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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 03/2013
Το Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης (Αναθέτουσα Αρχή) διενεργεί Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με κριτήριο
ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή (παρ. 4 αρ. 2 Π.Δ. 118/2007 και αρ. 12 παρ. 1 Π.Δ. 99/1992) για την επιλογή αναδόχου για
την προμήθεια (αγορά) “ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ” με τα ακόλουθα στοιχεία:
1.

Αναθέτουσα Αρχή: Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης (εφεξής ΜΕΛΤ), Θέσπιδος 8, 10558 Αθήνα, Πλάκα, τηλ.
2103245957, φαξ 2103226979

2.

Σύμβαση προμήθειας

3.

Είδος διαδικασίας: Πρόχειρος μειοδοτικός Διαγωνισμός

4.

Τόπος παράδοσης των υπό προμήθεια αγαθών: Εργαστήρια Συντήρησης Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης,
Ραγκαβά 3-5, Πλάκα, Αθήνα.

5.

Τίτλος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ

ΕΠΙΠΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ». Το αντικείμενο της προμήθειας

περιλαμβάνει: την προμήθεια (αγορά) των κάτωθι:
ΟΜΑΔΑ 1: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΟΜΑΔΑ 2: ΕΠΙΠΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να υπάρξουν ένας ή δύο ανάδοχοι ανάλογα με την προσφορά
6.

Η διάρκεια της σύμβασης ή των επιμέρους συμβάσεων ορίζεται από την υπογραφή της/ ους και έχει/ έχουν
διάρκεια 90 ημερών

7.

Δε θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές

8.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται δωρεάν το αναλυτικό κείμενο της Διακήρυξης με τα Παραρτήματα
αυτής (Α΄ -Δ΄) από την κα. Τίνα Κανελλοπούλου, τηλ. 2103245957 fax 2103226979 e-mail: melt@culture.gr (ώρες
09:00 με 15:00). Η αναλυτική Διακήρυξη δημοσιεύεται για τουλάχιστον 15 ημέρες στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική
διεύθυνση του ΜΕΛΤ (www.melt.gr) καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΥΠΠΟΑ (http://www.yppo.gr). Δεν
προβλέπεται προθεσμία για την παραλαβή της Διακήρυξης.

9.

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης συνολικά διαμορφώνεται μέχρι το ποσό των πενήντα τριών χιλιάδων ευρώ
(53.000 €) χωρίς Φ.Π.Α. ή εξήντα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι οκτώ ευρώ (65.928€) συμπεριλαμβαν ομένου
του Φ.Π.Α. ενώ τμηματικά διαμορφώνεται κατά ανώτατο όριο ως εξής:

\

Α/Α ΟΜΑΔΑ
1
2

ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ

ΟΜΑΔΑ 1: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΟΜΑΔΑ 2: ΕΠΙΠΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ

ΜΕ ΦΠΑ

48.600,00€
59.778,00€
5.000,00 €
6.150,00 €
53.600,00 € 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.
10. Οι προσφορές υποβάλλονται στο Πρωτόκολλο του ΜΕΛΤ, μέχρι την 2η /09/2013, και ώρα 15.00 (καταληκτική
ημερομηνία). Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 3η/09/13.

Οι προσφορές συντάσσονται

υποχρεωτικά στα ελληνικά.
11. Η αποσφράγιση του κυρίως φακέλου των προσφορών θα γίνει στην Θέσπιδος 8, 10558 Αθήνα, Πλάκα, την 3η
/09/13 ημέρα Τρίτη και ώρα 08.00 και μπορούν να παρίστανται όσοι εκ των συμμετεχόντων το επιθυμούν.
12. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν νομικά και φυσικά πρόσωπα που προέρχονται από χώρες της Ε.Ε.,
Ε.Ο.Χ., Σ.Δ.Σ. του ΠΟΕ, ή τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε., ή Συνεταιρισμοί
εμπορίας, ή Ενώσεις Προμηθευτών των παραπάνω προσώπων και για ενώσεις δεν απαιτείται συγκεκριμένη νομική
μορφή για την υποβολή της προσφοράς. Κάθε διαγωνιζόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δεν μπορεί να μετέχει
σε περισσότερες της μιας προσφορές.
13. Λόγοι αποκλεισμού: Αποκλείονται όσοι δεν πληρούν τους όρους των διατάξεων του άρθρου 6 παρ. 2 σημεία α) έως
ε) του Π.Δ. 118/2007 και του άρθρου 9 της αναλυτικής Διακήρυξης.
14. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 120 ημέρες
15. Οι πληρωμές στο πλαίσιο της σύμβασης πραγματοποιούνται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής και με την
έκδοση σχετικού πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής
16. Η σύμβαση η οποία θα υπογραφεί μεταξύ του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης και του Αναδόχου θα
συγχρηματοδοτηθεί από το ΕΤΠΑ στο πλαίσιο του ΕΠ Αττική 2007-2013
17. Στην περίπτωση επιλογής ένωσης προμηθευτών, πρέπει πριν την υπογραφή της σύμβασης να περιβληθεί τη μορφή
της Κοινοπραξίας του Κ.Β.Σ., είτε τη μορφή εταιρείας του εμπορικού δικαίου, και να προσκομίσει τα σχετικά
δικαιολογητικά σύστασης στην Α.Α.
18. Προσφυγές και ενστάσεις υποβάλλονται στην Επιτροπή Ενστάσεων για τους λόγους και στις προθεσμίες που
ορίζονται στο άρθρο 15 του Π.Δ. 118/2007. Περαιτέρω διευκρινίσεις για την υποβολή ενστάσεων και προσφυγών
παρέχονται από το ΜΕΛΤ και την Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων
Αθήνα, 26 Ιουλίου 2013
Για το ΜΕΛΤ
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του ΜΕΛΤ
Ε. Μελίδη

