της σύμβασης.
8. Οι ειδικότεροι και λεπτομερείς όροι εκτέλεσης της προμήθειας θα περιγραφούν αναλυτικά στη σύμβαση
που θα υπογραφεί με τον Ανάδοχο.
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ΑΡΘΡΟ 17: Τρόπος πληρωμής
Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται κάθε φορά μετά το πέρας της τμηματικής παραλαβής της
προμήθειας προϊόντων από την αρμόδια επιτροπή και υπογραφή του Πρακτικού παραλαβής.
Πριν από κάθε πληρωμή ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει καταθέσει στο Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης τα
εξής δικαιολογητικά:
 Τιμολόγιο πώλησης και δελτία αποστολής
 Πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας
 καθώς και όποιο άλλο δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί από την Υπηρεσία.
Δηλώνεται ότι οι τιμές παραμένουν σταθερές σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και δεν υπόκεινται σε
αναθεωρήσεις.
ΆΡΘΡΟ 18 Γλώσσα Διενέργειας Διαγωνισμού –Κοινοποιήσεις - Ισχύουσα Νομοθεσία
1. Επίσημη γλώσσα διενέργειας του Διαγωνισμού και της Σύμβασης που θα υπογραφεί είναι η Ελληνική.
2. Οι κοινοποιήσεις των αρμοδίων οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής προς τους διαγωνιζόμενους γίνονται με
τηλεομοιοτυπία στον αριθμό που έχει δηλώσει κάθε διαγωνιζόμενος.
3. Η παρούσα Διακήρυξη διέπεται αποκλειστικά από το ελληνικό δίκαιο.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΟΜΑΔΑ 1: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ

Περιγραφή Είδους Περιγραφή Είδους- χαρακτηριστικά είδους
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12

13
14
15
16
17

18

19

Στερεοσκοπικό
Στερεοσκοπικό μικροσκόπιο βλ. Παράρτημα Α1
μικροσκόπιο
Ξέστρο υπερήχων Ξέστρο υπερήχων βλ. Παράρτημα Α1
Μαγνητικός
αναδευτήρας
Μαγνητικός αναδευτήρας θερμαινόμενος βλ. Παράρτημα Α1
θερμαινόμενος
Ζυγαριά τύπου
Ζυγαριά τύπου "μπάνιου" βλ. Παράρτημα Α1
"μπάνιου"
Μπεν Μαρί
Μπεν Μαρί βλ. Παράρτημα Α1
Φορητό σύστημα
Φορητό σύστημα απαγωγής μίας θέσης βλ. Παράρτημα Α1
απαγωγής μίας
θέσης
Ανταλλακτικά
Ανταλλακτικά φίλτρα σκόνης βλ. Παράρτημα Α1
φίλτρα σκόνης
Ανταλλακτικά
Ανταλλακτικά φίλτρα ενεργού άνθρακα βλ. Παράρτημα Α1
φίλτρα ενεργού
άνθρακα
Θερμαινόμενη
Θερμαινόμενη σπάτουλα βλ. Παράρτημα Α1
σπάτουλα
Ακροφύσια
Ακροφύσια θερμαινόμενης σπάτουλας βλ. Παράρτημα Α1
θερμαινόμενης
σπάτουλας
Σίδερο
Σίδερο φοδραρίσματος βλ. Παράρτημα Α1
φοδραρίσματος
Σύστημα
παραγωγής θερμών
Σύστημα παραγωγής θερμών και ψυχρών υδρατμών βλ. Παράρτημα Α1
και ψυχρών
υδρατμών
Φωτιστικό εργασίας
Φωτιστικό εργασίας επιτραπέζιο βλ. Παράρτημα Α1
επιτραπέζιο
Φωτιστικό εργασίας
Φωτιστικό εργασίας επιδαπέδιο βλ. Παράρτημα Α1
επιδαπέδιο
Ελαφριά Ηλεκτρική
Ελαφριά Ηλεκτρική Σκούπα βλ. Παράρτημα Α1
Σκούπα
Ηλεκτρικό, φορητό
Ηλεκτρικό, φορητό σκουπάκι. βλ. Παράρτημα Α1
σκουπάκι.
Εφυγραντήρας
Εφυγραντήρας υπερήχων βλ. Παράρτημα Α1
υπερήχων
Σύστημα
απεντόμωσης
Σύστημα απεντόμωσης προληπτικής και απολύμανσης (μύκητες) για
προληπτικής και
απολύμανσης
ύφασμα βλ. Παράρτημα Α1
(μύκητες) για
ύφασμα
Θερμοσυγκολητικό
Θερμοσυγκολητικό βαρέως τύπου βλ. Παράρτημα Α1
βαρέως τύπου

Μονάδα
Ποσότητα
Μέτρησης
1 τμχ

2

1 τμχ

1

1 τμχ

1

1 τμχ

1

1 τμχ

1

1 τμχ

5

πακ 10τμχ

5

τμχ

9

1 τμχ

1

1 τμχ

5

1 τμχ

1

1 τμχ

1

1τμχ

4

1τμχ

2

1 τμχ

3

1 τμχ

2

1 τμχ

1

1

1

1 τμχ

1

14

19

20
21
22
23

Συνδυασμένος
υγραντήρας,
αφυγραντήρας,
ιονιστής
θερμοϋγρόμετρο
τύπου προθηκών
Καβαλέτο
επιδαπέδιο.
Καβαλέτο
επιτραπέζιο.
Φωτιστικό
γραφείου

24

Καρφωτικό

25

Καρφωτικό

26

Ψαλίδια

27

Ξύστρα Τζαμιών

28

Πιστόλι θερμού
αέρα ηλεκτρικό

29

Πιστόλι σιλικόνης

30

31
32
33
34

35

36

Μαχαίρι με σπαστή
λάμα και
ανταλλακτικές
λάμες («κοπίδι»)
Μαχαίρι με σπαστή
λάμα και
ανταλλακτικές
λάμες («κοπίδι»)
Σφιγκτήρες

Συνδυασμένος υγραντήρας, αφυγραντήρας, ιονιστής βλ. Παράρτημα Α1

1τμχ

6

θερμοϋγρόμετρο τύπου προθηκών βλ. Παράρτημα Α1

1τμχ

10

Καβαλέτο επιδαπέδιο.βλ. Παράρτημα Α1

1τμχ

1

Καβαλέτο επιτραπέζιο.βλ. Παράρτημα Α1

1τμχ

2

Φωτιστικό γραφείου βλ. Παράρτημα Α1

1τμχ

8

Καρφωτικό πιστόλι χειρός, λαβή εύκολης πίεσης, η σκανδάλη να έχει
1 τμχ
ασφάλεια, υποδοχή διχάλων από αλουμίνιο, Για 4-16mm. Το κάθε
καρφωτικό να συνοδεύεται από ένα κουτί καρφιά.
Καρφωτικό πιστόλι χειρός, τύπου "Φλέτσερ", (Fletcher-Terry Framemaster).
1 τμχ
Πατενταρισμένο προϊόν. Να συνοδεύεται από ένα κουτάκι με τα
"καρφάκια" του.
Σετ Ψαλιδιών γενικής χρήσης. Πλαστική λαβή, το σετ να περιλαμβάνει
1 σετ
τουλάχιστον 2 διαφορετικά μεγέθη.
Ξύστρα τζαμιών από μέταλλο. Οι λάμες της να αλλάζουν. Να συνοδεύεται
1 τμχ
από 1 τουλάχιστον ανταλλακτική λάμα.
με βαθμίδες (50-600 οC), και κρύα βαθμίδα, ≥1800W δυνατότητα
1 τμχ
απενεργοποίησης θερμαντικού στοιχείου σε περίπτωση υπερφόρτισης
Πιστόλι σιλικόνης το οποίο να δέχεται φυσίγγια σιλικόνης διαμέτρου 11
mm και μήκους 45-200 mm. Να έχει σκανδάλη προώθησης των φυσιγγίων
και ακροφύσιο εξόδου του υλικού. Η θερμοκρασία συγκόλλησης να είναι 1 τμχ
200°C και να έχει ικανότητα συγκόλλησης 20g/min. Να λειτουργεί με ρεύμα
τάσης 220 V. Να συνοδεύεται από 2 κουτιά φυσίγγια.
Με οδηγό από ανοξείδωτο ατσάλι και εργονομική λαβή, πλάτος λάμας
9mm

2

1
2
1
1

1

1 τμχ

5

Με οδηγό από ανοξείδωτο ατσάλι και εργονομική λαβή, Πλάτος λάμας 18
1 τμχ
mm

5

Σφιγκτήρες ενός χεριού, 3 ζεύγη. Διαστάσεις min 5x10 και max 10x20
Σετ πλαστικών σφγκτήρων μινιατούρα ελατηρίου. Το σετ να περιλαμβάνει
Σφιγκτήρες
τουλάχιστον 6 τεμάχια.
Δραπανοκατσάβιδο μπαταρίας με επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου,
Δραπανοκατσάβιδο
τουλάχιστον 14,4 V. Να περιλαμβάνει 2 μπαταρίες, σετ από διαφορετικές
μπαταρίας
μύτες για ξύλο και μέταλλο. Το σετ να έχει θήκη-βαλιτσάκι.
Αεροσυμπιεστής εμβολοφόρος, τροχήλατος, με αεροφυλάκιο 50 λίτρων,
HP 2 και BAR-ATM 8. Να περιλαμβάνονται φίλτρα κατακράτησης υγρασίας,
Αεροσυμπιεστής
ε'υκαμπτος σωλήνας μετάδοσης του αέρα, πιστόλι φυσήματος και πιστόλι
δοχείο μεταλλικό
Ταχυτροχός ρεύματος τύπου Dremel ή ισοδυναμο, ισχύος 130-175W
στροφές 5.000-35.000 στροφές /λεπτό, αντιολισθητική λαβή και έλεγχος
Ταχυτροχος
ανάδρασης, αντικαθιστούμενες ψύκτρες, εύκολη αλλαγή εξαρτημάτων
χωρίς κλειδί με εξάρτημα εύκαμπτου σωλήνα, θήκη μεταφοράς και
ανταλλακτικές φρέζες και φωλιές

1 σετ

1

1 σετ

1

1 τμχ

1

1 τμχ

1

1 τμχ

3

15

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

57

58

59
60
61

Πριόνι ξύλου γενικής χρήσης με στιλβωμένη λάμα, με λακάρισμα και
σκληρυμένη οδόντωση. Λαβή από μαλακό υλικό. Μήκος περίπου 380 mm
και αριθμός δοντιών/ ίντσα περίπου 8.
Πένσα μεταλλική με εργονομική λαβή από μαλακό υλικό των 150 mm
Πένσα
περίπου
τανάλια μεταλλική με εργονομική λαβή από μαλακό υλικό των 150 mm
Τανάλια
περίπου
Πλαγιοκόφτης
Πλαγιοκόφτης με εργονομική λαβή από μαλακό υλικό των 4,5 ιντσών
Πλαγιοκόφτης
Πλαγιοκόφτης με εργονομική λαβή από μαλακό υλικό των 6 ιντσών
Μπροστοκόφτης με εργονομική λαβή από μαλακό υλικό, περίπου των 4.5
Μπροστοκόφτης
ιντσών
Μυτοτσίμπιδο
Μυτοτσίμπιδο με εργονομική λαβή από μαλακό υλικό περίπου 110 mm
Μυτοτσίμπιδο
Μυτοτσίμπιδο με εργονομική λαβή από μαλακό υλικό περίπου 150 mm
Μυτοτσίμπιδο κυρτό με εργονομική λαβή από μαλακό υλικό περίπου 110
Μυτοτσίμπιδο
mm
Σετ Κατσαβιδιών ίσιων με εργονομικές λαβές με λάμες που να αρχίζουν
Σετ κατσαβιδιών
από 3mm. Το σετ να περιλαμβάνει τουλάχιστον 4 τεμάχια διαφορετικών
μεγεθών
Σετ Κατσαβιδιών σταυρού (σταυροκατσάβιδα) με εργονομικές λαβές. Το
Σετ κατσαβιδιών
σετ να περιλαμβάνει τουλάχιστον 4 τεμάχια διαφορετικών μεγεθών.
Ζουμπάς
Από ατσάλι, Διάμετρος: 0,8mm
Σετ σπάτουλες με μεταλλική λάμα ορθωγώνιου σχήματος με μαλακή
Σετ σπάτουλες με
πλαστική άκρη και εύκαμπτη λάμα. Το σετ να περιλαμβάνει τουλάχιστον 3
μεταλλική λάμα
τεμάχια διαφορετικών μεγεθών.
Σπάτουλα με δόντια, για κόλλα. Λάμα από ατσάλι με λεπτή οδόντωση.
Σπάτουλα με δόντια
Πλάτος λάμας 12 cm περίπου
Με λοξή, τροχισμένη λάμα από σφυρήλατο ανθρακούχο χάλυβα, ατσάλινο
Σετ Σκαρπέλα
άκρο στη λαβή, με μακριά λαβή από μαλακό υλικό και προστατευτικό
Ξύλου
λάμας (αποτελούμενο από 3 τμχ), Πλάτη μύτης: 6-8-18
Σφυρί Μαραγκού, Με άθραυστη λαβή και περίβλημα από εύκαμπτο
Σφυρί
ελαστομερές υλικό. Επίπεδη κεφαλή, γενικής χρήσης.
Σετ άλεν μεταλλικά. Να περιλαμβάνει τουλάχιστον 5 τεμάχια διαφορετικών
Σετ αλεν
μεγεθών.
Γαλλικό κλειδί
Γαλλικό κλειδί, σώμα από ατσάλι, περίπου 150 mm
Σετ
Γερμανοπολύγωνα, σώμα από ατσάλι. Το σετ να περιλαμβάνει τουλάχιστον
Γερμανοπολύγωνα 6 τεμάχια διαφορετικών μεγεθών
Σετ ράσπες από υλικό αντοχής, το σετ να περιλαμβάνει τουλάχιστον 3
Σετ ράσπες
τεμάχια διαφορετικών μεγεθών
Καρφιά για γενική χρήση για μπετό και για ξύλο σε ποικιλία μεγεθών. Να
περιλαμβάνονται "γυφτόκαρφα" διαστάσεων 13mm, και τα υπόλοιπα
Καρφιά
καρφιά να έχουν διαστάσεις από 11mm εως 32mm. Να
συμπεριλαμβάνονται τουλάχιστον 100 καρφιά από κάθε μέγεθος.
Βίδες INOX τύπου "λαμαρινόβιδες" και "νοβοπανόβιδες" με κεφάλι
σταυρού σε ποικιλία μεγεθών. Το μικρότερο μέγεθος να είναι 6x10 mm και
Βίδες
το μέγιστο 8x 50mm περίπου. Να συνοδεύονται από ένα κουτάκι
μεταλλικές ροδέλες.
Δύο διαφορετικά είδη, "τοίχου" και " γυψοσανίδας", ένα σετ από το κάθε
Ούπα
είδος. Το κάθε σετ να περιλαμβάνει τουλάχιστον 3 διαφορετικά μεγέθη.
(τα ακόλουθα μεγέθη να περιλαμβάνονται οπωσδήποτε: 8/51, 6/36, 5/31)
Με βάση αλουμινίου, 3 μάτια υψηλής ευκρίνειας: οριζόντιο, κάθετο και
Αλφάδι
45°., μήκους περίπου 60 cm
Με βάση αλουμινίου, 3 μάτια υψηλής ευκρίνειας: οριζόντιο, κάθετο και
Αλφάδι
45°, μήκους περίπου 20 cm.
Πριόνι

1 τμχ

1

1 τμχ

3

1τμχ

2

1 τμχ
1 τμχ

2
1

1τμχ

1

1 τμχ
1 τμχ

1
1

1 τμχ

1

1 σετ

2

1 σετ

2

1τμχ

2

1

2

1

1

1 σετ

1

1 τμχ

2

1 τμχ

2

1 τμχ

2

1 σετ

2

1 σετ

1

1 σετ

1

1 σετ

1

1 σετ

1

1 τμχ

1

1 τμχ

1
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Μεταλλική γωνιά

Μεταλλική γωνιά μήκους περίπου 20 cm
1 τμχ
Εργαλειοθήκη τύπου "Βαλιτσάκι" από πλαστικό υλικό υψηλής αντοχής με
Εργαλειοθήκη
1 τμχ
ενσωματωμένες "ταμπακέρες" και "δίσκο". Μέγεθος 12 ιντσών περίπου
Εργαλειοθήκη τύπου "Βαλιτσάκι" από πλαστικό υλικό υψηλής αντοχής με
Εργαλειοθήκη
1 τμχ
ενσωματωμένες "ταμπακέρες" και "δίσκο" Μέγεθος 19 ιντσών περίπου
Κουτί αποθήκευσης πολλαπλών χρήσεων από ανθεκτικό σκελετό (πλαστικό
Κουτί αποθήκευσης
1 τμχ
ή μεταλλικό) με συρταράκια με τουλάχιστον 20 συρταράκια
Πλέγμα για
Πλέγμα επιτοίχιο, μεταλλικό, διάτρητο, με γάντζους ανάρτησης και
1 τμχ
εργαλεία
καφασάκια
Φλόγιστρο βαρέως τύπου ("υδραυλικού") με φλόγα ρυθμιζόμενης έντασης.
Φλόγιστρο
Να συνοδεύεται από 2 φιάλες καύσιμου υγραερίου των 453 gr περίπου
1 τμχ
τύπου mappgas ή ισοδύναμο
Προφιλόμετρο μεταλλικό με λεπτές ατσάλινες ακίδες, μήκους 150mm
Προφιλόμετρο
1 τμχ
περίπου
Παχύμετρο
Παχύμετρο ακριβείας από ανοξείδωτο ατσάλι
1 τμχ
Φακός
Φακός γενικής χρήσης , με λάμπα LED σπό 15-25 cm
1 τμχ
Μάσκα μισού προσώπου σιλικόνης με υποδοχές δύο φίλτρων με
κούμπωμα μπαγιονέτ για προστασία από αέριους ρύπους. Η προσωπίδα
της να είναι κατασκευασμένη από μαλακό, υποαλλεργικό υλικό (σιλικόνη).
Να διαθέτει βαλβίδα εκπνοής (Cool Flow Valve) που εμποδίζει την
μάσκα σιλικόνης
συγκέντρωση της θερμότητας και της υγρασίας στο εσωτερικό της
1τμχ
μάσκας.Να έχει ελεγχθεί σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ14Ο και να
ικανοποιεί τις βασικές απαιτήσεις ασφαλείας σύμφωνα με τα άρθρα 10 και
11Β της Ευρωπαϊκής οδηγίας 89/686/EEC και το σήμα καταλληλότητας CE.
Τύπου 3Μ7500 ή ισοδύναμη.
Φίλτρα τύπου 6059 3Μ ή ισοδύναμα, οργανικών ατμών, αμμωνίας,
ανόργανων και όξινων αερίων, κατάλληλα για τη μάσκα μισού προσώπου
που προαναφέρεται. Να φέρουν σύστημα κουμπώματος μπαγιονέτ που
φίλτρα
να διασφαλίζει ακρίβεια και ασφάλεια στην τοποθέτηση τους. Να έχουν 1 ζεύγος
ελεγχθεί σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ141, να ικανοποιούν τις βασικές
απαιτήσεις ασφαλείας σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 11Β της Ευρωπαϊκής
οδηγίας 89/686/EEC και να φέρουν το σήμα καταλληλότητας CE.
Προφίλτρα σκόνης και σωματιδίων που να εφαρμόζονται με δακτύλιο
συγκράτησης στα φίλτρα και στη μάσκα που προαναφέρονται, τύπου 5911
3Μ ή ισοδύναμα που να πληρούν το πρότυπο ΕΝ143 και ικανοποιούν τις
προφίλτρα σκόνης
1 ζεύγος
βασικές απαιτήσεις ασφαλείας σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 11Β της
Ευρωπαϊκής οδηγίας 89/686/EEC και να φέρουν το σήμα καταλληλότητας
CE. Να συνοδεύονται από τους δακτυλίους συγκράτησης.
Βιδωτό φίλτρο ενεργού άνθρακα κατηγορίας Α1Β1Ε1Κ1 για οργανικά, όξινα
αέρια και Αμμωνία για μάσκα μισού προσώπου τύπου Seybol RI/NR ή
βιδωτό φίλτρο
1τμχ
ισοδύναμο (το σπείρωμα του φίλτρου πρέπει να εφαρμόζει σε υποδοχή
διαμέτρου 9 cm)
Προφίλτρα τύπου P2 τύπου 987 PRP2 για μάσκα μισού προσώπου τύπου
προφίλτρα
1τμχ
Seybol RI/NR, να εφαρμόζει στο φίλτρο Α1Β1Ε1Κ1.
ωτοασπίδες
Ωτοασπίδες τύπου σφουγγαράκι υποαλλεργικές
1 ζεύγος
Γυαλιά προστασίας Γυαλιά τύπου μάσκα με ανθεκτικο φακό στα γδαρσίματα
1 ζεύγος
Πυράντοχα γάντια από δέρμα μόσχου ή ίνες αραμιδίου Medium για
Γάντια πυράντοχα
1 ζεύγος
θερμοκρασίες έως 500 C
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ΟΜΑΔΑ 2: ΕΠΙΠΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Περιγραφή
α/α Είδους

1

Κάθισμα
εργαστηρίου

2

Κάθισμα
γραφείου

3

Συρταριέρα

4

Τροχήλατη
μονάδα
συρταριών

4

Τροχήλατη
ραφιέρα

5

Πάγκος
εργασίας

6

Πάγκος
εργασίας

Χαρακτηριστικά-Λεπτομέρειες

Μον. Μέτρ.

Ανατομικής κατασκευής, με μηχανισμό ανάκλισης και
ρύθμιση ύψους καθίσματος από 45 cm έως 60 cm περίπου,
χωρίς μπράτσα. Στήριξη σε πεντακτινωτή βάση αντοχής με
1 τμχ
τροχούς. Στήριξη πλάτης από ατσάλι. Επένδυση από
υψηλής αντοχής υλικό, μη απορροφητικό (πχ δερματίνη)
μαύρου χρώματος.
Ανατομικής κατασκευής, με μηχανισμό ανάκλισης και
ρύθμιση ύψους καθίσματος από 40 cm έως 55 cm περίπου,
με μπράτσα. Στήριξη σε πεντακτινωτή βάση αντοχής με
1 τμχ
τροχούς. Στήριξη πλάτης από ατσάλι. Επένδυση από
υψηλής αντοχής υλικό, υφασμάτινο σκούρου χρώματος
(μπλε ή μαύρου).
Με τέσσερα συρτάρια και διαστάσεις περίπου Υ: 60 Χ Π: 50
Χ Β: 50 cm. Σκελετός και όψεις από λευκή μελαμίνη και
επενδεδυμένα σόκορα. Το συρτάρι να στερεώνεται από
1 τμχ
την κάτω πλευρά με μεταλλικούς οδηγούς με εποξειδική
βαφή και ικανότητα φόρτισης περίπου 20 kg. Μεντεσέδες
μεταλλικού, χωνευτοί, βαρέως τύπου και χειρολαβές.
Με τρία συρτάρια και χειρολαβές. Διαστάσεις περίπου Υ:
70 Χ Π: 40 Χ Β: 50 cm. Τα συρτάρα να στερεώνεται από την
κάτω πλευρά με μεταλλικούς οδηγούς με εποξειδική βαφή
1 τμχ
και ικανότητα φόρτισης περίπου 20 kg. Οι ρόδες να
αντέχουν περίπου 20 kg η κάθεμια και οι δύο μπροστινές
να διαθέτουν ειδικό μηχανισμό φρένου.
Με πόρτα και δύο ράφια αποσπώμενα και κλειδαριά.
Διαστάσεις περίπου Υ: 70 Χ Π: 40 Χ Β: 50 cm. Οι ρόδες να
1 τμχ
αντέχουν περίπου 20 κιλά η κάθεμια και οι δύο μπροστινές
να διαθέτουν ειδικό μηχανισμό φρένου.
Από μεταλλικό σκελετό τύπου "Μίντιρακ", χρώματος γκρι,
με μήκος δοκίδος 122 cm και διαστάσεις πλαισίων 83 Χ 60
cm. Να περιλαβάνεται σετ μεταλλικών επιφανειών για
1 τμχ
ράφι στο κάτω τμήμα. Επίσης, επιφάνεια εργασίας από
λευκή μελαμίνη με επενδεδυμένα σόκορα διαστάσεων 155
Χ 100 Χ 2 cm.
Από μεταλλικό σκελετό τύπου "Μίντιρακ", χρώματος γκρι,
με μήκος δοκίδος 153 cm και διαστάσεις πλαισίων 83 Χ 60
cm. Να περιλαβάνεται σετ μεταλλικών επιφανειών για
ράφι στο κάτω τμήμα. Να συνοδεύεται από
1 τμχ
περιστρεφόμενες ρόδες βαρέως τύπου με τετράγωνη
βιδωτή βάση και φρένα, με ανοχή τουλάχιστον 100Kg
έκαστη, Επίσης, επιφάνεια εργασίας από λευκή μελαμίνη
με επενδεδυμένα σόκορα διαστάσεων 170 Χ 110 Χ 2 cm.

Ποσότητα
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7

Πάγκος
εργασίας

8

Πάγκος
εργασίας
πτυσσόμενος

9

Πάγκος
εργασίας
πτυσσόμενος

10

Ντουλάπι
επιτοίχιο

11

Ντουλάπι
επιτοίχιο

12 Ράφι

13

Σύνθεση
dexion

Ραφιέρα
dexion
Ντουλάπι
15 επιτοίχιο
μεταλλικό
Ντουλάπι
16 επιτοίχιο
μεταλλικό
Ντουλάπι
17 επιτοίχιο
μεταλλικό
14

Ραφιέρα
18
επιτοίχια

Από μεταλλικό σκελετό τύπου "Μίντιρακ",χρώματος γκρι,
με μήκος δοκίδος 183 cm και διαστάσεις πλαισίων 83 Χ 60
cm. Να περιλαβάνεται σετ μεταλλικών επιφανειών για
ράφι στο κάτω τμήμα. Να συνοδεύεται από
1 τμχ
περιστρεφόμενες ρόδες βαρέως τύπου με τετράγωνη
βιδωτή βάση και φρένα, με ανοχή τουλάχιστον 100Kg
έκαστη. Επίσης, επιφάνεια εργασίας από λευκή μελαμίνη
με επενδεδυμένα σόκορα διαστάσεων 200 Χ 80 Χ 2 cm.
Με επιφάνεια εργασίας από μελαμίνη διαστάσεων 120,0 Χ
80,0 Χ 2,0 εκ. Να περιλαμβάνεται ζεύγος καβαλέτα ξύλινα
1 τμχ
(τύπου σκάλα) αναδιπλούμενα, με ενισχυμένα δοκάρια και
μεντεσέ αντοχής σε διαστάσεις περίπου Υ: 80,0 εκ.
Με επιφάνεια εργασίας από μελαμίνη σε λευκό,
διαστάσεων 140 Χ 80 Χ 2 cm. Να περιλαμβάνεται ζεύγος
1 τμχ
καβαλέτα ξύλινα (τύπου σκάλα) αναδιπλούμενα, με
ενισχυμένα δοκάρια και μεντεσέ αντοχής σε διαστάσεις
περίπου Υ: 80 cm.
Δίφυλλο, από μελαμίνη σε λευκό και επενδεδυμένα
1 τμχ
σόκορα, με δύο ράφια αποσπώμενα και πόρτες με
πόμολα. Διαστάσεις περίπου Υ: 60 Χ Π: 100 Χ Β: 35 cm.
Τρίφυλλο, από λευκή μελαμίνη και επενδεδυμένα σόκορα,
με δύο ράφια αποσπώμενα και πόρτες με πόμολα.
1 τμχ
Διαστάσεις περίπου Υ: 60 Χ Πλ: 180 Χ Β: 35 cm.
Από λευκή μελαμίνη και σόκορα με επένδυση, φορτίο
τουλάχιστον 20kg. Διαστάσεις περίπου 80 Χ 30 Χ 3 cm.
1 τμχ
Επιπλέον, βραχίονες στήριξης (ζεύγος) από ανθεκτικό
υλικό.
Σύνθεση ημιβαρέως τύπου συνολικών διαστάσεων Υ: 200
Χ Π: 60 Χ Β: 50 cm. με τραβέρσα,τουλάχιστον 4 ράφια (το
1 τμχ
κατώτερο ράφι σε ύψος 90εκ), ελάχιστο φορτίο κάθε
ραφιού 50kg, επιφάνειες με ηλεκτροστατική βαφή.
Mε 5 ράφια. Επιφάνειες με ηλεκτροστατική βαφή σε
1 τμχ
λευκό. Διαστάσεις περίπου Υ: 200 Χ Π: 70 Χ Β: 30 cm.
Δίφυλλο με ηλεκτροστατική βαφή, με δύο ράφια
αποσπώμενα, με κλειδαριά, σε διαστάσεις, λευκό χρώμα Υ: 1 τμχ
90 Χ Π: 140 Χ Β: 35 cm
Δίφυλλο με ηλεκτροστατική βαφή, με δύο ράφια
αποσπώμενα, με κλειδαριά, σε διαστάσεις Υ: 90 Χ Π: 140 Χ 1 τμχ
Β: 35 cm
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Με ηλεκτροστατική βαφή και τουλάχιστον τέσσερα ράφια
1 τμχ
λευκό χρώμα. Διαστάσεων περίπου Υ:80 Χ Πλ: 70 Χ 35 cm

1

Με σκελετό από λευκή μελαμίνη και σόκορα με επένδυση.
Με δύο ράφια αποσπώμενα και κάθετο διαχωριστικό.
1 τμχ
Διαστάσεων περίπου Υ: 100 Χ Μ: 110 Χ Β: 35 cm. Αντοχή
κάθε ραφιού περίπου 30kg.

2

Ξύλινο
Ξύλινο, στρογγυλο, περίπου Υ: 70 Δ: 35 cm
1 τμχ
σκαμπώ
20 Ξύλινο σκαμνί Ξύλινο, περίπου Υ: 35 X Π: 40 Χ Β: 30 cm.
1 τμχ
Δίφυλλο, από λευκή μελαμίνη και επενδεδυμένα σόκορα,
Ντουλάπι
21
1 τμχ
με δύο ράφια τουλάχιστον και πόρτες με πόμολα.
επιτοίχιο
Διαστάσεις περίπου Υ: 80 Χ Πλ: 100 Χ Β: 35 cm
19

1

3
2
1
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Μεταλλικό με ηλεκτροστατικη βαφή, μονόστηλο
Ερμαριο
συναρμολογούμενο με 2 χώρους και ράφι, (2 ή 3 θεσεων)
22
1 τμχ
αποδυτηριων λευκό χρώμα. Διαστάσεις Υ: 165 Χ Π: 70 ή Υ: 103 Χ Π: 46 cm
περίπου.
23 γραφείο
Σύνθετη κατασκευή, βλ. Παράρτημα Α2.
1 τμχ

1
1

20

Παράρτημα Α1: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ α/α 1-23 ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 1:
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
1. ΣΤΕΡΕΟΣΚΟΠΙΚΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ
Να είναι νέου εργονομικού σχεδιασμού, σύγχρονης τεχνολογίας και σχεδιασμού, με αντανακλαστική
οπτική και έντονη στερεοσκοπική εικόνα (Greenough τεχνολογία), με μεγάλο εύρος πεδίου
τουλάχιστον 23mm και μεγάλη απόσταση εργασίας.
Να διαθέτει σύστημα ΖΟΟΜ 7,7:1, με σύστημα ψυχρού φωτισμού 150W με διπλούς αγωγούς οπτικών
ινών για προσπίπτοντα φωτισμό. Να φέρει στο κύριο οπτικό σώμα του έξοδο για την προσαρμογή
ψηφιακής φωτογραφικής κάμερας και Video-Κάμερας διαφόρων τύπων.
Να έχει δυνατότητα μελλοντικής προσαρμογής διαφόρων εξαρτημάτων για την επέκταση του
στερεομικροσκοπίου και σε άλλες τεχνικές μικροσκόπησης όπως: φωτεινό-σκοτεινό πεδίο, πόλωση,
διερχόμενο φωτισμό, κυκλικό φωτισμό, σύστημα σκιαλυτικού φωτισμού, πλάγιο εξωτερικό φωτισμό
με διάφορους αγωγούς οπτικών ινών, φωτισμό 6-σημείων, σύστημα μικρομετρήσεων, κυκλικό
περιστρεφόμενο φορέα (carousel) 24 παρασκευασμάτων, διάφορες βάσεις μεγάλης επιφάνειας,
αρθρωτές επιτραπέζιες και τροχήλατες βάσεις, συστήματα ανάλυσης της εικόνας μέσω Η/Υ.
Να αποτελείται από:
 Κύριο οπτικό σώμα, με οπτική υψηλής διακριτικής και διαχωριστικής ικανότητας απαλλαγμένης
από σφάλματα σφαιρικότητας και χρωματικής εκτροπής, έντονης αντίθεσης, μεγάλης φωτεινότητας,
έντονης στερεοσκοπικής εικόνας, που να διαθέτει:


Σύστημα συνεχούς αλλαγής της μεγέθυνσης ΖΟΟΜ 7,7:1 με δέκα θέσεις σταθερών μεγεθύνσεων,
μεταβαλλόμενο από αμφίπλευρους κοχλίες χειρισμού.



Kοχλίες εστιάσεως και από τις δύο πλευρές.



Προστατευτικό γυαλί του συστήματος zoom από σκόνη και αναθυμιάσεις.



Να παρέχει μεγεθύνσεις από 6,5x έως 50x, με τον βασικό του εξοπλισμό με απόσταση εργασίας
92mm.



Διοφθάλμιο εργονομικό σωλήνα παρατήρησης 35ο, με ρύθμιση της διακορικής απόστασης 5575mm και της ανισομετρωπίας της οράσεως του παρατηρητή.



Να φέρει κάθετη οπτική έξοδο για την άμεση προσαρμογή ψηφιακής φωτογραφικής εξάρτησης ή
Video-Κάμερας.



Να διαθέτει κινητό πρίσμα για μεταφορά της φωτεινής δέσμης και να παρέχει δυνατότητα
ταυτόχρονης κατανομής της εικόνας 50% στην παρατήρηση και 100% στην PHOTO/TV.

 Να έχει δυνατότητα αυξομείωσης της μεγέθυνσης (με προσθήκη αντικειμενικών και
προσοφθάλμιων φακών) από 1,95x μέχρι 250x, του πεδίου από 118mm μέχρι 1mm και της απόστασης
εργασίας από 31mm έως 285mm.
 Ζεύγος προσοφθάλμιων φακών ευρέος πεδίου 10x/23, να είναι ρυθμιζόμενοι, διορθωτικοί, με
αντιανακλαστική οπτική, με προσοφθάλμιες καλυπτρίδες κατάλληλοι και για διοπτροφόρους.
 Οι προσοφθάλμιοι φακοί να επιδέχονται μικρομετρικές κλίμακες διαφόρων τύπων.
 Να συνοδεύεται από πηγή ψυχρού φωτισμού ηλεκτρονικής λειτουργίας, ισχύος 150 Watt,
κατάλληλη για προσπίπτον και διερχόμενο φως, επιδεχόμενη φίλτρα, με φίλτρο μπλε conversion.
 Να διαθέτει διπλό αγωγό οπτικών ινών με μήκος 800mm και ρυθμιστικά του εύρους δέσμης
φωτός, με πολωτή και αναλυτή.
 Βάση στερεομικροσκοπίου βαριάς κατασκευής με επιφάνεια εργασίας 260x260 mm και κίονα
περίπου 370mm για την κάθετη μετακίνηση του στερεομικροσκοπίου.
 Να υπάρχει άξονας (boom) επί του κάθετου κίονα για την οριζόντια μετακίνηση και την
περιστροφή του σώματος του στερεομικροσκοπίου, καθώς και την κλίση του.
 Να επιδέχεται διάφορους αγωγούς ψυχρού φωτισμού.
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 Να επιδέχεται αντικειμενικό φακό με συνεχή μεταβολή του zoom 0,3x…0,5x και συνεχούς
μεταβολής του ύψους παρατήρησης +70mm.
 Να συνοδεύεται από πλήρες σύστημα ψηφιακής κάμερας μικροσκοπίας, με τα παρακάτω
χαρακτηριστικά, προσαρμοζόμενη στο στερεομικροσκόπιο :
Να διαθέτει οπτικό προσαρμογέα Video-adapter 0,5x c-mount, για προσαρμογή της κάμερας.
Δυνατότητα λειτουργίας με ή χωρίς την χρήση Η/Υ.
Να είναι κατάλληλο για προβολή της ζωντανής εικόνας του μικροσκοπίου (για συμπαρατήρηση –
σχολιασμό με άλλους παρατηρητές) όσο και για φωτογράφηση εικόνων (capture) μέσω του
προγράμματος, αρχειοθέτηση, για μετρήσεις και ψηφιακή επεξεργασία εικόνων μέσω λογισμικού,
παρέχει μεγάλη ευκρίνεια στην απεικόνιση της εικόνας του μικροσκοπίου.
Να λειτουργεί και σαν ανεξάρτητο σύστημα για φωτογράφηση και αποθήκευση εικόνων σε
ενσωματωμένη κάρτα μνήμης SD χωρίς την παρεμβολή Η/Υ και να έχει δυνατότητα σύνδεσης με
οποιοδήποτε monitor για προβολή των φωτογραφιών αλλά και λήψη live-image (PAL/NTSC). Η κάμερα
να διαθέτει κουμπί για λήψη φωτογραφιών και κουμπί white-balance.
Επίσης σε σύνδεση με απλό μόνιτορ να επιτρέπει ρυθμίσεις της εικόνας μέσω προβαλλόμενων
εργαλείων.
Να είναι έγχρωμη ψηφιακή (ειδική για εφαρμογές μικροσκοπίας), υψηλής ευκρίνειας, που παρέχει
εικόνες πραγματικού χρόνου, με ανάλυση 5 Μegapixel με δυνατότητα ζωντανής απεικόνισης σε
οθόνη με μέγιστη ανάλυση 2560x1920 pixel (και δυνατότητα μεγάλη συχνότητα ανανέωσης της
εικόνας.
Να διαθέτει αισθητήρα 1/2.5” CMOS, με μέγεθος pixel 2,2μm x 2,2μm.
Να έχει μικρό μέγεθος (50mm x 50mm περίπου) και ελαφριά κατασκευή με προστατευτικό
κάλυμμα αλουμινίου (περίπου 150 g).
Να διαθέτει θύρες: SD card slot, USB 2.0, AV (S-Video for PAL or NTSC signal), HDMI (for DVI signal).
Nα διαθέτει τροφοδοτικό για την ανεξάρτητη λειοτυργία της.
Δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε διάφορους τύπους αρχείων (image formats) μεταξύ αυτών και BMP,
GIF, JPG, JPG2000, TIFF, ZVI κ.α.
Να συνοδεύεται από λογισμικό, απόλυτα συμβατό με την λειτουργία της κάμερας, όλα εξιδανικευμένα
για λειτουργία και σε απόλυτη συνεργασία με το μικροσκόπιο. Η ταχύτητα λήψης της κάμερας σε
πραγματικό χρόνο να επιτρέπει στον χείριστη να εστιάσει και να προσαρμόσει το δείγμα του
παρακολουθώντας απευθείας την οθόνη του υπολογιστή του, μειώνοντας την ανάγκη χρήσης του
διοφθάλμιου συστήματος παρατήρησης.
Το λογισμικό να ενσωματώνει τις λειτουργίες του μικροσκοπίου, της ψηφιακής κάμερας και του
λογισμικού σε ένα περιβάλλον εργασίας απλοποιώντας έτσι την διαδικασία ψηφιακής
απεικόνισης. Να είναι κατάλληλο για την επιλογή παραμέτρων κατά την αποτύπωση της εικόνας και
για την επεξεργασία της εικόνας (επιλογή ανάλυσης, τύπος αρχείου, αντίθεση/ φωτεινότητα,
ισορροπία χρώματος, κορεσμός/ χρώμα κ.α), εισαγωγή κειμένου και σχολίων, μετρήσεις περιοχής,
περιμέτρου, μήκος, γωνία.
Έχει δυνατότητα προβολής, ρύθμισης και αποθήκευσης των εικόνων μικροσκοπίας σε βιβλιοθήκη
αρχειοθέτησης την αρχειοθέτηση των εικόνων μαζί με σχόλια, μετρήσεις κ.α.
Να διαθέτει δυνατότητα προβολής βαθμονομημένης κλίμακας η οποία μπορεί να προβληθεί
σε οποιαδήποτε φωτογραφία, μετρήσεις, προβολή σχολίων και δυνατότητα επεξεργασίας
χρωμάτων στις αποθηκευμένες εικόνας καθώς και προβολή ζωντανής εικόνας και την ρύθμιση
των παραμέτρων φωτογράφησης.
Να συνοδεύεται από κατάλληλη οθόνη σύνδεσης της κάμερας, τουλάχιστον 22’’ με εισόδους DVI-D,
VGA, DisplayPort.
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2. ΞΕΣΤΡΟ ΥΠΕΡΗΧΩΝ
Να αποτελείται από:


Ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου μικρών διαστάσεων και βάρους. Η μονάδα ελέγχου να διαθέτει διακόπτη
οn – οff και δέκα επίπεδα ρύθμισης έντασης που προβάλλονται μέσω μιας σειράς led



Μετασχηματιστή,



Εργαλείο χειρός διαμέτρου μέγιστης 17 mm, μήκους 104 mm και βάρους μέχρι 45 gr, ποδοδιακόπτη,



Μεταλλική θήκη αποστείρωσης



Σωληνάκι παροχής νερού μήκους 3 m τουλάχιστον



Δυο ακροφυσια
Να διαθέτει :



Λειτουργία με ποδοδιακόπτη, λειτουργία με ψύξη νερού (μακροχρόνια λειτουργία) και χωρίς ψύξη
νερού (βραχυχρόνια λειτουργία),



Κουμπί έλεγχου της ροής νερού, να διαθέτει εργαλείο χειρός με εσωτερικά εξαρτήματα τιτάνιου



Μικροελεγκτή (microcontroller) με ειδικό λογισμικό που παρακολουθεί και ελέγχει το σύστημα
ταλαντώσεων επτά φορές ανά δευτερόλεπτο



Εύρος δονήσεων από 27.500 έως 32.000 φορές ανά δευτερόλεπτο



Σύστημα αυτόματης βαθμονόμησης, αυτόματου έλεγχου ισχύος, αυτόματης ρύθμισης συχνοτήτων και
διάγνωσης σφαλμάτων



Να μπορεί να δεχθεί συνολικά τέσσερις τύπους ακροφυσίων,



Να λειτουργεί με τάση 220 v (μετασχηματιστής 220 v-24 vac)



Να διαθέτει σημάνσεις CE, iso 9001, en 46001, gmp (good manufacturing practices)
3. ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΣ
Να είναι εργαστηριακού τύπου
Να διαθέτει:



Τάξη προστασίας ip 42 (cei en60529)



Κινητήρα χωρίς ανθρακοψήκτρες για συνεχή λειτουργία



Ειδική βαφή (κατά προτίμηση έποικη) ανθεκτική σε χημικά και διαβρωτικά μέσα



Μεταλλική πλάκα διαμέτρου από 14-16 cm από ειδικό κράμα αλουμινίου



Αναλογική ρύθμιση της θερμοκρασίας έως 370οc



Αδιαβάθμητη ρύθμιση στροφών από 50 μέχρι 1.200 στροφές ανά λεπτό



Ξεχωριστές ρυθμίσεις θερμοκρασίας και ταχύτητας ανάδευσης



Να έχει ικανότητα ανάδευσης έως 15 λίτρα νερού, ισχύ θέρμανσης 600 watt τουλάχιστον



Να λειτουργεί με 220v ac



Να έχει βάρος μέχρι 3 κιλά και μικρές διαστάσεις για να είναι φορητός



Να συμπαραδίδεται με τουλάχιστον 2 μαγνητάκια ανάδευσης



Να διαθέτει σήμανση CE
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4. ΖΥΓΑΡΙΑ
Ζυγαριά τύπου "μπάνιου" με δυνατότητα ζύγισης μέχρι 150 kg. Η πλάκα ζύγισης να είναι κατά
προτίμηση πλαστική και σε καμία περίπτωση να μην είναι γυάλινη. Να συνοδεύεται από τις μπαταρίες
που απαιτούνται για τη λειτουργία της.
5. ΜΠΕΝ ΜΑΡΙ
Μπέν μαρί 1 lt, αλουμινίου.
6. ΦΟΡΗΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ, ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ – ΣΚΟΝΗΣ ΜΕ ΜΟΝΟ ΒΡΑΧΙΟΝΑ
Το σύστημα να διαθέτει:


Μονάδα απορρόφησης



Έναν βραχίονα απορρόφησης



Σύστημα αυτόνομης στήριξης του βραχίονα απορρόφησης επάνω στη μονάδα απορρόφησης και σε
πάγκο εργασίας
Η μονάδα απορρόφησης να διαθέτει:



Μέγιστη απόδοση απορρόφησης 170 m³/h περίπου.



Επίπεδο θορύβου λειτουργίας 45db(a).



Μέγιστη υποπίεση 2.800 pa.



Μέγιστη ονομαστική ισχύ 0,15 kw.



Διακόπτη έναρξης – παύσης.



Ηλεκτρονικό ρυθμιστή απορρόφησης.



Σύστημα ένδειξης πληρότητας φίλτρου.



Ενσωματωμένα και αποσπώμενα τα εξής φίλτρα: μεταλλικό φίλτρο, προφίλτρο στέρεων, φίλτρο
στερεών – αερίων.



Δυνατότητα εξόδου του αέρα σε εξωτερικό χώρο με εύκαμπτο σωλήνα.



Ρόδες και λαβή για εύκολη μεταφορά και μικρές διαστάσεις με μέγιστο ύψος μέχρι 55 cm και βάρος
μέχρι 18 kgr.



Να λειτουργεί με 220 volt.



Να διαθέτει σήμανση CE και η εταιρεία κατασκευής να διαθέτει πιστοποίηση iso
Ο βραχίονας απορρόφησης να διαθέτει:



Σύστημα αυτόνομης στήριξής του επάνω στη μονάδα απορρόφησης.



Σύστημα αυτόνομης στήριξης του και σε πάγκο εργασίας



Δυνατότητα επιτοίχας στήριξης ή στήριξης σε οροφή με τα κατάλληλα παρελκόμενα.



Χειροκίνητη ρυθμισης της απορρόφησης.



Κατάλληλο εύκαμπτο πλαστικό σωλήνα για απομακρυσμένη τοποθέτηση του βραχίονα από τη μονάδα
απορρόφησης μήκους τουλάχιστον 1 m.



Διαφανές πολυκαρβονικό ακροστόμιο με θολωτό σχήμα διαμέτρου 25-30 cm περίπου.



Η κατασκευή του να είναι από αλουμίνιο και πλαστικό με τρεις τουλάχιστον αρθρώσεις προκείμενου
να σταθεροποιείται σε οποιαδήποτε θέση και ύψος, να έχει διάμετρο περίπου 7-8 cm περίπου και
μήκος τουλάχιστον 1,5 m.
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Να κατατεθεί τεχνικό δελτίο και πιστοποιητικό iso.
7. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΣΚΟΝΗΣ
Ανταλλακτικά φίλτρα σκόνης HEPA για τον απαγωγό που προδιαγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1 α/α 6,
σε πακέτα των 10 τεμαχίων.
8. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ
Ανταλλακτικά φίλτρα ενεργού άνθρακα και HEPA βάρους τουλάχιστον 6 kgr για τον απαγωγό που
προδιαγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1 α/α 6.
9. ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΗ ΣΠΑΤΟΥΛΑ
Να αποτελείται από:



Ηλεκτρονική μονάδα τροφοδοσίας και ελέγχου, μικρών διαστάσεων



Αποσπώμενη θερμαινόμενη λαβή με μόνωση ξύλου



Βαλιτσάκι μεταφοράς
Να διαθέτει:



θερμαινόμενη λαβή με ρεύμα λειτουργίας 24 volt και ενσωματωμένο και αποσπώμενο σύστημα
εναπόθεσης της θερμαινόμενης λαβής



ηλεκτρονική οθόνη αναγραφής της θερμοκρασίας



να διαθέτει περιστροφικό διακόπτη ρύθμισης της θερμοκρασίας με θερμοκρασιακό εύρος 20-190°c το
μέγιστο.



αναγνωσιμότητα 1%



ακρίβεια μέτρησης 1%



μέγιστη κατανάλωση 40 watt



Να παραδίδεται με 1 ακροφύσιο και να διαθέτει τουλάχιστον 20 διαφορετικά ακροφύσια εργασίας



Να λειτουργεί με 220 V ac



Να διαθέτει σήμανση CE
10. ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΣ
Ακροφύσια για τη σπάτουλα που προδιαγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1 α/α 9. Τα ακροφύσια της
σπάτουλας να είναι μεταλλικά
ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ
ΣΠΑΤΟΥΛΑΣ

ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΣ ΣΕ ΣΧΗΜΑ
ΣΤΑΓΟΝΑΣ ΜΗΚΟΥΣ 1,5 CM ΠΕΡΙΠΟΥ, ΕΛΑΦΡΩΣ
ΚΑΜΠΥΛΩΜΕΝΟ

ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ
ΣΠΑΤΟΥΛΑΣ

ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΣ ΜΗΚΟΥΣ 5 CM
ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΥΣ 1 CM ΠΕΡΙΠΟΥ ΜΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΜΕΝΑ ΑΚΡΑ,
ΤΟ ΕΝΑ ΕΛΑΦΡΩΣ ΚΑΜΠΥΛΩΜΕΝΟ

ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ
ΣΠΑΤΟΥΛΑΣ

ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΣ ΣΕ ΣΧΗΜΑ
ΦΥΛΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟ-ΜΗΚΟΥΣ 2 CM ΠΕΡΙΠΟΥ

ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ
ΣΠΑΤΟΥΛΑΣ

ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΣ ΣΕ ΣΧΗΜΑ
ΦΥΛΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟ- ΕΛΑΦΡΩΣ ΚΑΜΠΥΛΩΜΕΝΟ ΣΤΟ ΑΚΡΟΜΗΚΟΥΣ 3 CM ΠΕΡΙΠΟΥ

ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ
ΣΠΑΤΟΥΛΑΣ

ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΣ ΣΕ ΣΧΗΜΑ
ΦΥΛΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟ- ΕΛΑΦΡΩΣ ΚΑΜΠΥΛΩΜΕΝΟ ΣΤΟ ΑΚΡΟΜΗΚΟΥΣ 5 CM ΠΕΡΙΠΟΥ
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11. ΣΙΔΕΡΟ ΦΟΔΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ


Να έχει βάρος περίπου 5 kg Και διαστάσεις 75χ15 cm περίπου



Να έχει ισχύ 1500 watt



Να διαθέτει ρύθμιση θερμοκρασίας έως τους 200oC περίπου



Να διαθέτει θερμοστάτη ασφαλείας



Να λειτουργεί με 220 V ac
12. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΘΕΡΜΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΡΩΝ ΥΔΡΑΤΜΩΝ
Να αποτελείται από:



Υγραντήρα υπερήχων



Συσκευή ρύθμισης θερμοκρασίας υδρατμών



Πιστόλι εκτόξευσης υδρατμών



Εύκαμπτη βάση στήριξης πιστολιού
Ο υγραντήρας υπερήχων:



Να διαθέτει:



Εύκολο σύστημα συμπλήρωσης νερού



Φίλτρο αφαλάτωσης νερού



Ρυθμιστή ποσότητας υδρατμών



Εύκαμπτο σωλήνα κατεύθυνσης παρεχόμενων υδρατμών μήκους τουλάχιστον 1 m στον οποίο να
προσαρμόζονται δύο (2) τουλάχιστον διαφορετικά ακροφύσια



Αυτόνομη λειτουργία ύγρανσης χώρου



Να λειτουργεί με μέθοδο υπερήχων για την παραγωγή ατμού και να λειτουργεί με 220 volt
Η συσκευή ρύθμισης θερμοκρασίας υδρατμών:



Να διαθέτει έλεγχο με μικροεπεξεργαστή



Να διαθέτει ρύθμιση ποσότητας εξερχόμενου αέρα



Να διαθέτει ρύθμιση θερμοκρασίας εξερχόμενου αέρα



Να διαθέτει ψηφιακή οθόνη



Να διαθέτει ρύθμιση θερμοκρασίας υδρατμών από 20οc – 100οc



Να λειτουργεί με 220 volt
Το πιστόλι εκτόξευσης υδρατμών:



Να διαθέτει:



Δυο (2) τουλάχιστον διαφορετικά ακροφύσια



Εύκαμπτο σωλήνα σύνδεσης τουλάχιστον 1,50m



Αναμονή ανάρτησης



Έλεγχο με μικροεπεξεργαστή
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13. ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ
Να διαθέτει:


μεγεθυντικό φακό 5 διοπτριών με λόγο μεγέθυνσης 2,25 x



ενσωματωμένο στρογγυλό φωτιστικό φθορισμού 22 w



βραχίονα 110 cm τουλάχιστον με ελατήριο ικανό να τον σταθεροποιεί σε κάθε θέση.



Σφιγκτήρα ή άλλο εξάρτημα στήριξης σε πάγκο εργασίας



Η μεγεθυντική κεφαλή να κινείται σε οριζόντιο και κάθετο επίπεδο



Να λειτουργεί με 220 v
14. ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ

Να διαθέτει:


μεγεθυντικό φακό 5 διοπτριών με λόγο μεγέθυνσης 2,25 x



ενσωματωμένο στρογγυλό φωτιστικό φθορισμού 22 w



βραχίονα 110 cm τουλάχιστον με ελατήριο ικανό να τον σταθεροποιεί σε κάθε θέση.



κατάλληλη τροχήλατη βάση



Η μεγεθυντική κεφαλή να κινείται σε οριζόντιο και κάθετο επίπεδο



Να λειτουργεί με 220 v

15. ΕΛΑΦΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ
Ελαφριά ηλεκτρική σκούπα με δυνατότητα απορρόφησης και φυσήματος μικρού μεγέθους κατάλληλη για
απομάκρυνση σκόνης σε εργασίες συντήρησης
να διαθέτει:


μικρό μέγεθος με διαστάσεις περίπου 33x13x20 cm και μέγιστο βάρος μέχρι 3 κιλά



ισχύ λειτουργίας 450 watt τουλάχιστον.



Ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενη ένταση απορρόφησης – φυσήματος από 0 μέχρι 100%.



χωρητικότητα κατακράτησης σκόνης μέχρι 1,2 λίτρα.



σύστημα φιλτραρίσματος πολλών βαθμίδων με δυνατότητα κατακράτησης σωματιδίων μέχρι 0,3 mic.



ανεπίστροφη λαστιχένια βαλβίδα για την αποφυγή διασποράς της συλλεγμένης σκόνης



θερμικό διακόπτη προστασίας



περίβλημα από αντιστατικό abs.



λαβή μεταφοράς.



καλώδιο σύνδεσης με την παροχή ρεύματος τουλάχιστον 5m



να λειτουργεί με 230v/50hz



να παραδίδεται επιπλέον με:



ιμάντα ανάρτησης ώμου.



εύκαμπτο προεκτεινομενο σωλήνα απορρόφησης – φυσήματος μήκους τουλάχιστον 1,2m



ένα πλήρες σετ μικροακροφυσιων.



ένα πεπλατυσμένο ακροφυσιο που να δέχεται βούρτσα.



ένα μακρύ ελαστικό κυλινδρικό ακροφύσιο φ15mm x 300mm περίπου



πέντε ανταλλακτικές σακουλές.



ένα ανταλλακτικό φίλτρο HEPA.
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16. ΦΟΡΗΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΚΟΥΠΑΚΙ
Ηλεκτρικό, φορητό σκουπάκι επαναφορτιζόμενο μικρών διαστάσεων. Να λειτουργεί με 220V
17. ΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΥΠΕΡΗΧΩΝ
Να διαθέτει:


Εύκολο σύστημα συμπλήρωσης νερού



Φίλτρο αφαλάτωσης νερού



Ρυθμιστή ποσότητας υδρατμών



Εύκαμπτο σωλήνα κατεύθυνσης παρεχόμενων υδρατμών μήκους τουλάχιστον 1 m στον οποίο να
προσαρμόζονται δύο (2) τουλάχιστον διαφορετικά ακροφύσια



Αυτόνομη λειτουργία ύγρανσης χώρου



Να λειτουργεί με μέθοδο υπερήχων για την παραγωγή ατμού και να λειτουργεί με 220 volt
18. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ
Σύστημα ολοκληρωτικής εξόντωσης εντόμων (όλων των σταδίων τους) και καταπολέμησης των
αποικιών μυκήτων χωρίς τη χρήση χημικών, μέσω της πλήρους απορρόφησης του οξυγόνου με
ειδικούς απορροφητές οξυγόνου.
Να διαθέτει:



Δύο (2) τρισδιάστατες θήκες κυβικού σχήματος από πολυστρωματικό πολυμερές, διαστάσεων 1x1x1 m
περίπου και όγκου ενός κυβικού μέτρου.



Δύο (2) θήκες, από πολυστρωματικό πολυμερές, κατάλληλες για επίπεδα αντικείμενα διαστάσεων 1x1
m περίπου με εμβαδόν ενός τετραγωνικού μέτρου.



Μία (1) θήκη, από πολυστρωματικό πολυμερές, κατάλληλη για επίπεδα αντικείμενα διαστάσεων 1x2
m με εμβαδόν δυο τετραγωνικών μέτρων περίπου.



Μία (1) κυλινδρική θήκη, από πολυστρωματικό πολυμερές, μήκους 2,5 m, διαμέτρου 0,5 m και όγκου
0,5 κυβικών μέτρων περίπου.



Μία (1) κυλινδρική θήκη, από πολυστρωματικο πολυμερές, μήκους 4,5 m διαμέτρου 0,5 m και όγκου



Το πολυστρωματικο πολυμερές φιλμ από το οποίο κατασκευάζονται οι θήκες να έχει μηδενική
περατότητα σε αέρια, και να διαθέτουν διαφανές ενσωματωμένο «παράθυρο» για την τοποθέτηση του
δείκτη επιπέδων οξυγόνου. Να μπορούν να συγκολληθούν και να σφραγιστούν με θερμοσυγκολλητικό
χειρός αλλά και με απλό σίδερο στους 200οc περίπου.



Είκοσι (20) τεμάχια απορροφητών οξυγόνου βάρους περίπου ενός κιλού κατάλληλους
απορρόφηση του οξυγόνου σε όγκο ενός κυβικού μέτρου περίπου.



Σαράντα (40) τεμάχια σταθεροποιητών σχετικής υγρασίας κατάλληλους για διατήρηση επιπέδων
σχετικής υγρασίας σε όγκο μισού κυβικού μέτρου.



Ένα (1) δείκτη επιπέδων οξυγόνου με ενδεικτικές λυχνίες led χαμηλών και υψηλών επιπέδων οξυγόνου
Να δουλεύει με μπαταρίες. Να έχει τη δυνατότητα τοποθέτησης μέσα στις θήκες και να είναι ορατός
για να παρακολουθούνται οι ενδείξεις του κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Να ενεργοποιείται
ένδειξη σε επίπεδο οξυγόνου χαμηλότερο από 0,2%.



Να κατατεθεί τεχνικό δελτίο



0,8 κυβικών μέτρων περίπου

για

19. ΘΕΡΜΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ
Να αποτελείται από σιαγώνες με επικάλυψη Teflon ώστε να μπορεί να συγκολλήσει σε οποιοδήποτε
μήκος, συνεχόμενα, με επαναλαμβανόμενες εφαρμογές και να παρέχει συνεχόμενη θέρμανση και στις
δυο σιαγώνες. Το ελάχιστο μήκος συγκόλλησης της σιαγώνας να είναι 30 cm περίπου και πλάτος
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συγκόλλησης 12 mm περίπου Οι θερμοκρασίες συγκόλλησης να ξεκινούν από 50 μέχρι 250°c με
αδιαβάθμητη ρύθμιση.


Το βάρος του να μην υπερβαίνει το 1,5 kg περίπου



Να μπορεί να συγκολλήσει πολυαιθυλένιο και πολυστρωματικά πλαστικά φιλμ.



Να διαθέτει ισχύ περίπου 350 va



Να διαθέτει τάση λειτουργίας 230 v / 50 Hz
20. ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΙΟΝΙΣΤΗΣ



Επιδαπέδια τροχήλατη συσκευή που να συνδυάζει λειτουργία αφυγραντήρα, υγραντήρα και ιονιστή
χώρου.



Να λειτουργεί αυτόματα ρυθμίζοντας τη σχετική υγρασία σε προκαθορισμένο επίπεδο σε εκθεσιακούς
και αποθηκευτικούς χώρους.



Να διαθέτει δύο δοχεία:



Ένα για την συλλογή του συμπυκνωμένου νερού κατά τη λειτουργία της αφύγρανσης (με δυνατότητα
παροχέτευσης), και ένα δεύτερο δοχείο νερού το οποίο να χρησιμοποιείται κατά τη λειτουργία της
ύγρανσης. Σε περίπτωση που είτε το δοχείο που συλλέγει το νερό από την αφύγρανση έχει γεμίσει, είτε
το δοχείο που χρησιμοποιείται για την ύγρανση έχει αδειάσει, η συσκευή να διακόπτει αυτόματα τη
λειτουργία της και να ειδοποιεί με οπτικό και ηχητικό σήμα.



Επιπλέον πέρα από την αυτόματη λειτουργία της, η συσκευή να μπορεί να λειτουργεί αυτόνομα
αποκλειστικά σαν αφυγραντήρας η υγραντήρας η ιονιστής αέρα.



Η συσκευή να διαθέτει λειτουργία με μικροεπεξεργαστή και φωτιζόμενη οθόνη lcd στην οποία να
εμφανίζονται οι τρέχουσες τιμές της σχετικής υγρασίας και της θερμοκρασίας του χώρου καθώς και η
επιθυμητή σχετική υγρασία.



Να διαθέτει χρονοδιακόπτη λειτουργίας από 1 – 12 ώρες.



Να έχει μικρές διαστάσεις με μέγιστο ύψος 55 εκ.



Να έχει βάρος μέχρι 20 κιλά



Να διαθέτει τουλάχιστον τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:



Ρύθμιση σχετικής υγρασίας 30-35-40-45-50-55-60-65-70-75-80 % από το χρήστη



Ισχύ αφύγρανσης 265w



Ισχύ ύγρανσης 400w



Ισχύς καθαρισμού αέρα 30w



Ιονιστή ανθρακούχων ινών (c.f.i.) / 2,1 x 106/cm3 ions



Ανανέωση αέρα140 m3/h



Ικανότητα αφύγρανσης 12 l/day (30°c 80%rh)



Ικανότητα ύγρανσης 0.42 kg / hour



Χωρητικότητα δοχείων:



Θερμοκρασία λειτουργίας 5 -35 oC



Μέγιστο επίπεδο θορύβου 52 db



Τροφοδοσία 220-240v / 50Hz



Να διαθέτει σήμανση CE

3.5l περίπου αφύγρανσης, 3l περίπου ύγρανσης
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20. ΘΕΡΜΟΫΓΡΟΜΕΤΡΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΘΗΚΩΝ


Θερμοϋγρόμετρο μέτρησης θερμοκρασίας και σχετικής υγρασίας προθηκών



Να λειτουργεί με μπαταρίες, να διαθέτει οθόνη LCD ταυτόχρονης αναγραφής ενδείξεων. να διαθέτει
μνήμη ελάχιστων – μέγιστων τιμών θερμοκρασίας και σχετικής υγρασίας



Να έχει μικρές διαστάσεις (περίπου 50x40x15mm)

21.ΚΑΒΑΛΕΤΟ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ
Καβαλέτο τύπου Studio επιδαπέδιο, με βάση. Να είναι από ξύλο για μέγιστο ύψος καμβά 140cm περίπου με
ρυθμιζόμενο ύψος.
22. ΚΑΒΑΛΕΤΟ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ
Καβαλέτο επιτραπέζιο από ξύλο για μέγιστο ύψος καμβά περίπου 55 cm , με ρυθμιζόμενο ύψος.
23. ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Να έχει βάση, βραχίονες και καπέλο από μέταλλο, κατά προτίμηση κονιορτοποιημένο ατσάλι, διαστάσεων:
Υψος: 51 cm περίπου και διάμετρο περίπου 15cm. Να έχει στιβαρή σταθερή βάση. Να έχει αρθρώσεις από
τις οποίες μπορεί να ρυθμιστεί το ύψος και η θέση του «καπέλου». Να έχει καλώδιο μήκους τουλάχιστον
1.20 m. Τα μέλη του και οι αρθρώσεις να είναι επεξεργασμένα και επικαλυμμένα για να μην οξειδώνονται.
Χρώμα «γκρι μεταλλικό» ή μαύρο. Να δέχεται λάμπα βιδωτή χαμηλής κατανάλωσης η οποία να αποδίδει
περίπου 700 lumen.
Όλα τα εργαλεία θα ναι ευρωπαϊκής ή αμερικάνικης προέλευσης
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Παράρτημα Α2: ΚΑΤΟΨΗ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ Α/Α 23 ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 2: ΕΠΙΠΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
ΈΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:
ΜΕΛΤ
ΠΡΑΞΗ: «Αποκατάσταση συγκροτήματος ιδιοκτησιών του ΥΠΠΟΤ στις οδούς Αδριανού- Άρεως- Κλάδου και Βρυσακίου στην Πλάκα για εγκατάσταση του Μουσείου
Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης»
Υποέργο 4 «Συντήρηση- Αρχιτεκτονική Τεκμηρίωση»
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:
Αριθμ. Διακήρυξης 03/2013
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Α. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΚΑΘΑΡΟ
ΠΟΣΟ

ΠΟΣΟ
ΦΠΑ

ΠΟΣΟ
ΜΕ ΦΠΑ

ΟΜΑΔΑ 1:
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΟΜΑΔΑ 2: ΕΠΙΠΛΑ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

48.600,00€

11.178,00

59.778,00€

5.000,00€

1.150,00

6.150,00€

ΣΥΝΟΛΟ

53.600,00 €

12.328,00

65.928,00 €

ΕΠΙΛΟΓΗ (Χ)

1
2

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ

ΠΟΣΟ
ΦΠΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ
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Β. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ (1 ή 2)………… Ή ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ
ΟΜΑΔΑ 1: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ

Περιγραφή Είδους
1 Στερεοσκοπικό μικροσκόπιο
2 Ξέστρο υπερήχων
Μαγνητικός αναδευτήρας
3
θερμαινόμενος
4 Ζυγαριά τύπου "μπάνιου"
5 Μπεν Μαρί
Φορητό σύστημα απαγωγής
6
μίας θέσης
7 Ανταλλακτικά φίλτρα σκόνης
Ανταλλακτικά φίλτρα ενεργού
8
άνθρακα
9 Θερμαινόμενη σπάτουλα
Ακροφύσια θερμαινόμενης
10
σπάτουλας
11 Σίδερο φοδραρίσματος
Σύστημα παραγωγής θερμών
12
και ψυχρών υδρατμών
Φωτιστικό εργασίας
13
επιτραπέζιο
Φωτιστικό εργασίας
14
επιδαπέδιο
15 Ελαφριά Ηλεκτρική Σκούπα
16 Ηλεκτρικό, φορητό σκουπάκι.

Περιγραφή Είδους- χαρακτηριστικά είδους

Μονάδα
Ποσότητα
Μέτρησης

Στερεοσκοπικό μικροσκόπιο βλ. Παράρτημα Α1
Ξέστρο υπερήχων βλ. Παράρτημα Α1

1 τμχ
1 τμχ

2
1

Μαγνητικός αναδευτήρας θερμαινόμενος βλ. Παράρτημα Α1

1 τμχ

1

Ζυγαριά τύπου "μπάνιου" βλ. Παράρτημα Α1
Μπεν Μαρί βλ. Παράρτημα Α1

1 τμχ
1 τμχ

1
1

Φορητό σύστημα απαγωγής μίας θέσης βλ. Παράρτημα Α1

1 τμχ

5

πακ 10τμχ

5

τμχ

9

Θερμαινόμενη σπάτουλα βλ. Παράρτημα Α1

1 τμχ

1

Ακροφύσια θερμαινόμενης σπάτουλας βλ. Παράρτημα Α1

1 τμχ

5

Σίδερο φοδραρίσματος βλ. Παράρτημα Α1

1 τμχ

1

Σύστημα παραγωγής θερμών και ψυχρών υδρατμών βλ. Παράρτημα Α1

1 τμχ

1

Φωτιστικό εργασίας επιτραπέζιο βλ. Παράρτημα Α1

1τμχ

4

Φωτιστικό εργασίας επιδαπέδιο βλ. Παράρτημα Α1

1τμχ

2

Ελαφριά Ηλεκτρική Σκούπα βλ. Παράρτημα Α1
Ηλεκτρικό, φορητό σκουπάκι. βλ. Παράρτημα Α1

1 τμχ
1 τμχ

3
2

Ανταλλακτικά φίλτρα σκόνης βλ. Παράρτημα Α1
Ανταλλακτικά φίλτρα ενεργού άνθρακα βλ. Παράρτημα Α1

Τιμή
ΦΠΑ
Μονάδας
(χωρίς ΦΠΑ)
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Σύνολο

Περιγραφή Είδους
17 Εφυγραντήρας υπερήχων
Σύστημα απεντόμωσης
18 προληπτικής και απολύμανσης
(μύκητες) για ύφασμα
Θερμοσυγκολητικό βαρέως
19
τύπου
Συνδιασμένος υγραντήρας,
19
αφυγραντήρας, ιονιστής
θερμοϋγρόμετρο τύπου
20
προθηκών
21 Καβαλέτο επιδαπέδιο.
22 Καβαλέτο επιτραπέζιο.
23 Φωτιστικό γραφείου
24 Καρφωτικό
25 Καρφωτικό
26 Ψαλίδια
27 Ξύστρα Τζαμιών
28

Πιστόλι θερμού αέρα
ηλεκτρικό

29 Πιστόλι σιλικόνης
Μαχαίρι με σπαστή λάμα και
30 ανταλλακτικές λάμες
(«κοπίδι»)

Περιγραφή Είδους- χαρακτηριστικά είδους
Εφυγραντήρας υπερήχων βλ. Παράρτημα Α1

Μονάδα
Ποσότητα
Μέτρησης
1 τμχ

1

1

1

Θερμοσυγκολητικό βαρέως τύπου βλ. Παράρτημα Α1

1 τμχ

1

Συνδιασμένος υγραντήρας, αφυγραντήρας, ιονιστής βλ. Παράρτημα Α1

1τμχ

6

θερμοϋγρόμετρο τύπου προθηκών βλ. Παράρτημα Α1

1τμχ

10

Καβαλέτο επιδαπέδιο.βλ. Παράρτημα Α1
Καβαλέτο επιτραπέζιο.βλ. Παράρτημα Α1
Φωτιστικό γραφείου βλ. Παράρτημα Α1
Καρφωτικό πιστόλι χειρός, λαβή εύκολης πίεσης, η σκανδάλη να έχει ασφάλεια, υποδοχή
διχάλων από αλουμίνιο, Για 4-16mm. Το κάθε καρφωτικό να συνοδεύεται από ένα κουτί
καρφιά.
Καρφωτικό πιστόλι χειρός, τύπου "Φλέτσερ", (Fletcher-Terry Framemaster). Πατενταρισμένο
προϊόν. Να συνοδεύεται από ένα κουτάκι με τα "καρφάκια" του.
Σετ Ψαλιδιών γενικής χρήσης. Πλαστική λαβή, το σετ να περιλαμβάνει τουλάχιστον 2
διαφορετικά μεγέθη.
Ξύστρα τζαμιών από μέταλλο. Οι λάμες της να αλλάζουν. Να συνοδεύεται από 1 τουλάχιστον
ανταλλακτική λάμα.
με βαθμίδες (50-600 οC), και κρύα βαθμίδα, ≥1800W δυνατότητα απενεργοποίησης
θερμαντικού στοιχείου σε περίπτωση υπερφόρτισης
Πιστόλι σιλικόνης το οποίο να δέχεται φυσίγγια σιλικόνης διαμέτρου 11 mm και μήκους 45-200
mm. Να έχει σκανδάλη προώθησης των φυσιγγίων και ακροφύσιο εξόδου του υλικού. Η
θερμοκρασία συγκόλλησης να είναι 200°C και να έχει ικανότητα συγκόλλησης 20g/min. Να
λειτουργεί με ρεύμα τάσης 220 V. Να συνοδεύεται από 2 κουτιά φυσίγγια.
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Σύστημα απεντόμωσης προληπτικής και απολύμανσης (μύκητες) για ύφασμα βλ. Παράρτημα
Α1

Με οδηγό από ανοξείδωτο ατσάλι και εργονομική λαβή, Πλάτος λάμας 9mm
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Μαχαίρι με σπαστή λάμα και
31 ανταλλακτικές λάμες
(«κοπίδι»)
32 Σφιγκτήρες

Περιγραφή Είδους- χαρακτηριστικά είδους

Με οδηγό από ανοξείδωτο ατσάλι και εργονομική λαβή, Πλάτος λάμας 18 mm

Σφιγκτήρες ενός χεριού, 3 ζεύγη. Διαστάσεις min 5x10 και max 10x20
Σετ πλαστικών σφγκτήρων μινιατούρα ελατηρίου. Το σετ να περιλαμβάνει τουλάχιστον 6
33 Σφιγκτήρες
τεμάχια.
Δραπανοκατσάβιδο μπαταρίας με επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου, τουλάχιστον 14,4 V. Να
34 Δραπανοκατσάβιδο μπαταρίας περιλαμβάνει 2 μπαταρίες, σετ από διαφορετικές μύτες για ξύλο και μέταλλο. Το σετ να έχει
θήκη-βαλιτσάκι.
Αεροσυμπιεστής εμβολοφόρος, τροχήλατος, με αεροφυλάκιο 50 λίτρων, HP 2 και BAR-ATM 8.
35 Αεροσυμπιεστής
Να περιλαμβάνονται φίλτρα κατακράτησης υγρασίας, ε'υκαμπτος σωλήνας μετάδοσης του
αέρα, πιστόλι φυσήματος και πιστόλι δοχείο μεταλλικό
Ταχυτροχός ρεύματος τύπου Dremel ή ισοδυναμο, ισχύος 130-175W στροφές 5.000-35.000
στροφές /λεπτό, αντιολισθητική λαβή και έλεγχος ανάδρασης, αντικαθιστούμενες ψύκτρες,
36 Ταχυτροχος
εύκολη αλλαγή εξαρτημάτων χωρίς κλειδί με εξάρτημα εύκαμπτου σωλήνα, θήκη μεταφοράς
και ανταλλακτικές φρέζες και φωλιές
Πριόνι ξύλου γενικής χρήσης με στιλβωμένη λάμα, με λακάρισμα και σκληρυμένη οδόντωση.
37 Πριόνι
Λαβή από μαλακό υλικό. Μήκος περίπου 380 mm και αριθμός δοντιών/ ίντσα περίπου 8.
38 Πένσα
Πένσα μεταλλική με εργονομική λαβή από μαλακό υλικό των 150 mm περίπου
39 Τανάλια
τανάλια μεταλλική με εργονομική λαβή από μαλακό υλικό των 150 mm περίπου
40 Πλαγιοκόφτης
Πλαγιοκόφτης με εργονομική λαβή από μαλακό υλικό των 4,5 ιντσών
41 Πλαγιοκόφτης
Πλαγιοκόφτης με εργονομική λαβή από μαλακό υλικό των 6 ιντσών
42 Μπροστοκόφτης
Μπροστοκόφτης με εργονομική λαβή από μαλακό υλικό, περίπου των 4.5 ιντσών
43 Μυτοτσίμπιδο
Μυτοτσίμπιδο με εργονομική λαβή από μαλακό υλικό περίπου 110 mm
44 Μυτοτσίμπιδο
Μυτοτσίμπιδο με εργονομική λαβή από μαλακό υλικό περίπου 150 mm
45 Μυτοτσίμπιδο
Μυτοτσίμπιδο κυρτό με εργονομική λαβή από μαλακό υλικό περίπου 110 mm
Σετ Κατσαβιδιών ίσιων με εργονομικές λαβές με λάμες που να αρχίζουν από 3mm. Το σετ να
46 Σετ κατσαβιδιών
περιλαμβάνει τουλάχιστον 4 τεμάχια διαφορετικών μεγεθών
Σετ Κατσαβιδιών σταυρού (σταυροκατσάβιδα) με εργονομικές λαβές. Το σετ να περιλαμβάνει
47 Σετ κατσαβιδιών
τουλάχιστον 4 τεμάχια διαφορετικών μεγεθών.
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48 Ζουμπάς
Σετ σπάτουλες με μεταλλική
49
λάμα
50 Σπάτουλα με δόντια
51 Σετ Σκαρπέλα Ξύλου
52 Σφυρί
53 Σετ αλεν
54 Γαλλικό κλειδί
55 Σετ Γερμανοπολύγωνα
56 Σετ ράσπες
57 Καρφιά

58 Βίδες

59 Ούπα
60 Αλφάδι
61 Αλφάδι
62 Μεταλλική γωνιά

Περιγραφή Είδους- χαρακτηριστικά είδους
Από ατσάλι, Διάμετρος: 0,8mm
Σετ σπάτουλες με μεταλλική λάμα ορθωγώνιου σχήματος με μαλακή πλαστική άκρη και
εύκαμπτη λάμα. Το σετ να περιλαμβάνει τουλάχιστον 3 τεμάχια διαφορετικών μεγεθών.
Σπάτουλα με δόντια, για κόλλα. Λάμα από ατσάλι με λεπτή οδόντωση. Πλάτος λάμας 12 cm
περίπου
Με λοξή, τροχισμένη λάμα από σφυρήλατο ανθρακούχο χάλυβα, ατσάλινο άκρο στη λαβή, με
μακριά λαβή από μαλακό υλικό και προστατευτικό λάμας (αποτελούμενο από 3 τμχ), Πλάτη
μύτης: 6-8-18
Σφυρί Μαραγκού, Με άθραυστη λαβή και περίβλημα από εύκαμπτο ελαστομερές υλικό.
Επίπεδη κεφαλή, γενικής χρήσης.
Σετ άλεν μεταλλικά. Να περιλαμβάνει τουλάχιστον 5 τεμάχια διαφορετικών μεγεθών.
Γαλλικό κλειδί, σώμα από ατσάλι, περίπου 150 mm
Γερμανοπολύγωνα, σώμα από ατσάλι. Το σετ να περιλαμβάνει τουλάχιστον 6 τεμάχια
διαφορετικών μεγεθών
Σετ ράσπες από υλικό αντοχής, το σετ να περιλαμβάνει τουλάχιστον 3 τεμάχια διαφορετικών
μεγεθών
Καρφιά για γενική χρήση για μπετό και για ξύλο σε ποικιλία μεγεθών. Να περιλαμβάνονται
"γυφτόκαρφα" διαστάσεων 13mm, και τα υπόλοιπα καρφιά να έχουν διαστάσεις από 11mm
εως 32mm. Να συμπεριλαμβάνονται τουλάχιστον 100 καρφιά από κάθε μέγεθος.
Βίδες INOX τύπου "λαμαρινόβιδες" και "νοβοπανόβιδες" με κεφάλι σταυρού σε ποικιλία
μεγεθών. Το μικρότερο μέγεθος να είναι 6x10 mm και το μέγιστο 8x 50mm περίπου. Να
συνοδεύονται από ένα κουτάκι μεταλλικές ροδέλες.
Δύο διαφορετικά είδη, "τοίχου" και " γυψοσανίδας", ένα σετ από το κάθε είδος. Το κάθε σετ να
περιλαμβάνει τουλάχιστον 3 διαφορετικά μεγέθη. (τα ακόλουθα μεγέθη να περιλαμβάνονται
οπωσδήποτε: 8/51, 6/36, 5/31)
Με βάση αλουμινίου, 3 μάτια υψηλής ευκρίνειας: οριζόντιο, κάθετο και 45°., μήκους περίπου
60 cm
Με βάση αλουμινίου, 3 μάτια υψηλής ευκρίνειας: οριζόντιο, κάθετο και 45°, μήκους περίπου
20 cm.
Μεταλλική γωνιά μήκους περίπου 20 cm
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63 Εργαλειοθήκη
64 Εργαλειοθήκη
65 Κουτί αποθήκευσης
66 Πλέγμα για εργαλεία
67 Φλόγιστρο
68 Προφιλόμετρο
69 Παχύμετρο
70 Φακός

71 μάσκα σιλικόνης

72 φίλτρα

73 προφίλτρα σκόνης

Περιγραφή Είδους- χαρακτηριστικά είδους
Εργαλειοθήκη τύπου "Βαλιτσάκι" από πλαστικό υλικό υψηλής αντοχής με ενσωματωμένες
"ταμπακέρες" και "δίσκο". Μέγεθος 12 ιντσών περίπου
Εργαλειοθήκη τύπου "Βαλιτσάκι" από πλαστικό υλικό υψηλής αντοχής με ενσωματωμένες
"ταμπακέρες" και "δίσκο" Μέγεθος 19 ιντσών περίπου
Κουτί αποθήκευσης πολλαπλών χρήσεων από ανθεκτικό σκελετό (πλαστικό ή μεταλλικό) με
συρταράκια με τουλάχιστον 20 συρταράκια
Πλέγμα επιτοίχιο, μεταλλικό, διάτρητο, με γάντζους ανάρτησης και καφασάκια
Φλόγιστρο βαρέως τύπου ("υδραυλικού") με φλόγα ρυθμιζόμενης έντασης. Να συνοδεύεται
από 2 φιάλες καύσιμου υγραερίου των 453 gr περίπου τύπου mappgas ή ισοδύναμο
Προφιλόμετρο μεταλλικό με λεπτές ατσάλινες ακίδες, μήκους 150mm περίπου
Παχύμετρο ακριβείας από ανοξείδωτο ατσάλι
Φακός γενικής χρήσης , με λάμπα LED σπό 15-25 cm
Μάσκα μισού προσώπου σιλικόνης με υποδοχές δύο φίλτρων με κούμπωμα μπαγιονέτ για
προστασία από αέριους ρύπους. Η προσωπίδα της να είναι κατασκευασμένη από μαλακό,
υποαλλεργικό υλικό (σιλικόνη). Να διαθέτει βαλβίδα εκπνοής (Cool Flow Valve) που εμποδίζει
την συγκέντρωση της θερμότητας και της υγρασίας στο εσωτερικό της μάσκας.Να έχει ελεγχθεί
σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ14Ο και να ικανοποιεί τις βασικές απαιτήσεις ασφαλείας
σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 11Β της Ευρωπαϊκής οδηγίας 89/686/EEC και το σήμα
καταλληλότητας CE. Τύπου 3Μ7500 ή ισοδύναμη.
Φίλτρα τύπου 6059 3Μ ή ισοδύναμα, οργανικών ατμών, αμμωνίας, ανόργανων και όξινων
αερίων, κατάλληλα για τη μάσκα μισού προσώπου που προαναφέρεται. Να φέρουν σύστημα
κουμπώματος μπαγιονέτ που να διασφαλίζει ακρίβεια και ασφάλεια στην τοποθέτηση τους.
Να έχουν ελεγχθεί σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ141, να ικανοποιούν τις βασικές απαιτήσεις
ασφαλείας σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 11Β της Ευρωπαϊκής οδηγίας 89/686/EEC και να
φέρουν το σήμα καταλληλότητας CE.
Προφίλτρα σκόνης και σωματιδίων που να εφαρμόζονται με δακτύλιο συγκράτησης στα
φίλτρα και στη μάσκα που προαναφέρονται, τύπου 5911 3Μ ή ισοδύναμα που να πληρούν το
πρότυπο ΕΝ143 και ικανοποιούν τις βασικές απαιτήσεις ασφαλείας σύμφωνα με τα άρθρα 10
και 11Β της Ευρωπαϊκής οδηγίας 89/686/EEC και να φέρουν το σήμα καταλληλότητας CE. Να
συνοδεύονται από τους δακτυλίους συγκράτησης.
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74 βιδωτό φίλτρο
75 προφίλτρα
76 ωτοασπίδες
77 Γυαλιά προστασίας
78 Γάντια πυράντοχα

Περιγραφή Είδους- χαρακτηριστικά είδους
Βιδωτό φίλτρο ενεργού άνθρακα κατηγορίας Α1Β1Ε1Κ1 για οργανικά, όξινα αέρια και Αμμωνία
για μάσκα μισού προσώπου τύπου Seybol RI/NR ή ισοδύναμο (το σπείρωμα του φίλτρου
πρέπει να εφαρμόζει σε υποδοχή διαμέτρου 9 cm)
Προφίλτρα τύπου P2 τύπου 987 PRP2 για μάσκα μισού προσώπου τύπου Seybol RI/NR, να
εφαρμόζει στο φίλτρο Α1Β1Ε1Κ1.
Ωτοασπίδες τύπου σφουγγαράκι υποαλλεργικές
Γυαλιά τύπου μάσκα με ανθεκτικο φακό στα γδαρσίματα
Πυράντοχα γάντια από δέρμα μόσχου ή ίνες αραμιδίου Medium για θερμοκρασίες έως 500 C
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ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ 1: ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ
ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 23%:
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 1 ΜΕ ΦΠΑ 23%
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ΟΜΑΔΑ 2: ΕΠΙΠΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
α/α

Περιγραφή
Είδους

1

Κάθισμα
εργαστηρίου

2

Κάθισμα
γραφείου

3

Συρταριέρα

4
4

Τροχήλατη
μονάδα
συρταριών
Τροχήλατη
ραφιέρα

5

Πάγκος εργασίας

6

Πάγκος εργασίας

7

Πάγκος εργασίας

8

Πάγκος εργασίας
πτυσσόμενος

Χαρακτηριστικά-Λεπτομέρειες
Ανατομικής κατασκευής, με μηχανισμό ανάκλισης και ρύθμιση ύψους καθίσματος από 45 cm έως 60 cm περίπου,
χωρίς μπράτσα. Στήριξη σε πεντακτινωτή βάση αντοχής με τροχούς. Στήριξη πλάτης από ατσάλι. Επένδυση από
υψηλής αντοχής υλικό, μη απορροφητικό (πχ δερματίνη) μαύρου χρώματος.
Ανατομικής κατασκευής, με μηχανισμό ανάκλισης και ρύθμιση ύψους καθίσματος από 40 cm έως 55 cm περίπου,
με μπράτσα. Στήριξη σε πεντακτινωτή βάση αντοχής με τροχούς. Στήριξη πλάτης από ατσάλι. Επένδυση από
υψηλής αντοχής υλικό, υφασμάτινο σκούρου χρώματος (μπλε ή μαύρου).
Με τέσσερα συρτάρια και διαστάσεις περίπου Υ: 60 Χ Π: 50 Χ Β: 50 cm. Σκελετός και όψεις από λευκή μελαμίνη και
επενδεδυμένα σόκορα. Το συρτάρι να στερεώνεται από την κάτω πλευρά με μεταλλικούς οδηγούς με εποξειδική
βαφή και ικανότητα φόρτισης περίπου 20 kg. Μεντεσέδες μεταλλικού, χωνευτοί, βαρέως τύπου και χειρολαβές.
Με τρία συρτάρια και χειρολαβές. Διαστάσεις περίπου Υ: 70 Χ Π: 40 Χ Β: 50 cm. Τα συρτάρα να στερεώνεται από
την κάτω πλευρά με μεταλλικούς οδηγούς με εποξειδική βαφή και ικανότητα φόρτισης περίπου 20 kg. Οι ρόδες να
αντέχουν περίπου 20 kg η κάθεμια και οι δύο μπροστινές να διαθέτουν ειδικό μηχανισμό φρένου.
Με πόρτα και δύο ράφια αποσπώμενα και κλειδαριά. Διαστάσεις περίπου Υ: 70 Χ Π: 40 Χ Β: 50 cm. Οι ρόδες να
αντέχουν περίπου 20 κιλά η κάθεμια και οι δύο μπροστινές να διαθέτουν ειδικό μηχανισμό φρένου.
Από μεταλλικό σκελετό τύπου "Μίντιρακ", χρώματος γκρι, με μήκος δοκίδος 122 cm και διαστάσεις πλαισίων 83 Χ
60 cm. Να περιλαβάνεται σετ μεταλλικών επιφανειών για ράφι στο κάτω τμήμα. Επίσης, επιφάνεια εργασίας από
λευκή μελαμίνη με επενδεδυμένα σόκορα διαστάσεων 155 Χ 100 Χ 2 cm.
Από μεταλλικό σκελετό τύπου "Μίντιρακ", χρώματος γκρι, με μήκος δοκίδος 153 cm και διαστάσεις πλαισίων 83 Χ
60 cm. Να περιλαβάνεται σετ μεταλλικών επιφανειών για ράφι στο κάτω τμήμα. Να συνοδεύεται από
περιστρεφόμενες ρόδες βαρέως τύπου με τετράγωνη βιδωτή βάση και φρένα, με ανοχή τουλάχιστον 100Kg
έκαστη, Επίσης, επιφάνεια εργασίας από λευκή μελαμίνη με επενδεδυμένα σόκορα διαστάσεων 170 Χ 110 Χ 2 cm.
Από μεταλλικό σκελετό τύπου "Μίντιρακ",χρώματος γκρι, με μήκος δοκίδος 183 cm και διαστάσεις πλαισίων 83 Χ
60 cm. Να περιλαβάνεται σετ μεταλλικών επιφανειών για ράφι στο κάτω τμήμα. Να συνοδεύεται από
περιστρεφόμενες ρόδες βαρέως τύπου με τετράγωνη βιδωτή βάση και φρένα, με ανοχή τουλάχιστον 100Kg
έκαστη. Επίσης, επιφάνεια εργασίας από λευκή μελαμίνη με επενδεδυμένα σόκορα διαστάσεων 200 Χ 80 Χ 2 cm.
Με επιφάνεια εργασίας από μελαμίνη διαστάσεων 120,0 Χ 80,0 Χ 2,0 εκ. Να περιλαμβάνεται ζεύγος καβαλέτα
ξύλινα (τύπου σκάλα) αναδιπλούμενα, με ενισχυμένα δοκάρια και μεντεσέ αντοχής σε διαστάσεις περίπου Υ: 80,0
εκ.

Μον.
Μέτρ.

Τιμή
Μονάδ.
Ποσότητα
(χωρίς
ΦΠΑ)

1 τμχ

10

1 τμχ

4

1 τμχ

2

1 τμχ

2

1 τμχ

1

1 τμχ

1

1 τμχ

1

1 τμχ

1

1 τμχ

2
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ΣΥΝΟΛΟ

Περιγραφή
α/α
Είδους

9
10
11
12
13
14
15

16

17
18
19
20
21
22
22

Χαρακτηριστικά-Λεπτομέρειες

Με επιφάνεια εργασίας από μελαμίνη σε λευκό, διαστάσεων 140 Χ 80 Χ 2 cm. Να περιλαμβάνεται ζεύγος
Πάγκος εργασίας
καβαλέτα ξύλινα (τύπου σκάλα) αναδιπλούμενα, με ενισχυμένα δοκάρια και μεντεσέ αντοχής σε διαστάσεις
πτυσσόμενος
περίπου Υ: 80 cm.
Ντουλάπι
Δίφυλλο, από μελαμίνη σε λευκό και επενδεδυμένα σόκορα, με δύο ράφια αποσπώμενα και πόρτες με πόμολα.
επιτοίχιο
Διαστάσεις περίπου Υ: 60 Χ Π: 100 Χ Β: 35 cm.
Ντουλάπι
Τρίφυλλο, από λευκή μελαμίνη και επενδεδυμένα σόκορα, με δύο ράφια αποσπώμενα και πόρτες με πόμολα.
επιτοίχιο
Διαστάσεις περίπου Υ: 60 Χ Πλ: 180 Χ Β: 35 cm.
Από λευκή μελαμίνη και σόκορα με επένδυση, φορτίο τουλάχιστον 20kg. Διαστάσεις περίπου 80 Χ 30 Χ 3 cm.
Ράφι
Επιπλέον, βραχίονες στήριξης (ζεύγος) από ανθεκτικό υλικό.
Σύνθεση ημιβαρέως τύπου συνολικών διαστάσεων Υ: 200 Χ Π: 60 Χ Β: 50 cm. με τραβέρσα,τουλάχιστον 4 ράφια
Σύνθεση dexion
(το κατώτερο ράφι σε ύψος 90εκ), ελάχιστο φορτίο κάθε ραφιού 50kg, επιφάνειες με ηλεκτροστατική βαφή.
Ραφιέρα dexion Mε 5 ράφια. Επιφάνειες με ηλεκτροστατική βαφή σε λευκό. Διαστάσεις περίπου Υ: 200 Χ Π: 70 Χ Β: 30 cm.
Ντουλάπι
Δίφυλλο με ηλεκτροστατική βαφή, με δύο ράφια αποσπώμενα, με κλειδαριά, σε διαστάσεις, λευκό χρώμα Υ: 90 Χ
επιτοίχιο
Π: 140 Χ Β: 35 cm
μεταλλικό
Ντουλάπι
Δίφυλλο με ηλεκτροστατική βαφή, με δύο ράφια αποσπώμενα, με κλειδαριά, σε διαστάσεις Υ: 90 Χ Π: 140 Χ Β: 35
επιτοίχιο
cm
μεταλλικό
Ντουλάπι
Με ηλεκτροστατική βαφή και τουλάχιστον τέσσερα ράφια λευκό χρώμα. Διαστάσεων περίπου Υ:80 Χ Πλ: 70 Χ 35
επιτοίχιο
cm
μεταλλικό
Ραφιέρα
Με σκελετό από λευκή μελαμίνη και σόκορα με επένδυση. Με δύο ράφια αποσπώμενα και κάθετο διαχωριστικό.
επιτοίχια
Διαστάσεων περίπου Υ: 100 Χ Μ: 110 Χ Β: 35 cm. Αντοχή κάθε ραφιού περίπου 30kg.
Ξύλινο σκαμπώ Ξύλινο, στρογγυλο, περίπου Υ: 70 Δ: 35 cm
Ξύλινο σκαμνί
Ξύλινο, περίπου Υ: 35 X Π: 40 Χ Β: 30 cm.
Ντουλάπι
Δίφυλλο, από λευκή μελαμίνη και επενδεδυμένα σόκορα, με δύο ράφια τουλάχιστον και πόρτες με πόμολα.
επιτοίχιο
Διαστάσεις περίπου Υ: 80 Χ Πλ: 100 Χ Β: 35 cm
Ερμαριο
Μεταλλικό με ηλεκτροστατικη βαφή, μονόστηλο συναρμολογούμενο με 2 χώρους και ράφι, (2 ή 3 θεσεων) λευκό
αποδυτηριων
χρώμα. Διαστάσεις Υ: 165 Χ Π: 70 ή Υ: 103 Χ Π: 46 cm περίπου.
Γραφείο
Σύνθετη κατασκευή, βλ. παράρτημα Α2

Μον.
Μέτρ.

Τιμή
Μονάδ.
Ποσότητα
(χωρίς
ΦΠΑ)

1 τμχ

3

1 τμχ

1

1 τμχ

1

1 τμχ

5

1 τμχ

1

1 τμχ

1

1 τμχ

1

1 τμχ

2

1 τμχ

1

1 τμχ

2

1 τμχ
1 τμχ

3
2

1 τμχ

1

1 τμχ

1

1 τμχ

1
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ΣΥΝΟΛΟ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ 2: ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ
ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 23%:
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 1 ΜΕ ΦΠΑ 23%

Η’/ ΚΑΙ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ (ΟΜΑΔΑ 1 ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ 2) ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ
ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 23%:
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 1 & 2 ΜΕ ΦΠΑ 23%

Ημερομηνία:

Σφραγίδα και υπογραφή προσφέροντος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
ΑΙΤΗΣΗ
(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ)
Προς το
Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης

Ο

κάτωθι

υπογεγραμμένος

………………………………………………………………..

με

έδρα

…………………………………………………………. αποδεχόμενος όλους τους όρους της υπ’ αριθμ.03/2013 Προκήρυξης,
παρακαλώ όπως κάνετε αποδεκτή την αίτηση μου για συμμετοχή στον πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για
την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για το συνόλου των αντικειμένων ή για
την ομάδα… στο πλαίσιο του Υποέργου «Συντήρηση – Αρχιτεκτονική Τεκμηρίωση» του Έργου «Αποκατάσταση
συγκροτήματος ιδιοκτησίας ΥΠ.ΠΟ.Τ. στις οδούς Αδριανού – Άρεως – Κλάδου και Βρυσακίου για εγκατάσταση
του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης» που έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 20072013» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013.
Χρόνος Ισχύος της προσφοράς:

Ημερομηνία…………………………..

(Υπογραφή – Σφραγίδα)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Αθήνα, …………….

ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
Ταχ. Δ/νση
: Θέσπιδος 8
Ταχ. Κώδικας
: 105 58 Αθήνα
Πληροφορίες
: Α. Μαραγκάκη
Τηλέφωνο
: 2103245957
FAX
: 2103226979
e-mail
: melt@culture.gr

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ................................»
Στ... ............., [συμπληρώνεται ο τόπος υπογραφής της σύμβασης] σήμερα, …………………, ημέρα, ………………….
[συμπληρώνεται η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης] μεταξύ :
ΑΦΕΝΟΣ του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης που εδρεύει στη Θέσπιδος 8, 10558 Αθήνα- Πλάκα και
εκπροσωπείται νόμιμα από την Αναπληρώτρια Προϊσταμένη, Ελένη Μελίδη εφεξής καλούμενη «Αναθέτουσα
Αρχή»,
ΑΦΕΤΕΡΟΥ του................................, κατοίκου ....... οδός..... (ή της Εταιρείας ή της Κοινοπραξίας με την
επωνυμία......................................και τον διακριτικό τίτλο ................................................. 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:
1. Το άρθρο 1 παρ. 5 και 6 του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών
θεμάτων» (ΦΕΚ Α/19),
2. Το άρθρο 81 του Ν. 1958/1991 (ΦΕΚ 122 Α/5.8.1991) για τον τρόπο εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων.
3. Το Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α/45) ,
4. Τα άρθρα 79-85 του Ν. 2362/1995 «Περί Δημόσιου Λογιστικού, κλπ» (ΦΕΚ Α/247),
5. Το άρθρο 12 παρ. 1 του Π.Δ. 99/1992 «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει έργων» (ΦΕΚ
Α/46) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
6. Το Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150 Α/10.7.2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» που αφορούν τους
πρόχειρους διαγωνισμούς.
7. Το άρθρο 38 της με αρ. 14053/2008 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών
«Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης» (ΦΕΚ Β/540), όπως έχει συμπληρωθεί, τροποποιηθεί
και ισχύει.
8. το Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ115Α/15-07-10 άρθρο 68 «Συμβάσεις εργολαβίας εταιρειών παροχής
υπηρεσιών»
9. Τον Ν. 3028/2002 «για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς»
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10. Το ΠΔ 74/85 που αφορά στη συμπλήρωση του ΠΔ16/80 και την απόφαση
ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/15/3696/20-1-04 (ΦΕΚ 70/Β/20-1-04) περί μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων και
δικαίωμα υπογραφής στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Υπηρεσιών
11. Το ΠΔ 191/2003 «περί οργανισμού του Υπουργείου Πολιτισμού»
12. Το ΦΕΚ 101/Α/9-05-1918 περί ιδρύσεως Μουσείου Ελληνικών Χειροτεχνημάτων
13. Το αριθμ. 152/Α/25-06-2013 ΦΕΚ, στο οποίο δημοσιεύετηκε το ΠΔ 118/2013, που αφορά μεταξύ
άλλων στην Ίδρυση του ΥΠΠΟΑ.
14. Την υπ’ αρ. πρωτ. ΕΥΠΟΤ/Α1/ΑΤΤ16/2367/9-8-2011 απόφαση ένταξης του Υπουργείου Πολιτισμού
και Τουρισμού της πράξης «Αποκατάσταση συγκροτήματος ιδιοκτησιών του ΥΠΠΟΤ στις οδούς
Αδριανού– Άρεως– Κλάδου και Βρυσακίου για εγκατάσταση του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης»
με κωδικό MIS 355373 στο Ε.Π. «Αττική 2007-2013», όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ. αριθμ.
ΕΥΠΟΤ/Α1/ΑΤΤ16/2189/08-06-12 και Α1/ΑΤΤ16/403-04/03/2013 (ΑΔΑ: ΒΕΥΙΓ-ΙΓΨ) αποφάσεις 1ης και
2ης τροποποίησης αντίστοιχα.
15. Την υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟT/ΔΙΝΕΠΟΚ/86107/1541/9-9-2011 απόφαση αυτεπιστασίας του υποέργου
«Συντήρηση – Αρχιτεκτονική Τεκμηρίωση» της παραπάνω πράξης, όπως αυτή τροποποιήθηκε με με
τις υπ.αριθμ.ΥΠΠΟΤ/ΔΙΝΕΠΟΚ/58275/890-19-06-12 (ΜΕΛΤ 709/28/06/12)
και ΥΠΑΙΘΠΑΓΓΠ/ΓΔΑΠΚ/ΔΝΠΚ/34015/15470/378/12-3-2013 αποφάσεις 1ης και 2ης τροποποίησης.
16. Την υπ’ αρ. πρωτ. 40531/ΔΕ-6960/19-9-2011 Απόφαση ένταξης του Υφυπουργού Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας του έργου «Αποκατάσταση συγκροτήματος ιδιοκτησιών του
ΥΠΠΟΤ στις οδούς Αδριανού – Άρεως – Κλάδου και Βρυσακίου για εγκατάσταση του Μουσείου
Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης» στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2011, στη ΣΑΕ 0148
17. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α/98),
18. Τις ανάγκες του ΜΕΛΤ για την υλοποίηση του υποέργου 4 «Συντήρηση- Αρχιτεκτονική Τεκμηρίωση»
19. Την υπ. αριθμ …….. απόφαση διενέργειας διαγωνισμού ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
20. Το πρακτικό με αριθμ. ……………../…-..-..- της Επιτροπής διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού
διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΠΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
21. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. .............. απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος του μειοδοτικού διαγωνισμού.
22. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. .... απόφαση κατακύρωσης…και το υπ.αριθμ. Πρακτικό…..
23. την υπ. αριθμ ……………. απόφαση έγκρισης δαπάνης
Συμφώνησαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:
Το αφ’ ενός συμβαλλόμενο Ελληνικό Δημόσιο- Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης α ν α θ έ τ ε ι στον αφ’
ετέρου συμβαλλόμενο «ΑΝΑΔΟΧΟ», την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, .................», κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα
(α) στη με αρ. 03/2013 Διακήρυξη και τις τεχνικές προδιαγραφές αυτής,
(β) στην οικονομική προσφορά του Αναδόχου (συμπεριλαμβανομένου και του δείγματος προϊόντος αν είχε
κατατεθεί),
που όλα ενσωματώνονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας συμβάσεως (Παραρτήματα I
και II αντίστοιχα),
(γ) στην κείμενη νομοθεσία και
(δ) 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 (………….€) συμπε ριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%, με τους εξής όρους και
συμφωνίες τις οποίες ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» αποδέχεται ανεπιφύλακτα :
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ΆΡΘΡΟ 1
Αντικείμενο της σύμβασης
1. Η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ,...............», κατά τα
ειδικότερα προβλεπόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές οι οποίες αποτυπώνονται στο Παράρτημα I της
παρούσας σύμβασης και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής.
2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υπό προμήθεια …..… 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 σύμβασης αποτελώντας αναπόσπαστα τμήματα αυτής. Τα αντικείμενα…
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
3. Ο Ανάδοχος για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 10 μηνών από την οριστική παραλαβή των ………., εγγυάται
πλήρως και ανεπιφύλακτα για το «ΚΑΛΩΣ ΕΧΕΙ», ότι ανταποκρίνονται απολύτως στην ποιότητα των
ζητούμενων ειδών και την άψογη λειτουργία, εφαρμογή και χρηστικότητα των προμηθευόμενων αγαθών.
Επίσης για την καταλληλότητα των μέσων περιτύλιξης και ασφάλειας κάθε συσκευασίας αυτών. 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.
4. Κατά το χρόνο αυτό, ο Ανάδοχος έχει την πλήρη ευθύνη της εγγύησης. Με τον όρο αυτό ορίζεται κάθε
απαιτούμενη ενέργεια για την αποκατάσταση τυχόν εμφανισθησομένων βλαβών, ζημιών ή άλλων
ανωμαλιών, 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.

ΆΡΘΡΟ 2
Λοιπές Υποχρεώσεις Αναδόχου
1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει το απαιτούμενο προσωπικό, οχήματα και οποιαδήποτε άλλα μέσα
για την προσήκουσα εκτέλεση της μεταφοράς και προμήθειας των αντικειμένων, συμπεριλαμβανομένων και
των παρεπόμενων υπηρεσιών τυχόν αποκατάστασης ζημιών των αγαθών κλπ
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 εκτέλεση της προμήθειας. 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 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.
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)
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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 και την προσφορά του. 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 το .................. 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 θα γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 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
Τόπος, Τρόπος και χρόνος Παράδοσης - Προθεσμίες
6. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να μεταφέρει, παραδώσει το σύνολο των υπό προμήθεια αντικειμένων για τα
οποία δεσμεύεται, σε χρόνο ο οποίος δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των 3 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.
7. Όλα τα αντικείμενα θα πρέπει να μεταφερθούν να τοποθετηθούν και να ενταχθούν στις ενδεδειγμένες
θέσεις εντός του εργαστηρίου συντήρησης του ΜΕΛΤ και να παραδοθούν από τον Ανάδοχο στην οδό Ραγκαβά
8, έχοντας λάβει όλες τις αναγκαίες προεργασίες με δική του ευθύνη και έξοδα μεταφοράς.
Τα ετοιμοπαράδοτα θα παραδίδονται εντός 10 ημερών μετά την υπογραφή της παρούσας σύμβασης.
8.
Τα υπόλοιπα αντικειίμενα θα παραδίδονται τμηματικά κατόπιν σχετικής συνεννόησης ανάμεσα στην
αναθέτουσα αρχή και τον ανάδοχο, σε χρόνο ο οποίος δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των 3 μηνών από την
υπογραφή της παρούσας σύμβασης.
4. Στο τέλος της παράδοσης/κάθε τμηματικής παράδοσης θα γίνει/ γίνεται οριστική παραλαβή του τμήματος,
από την Επιτροπή του άρθρου 5 παρ. 1 της παρούσας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5της
παρούσας.
5. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης συνολικά ή/και για κάθε επιμέρους τμήμα εκ των ανωτέρω 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 5
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.
6. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει την Αναθέτουσα Αρχή για την ημερομηνία που προτίθεται να
παραδώσει τα υπό προμήθεια αγαθά τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.
7. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να μετατίθεται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από
γνωμοδότηση της Επιτροπής του άρθρου 5 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 όλων
των αντικειμένων σε χώρο του Αναδόχου και θα παρασχεθούν εγγυήσεις θεματοφυλακής.
8. 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.
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9. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης εφαρμόζονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό
Προμηθειών του Δημοσίου (ΠΔ 118/2007, άρθρο 26, 32 και 34).
ΆΡΘΡΟ 5
Παραλαβή Αντικειμένων - 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 της παράδοσης/κάθε
τμηματικής παράδοσης σύμφωνα με το άρθρο 4 της παρούσας και πριν από την πληρωμή/κάθε τμηματική
πληρωμή (συμπεριλαμβανομένης της εξόφλησης) σύμφωνα με το άρθρο 8 της παρούσας.
2. Κατά τη διαδικασία της παραλαβής των υπό προμήθεια αντικειμένων καλείται να παραστεί, εφόσον το
επιθυμεί, ο Ανάδοχος καθώς και οι υπεύθυνοι τεχνικοί του, και διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος.
Κατά την παραλαβή προσκομίζονται υποχρεωτικά και όλα τα τεχνικά φυλλάδια, πιστοποιητικά και εγγυήσεις
που τον συνοδεύουν.
3. Μετά τη διενέργεια του………. ελέγχου οριστικό πρωτόκολλο (παραλαβής ή απόρριψης) με βάση τα
αποτελέσματα ….
4. 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.
5. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από την Επιτροπή της παρ. 1, κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στον
Ανάδοχο.
6. H Επιτροπή της παρ. 1 οφείλει να προβεί στη διαδικασία παραλαβής και σύνταξης των σχετικών
πρωτοκόλλων εντός 3 εργάσιμων ημερών από την παράδοση των αντικειμένων 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 4 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.
7. 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 6
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 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.
3. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 33 και 34 του Π.Δ. 118/2007.
ΆΡΘΡΟ 7
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 4 και 6 της παρούσας αντίστοιχα, επιβάλλεται στον Ανάδοχο και πρόστιμο
(ποινική ρήτρα) που υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 32 του Π.Δ. 118/2007.
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ΆΡΘΡΟ 8
Τρόπος και Χρόνος Πληρωμής- Δικαιολογητικά
1.Η καταβολή του τιμήματος του άρθρου 3 της παρούσας στον Αναδόχου θα γίνει με την καταβολή αυτού
τμηματικά σύμφωνα με το παρόν άρθρο μετά την οριστική παραλαβή κάθε μέρους των υπό προμήθεια
αντικειμένων σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 της παρούσας.
2. H πληρωμή του τιμήματος στον Ανάδοχο θα γίνει τμηματικά σύμφωνα με το άρθρο 4 της παρούσας με την
εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή κάθε μέρους των υπό προμήθεια
αντικειμένων σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5 της παρούσας. Στις παραπάνω πληρωμές συμπεριλαμβάνεται η
συμβατική αξία των αντικειμένων και επί πλέον ο αναλογούν ΦΠΑ.
3.Για την πληρωμή/τις τμηματικές πληρωμές του Αναδόχου απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά:
α) πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, που συντάσσεται από την Επιτροπή της παρ. 1
του άρθρου 5 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
4. Τον Ανάδοχο βαρύνει η ισχύουσα σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία παρακράτηση φόρου στην καθαρή
αξία των τιμολογίων. Για την παρακράτηση δίδεται σχετική βεβαίωση

ΆΡΘΡΟ 9
Απαγόρευση Υποκατάστασης
Ουδείς μπορεί να υποκαταστήσει τον Ανάδοχο χωρίς την γραπτή έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 4 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 10
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.

ΆΡΘΡΟ 11
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.
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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 12
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 13
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 14
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 (των Αθηνών).
ΆΡΘΡΟ 15
1. Η παρούσα Σύμβαση με τα παραρτήματα αυτής (I και II) είναι η μόνη συμφωνία μεταξύ των μερών. Για τα
θέματα που ρητώς δεν ρυθμίζονται στην παρούσα, ισχύουν τα αναφερόμενα στη με αρ. 03/2013 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.

ΆΡΘΡΟ 16
Τροποποίηση όρων της σύμβασης
Οποιαδήποτε τροποποίηση, προσθήκη ή διαφοροποίηση 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.
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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 στo Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης .................
[συμπληρώνεται ο συγκεκριμένος φορέας του ΥΠ.ΠΟ.Τ. π.χ. η Εφορεία], και ένα λαμβάνει ο Ανάδοχος. Τα τρία
άλλα αποστέλλονται με ευθύνη της Αναθέτουσας Αρχής στην Επιτροπή Παραλαβής του άρθρου 5 παρ. 1 της
παρούσας το ένα, το δεύτερο στην ΕΥΤΟΠ του ΥΠ.ΠΟ.Τ. και το τρίτο στην κατά τόπον αρμόδια Υ.Δ.Ε.

ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του ΜΕΛΤ
Ελένη Μελίδη

ΤΑ ΜΕΡΗ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
………………………
[συμπληρώνεται το ονοματεπώνυμο του αναδόχου ή
επωνυμία του νομικού προσώπου/ένωσης και του
νομίμου εκπροσώπου αυτών και τίθεται υπογραφή]

Παράρτημα I
Τεχνικές προδιαγραφές αντικειμένων
[συμπληρώνονται από την Α.Α. σύμφωνα με το Παράρτημα Α΄ της διακήρυξης]
Παράρτημα II
Οικονομική Προσφορά Αναδόχου
[προστίθεται κατά την υπογραφή της σύμβασης η προσφορά του επιλεγέντα Αναδόχου όπως υποβλήθηκε]

Το παρόν αναλυτικό τεύχος Διακήρυξης μετά των Παραρτημάτων αυτού (Α΄ - Δ΄) εγκρίθηκε με την με αρ.
πρωτ 788/08-07-2013 απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής.
Αθήνα, 08 Ιουλίου 2013
Για το Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του ΜΕΛΤ

Ε. Μελίδη

50

