ΑΔΑ: ΨΤΗΨ465ΦΘ3-ΙΑΚ
INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,
ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΑΡΧ/ΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ & ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
Ταχ.∆/νση: Βασ. Σοφίας 22
Ταχ.Κώδικας: 10675 Αθήνα
Πληροφορίες: Σ. Νάσαινας
Τηλ.: 2132139510
Fax.: 2107231883
e-mail: bma@culture.gr

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2015.07.15 19:38:51
EEST
Reason:
Location: Athens

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αθήνα, 15-07-2015
Αριθµ. Πρωτ.: 4900

ΤΕΥΧΟΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 3/2015
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
για την
«Προµήθεια εκτυ̟ώσεων (ε̟ο̟τικά-κείµενα-λεζάντες)»
Για τις ανάγκες του υ̟οέργου 2 «Τεκµηρίωση, ̟ροστασία και ανάδειξη µνηµείων στον
̟εριβάλλοντα χώρο και ε̟έκταση φυτοτεχνικών εργασιών» της ̟ράξης
«Συµ̟ληρωµατικές εργασίες για τη βελτίωση της ̟ροσβασιµότητας στον ̟εριβάλλοντα
χώρο του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου»

Κριτήριο Ανάθεσης : χαµηλότερη τιµή
Ηµεροµηνία ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού: 03-08-2015
Καταληκτική Ηµεροµηνία Υ̟οβολής Προσφορών: 31-07-2015

Το έργο συγχρηµατοδοτείται α̟ό το Ευρω̟αϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανά̟τυξης
και α̟ό εθνικούς ̟όρους στα ̟λαίσια του Ε̟ιχειρησιακού Προγράµµατος
«ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013»
ΑΘΗΝΑ, 2015

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ευρωπαϊκό Ταµείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΆΡΘΡΟ 1 – Θεσµικό Πλαίσιο ∆ιαγωνισµού
ΆΡΘΡΟ 2 – Αντικείµενο έργου-διαγωνισµού
ΆΡΘΡΟ 3 – Προϋ̟ολογισµός - Χρηµατοδότηση
ΆΡΘΡΟ 4 – Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής – Ενηµέρωση ενδιαφεροµένων –
Παραλαβή ∆ιακήρυξης
ΆΡΘΡΟ 5– Γενικές ̟ροϋ̟οθέσεις συµµετοχής – ∆ικαίωµα συµµετοχής – Λοι̟οί
Λόγοι Α̟οκλεισµού – Ελάχιστα ε̟ί̟εδα ικανοτήτων υ̟οψηφίων
ΆΡΘΡΟ 6 – Τό̟ος και Προθεσµία υ̟οβολής ̟ροσφορών – ∆ιάρκεια ισχύος
̟ροσφορών
ΆΡΘΡΟ 7 – Τρό̟ος σύνταξης και ̟εριεχόµενο ̟ροσφορών
ΆΡΘΡΟ 8 – ∆ικαιολογητικά συµµετοχής
ΆΡΘΡΟ 9- Περιεχόµενα υ̟οφακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
ΆΡΘΡΟ 10 – Περιεχόµενα φακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
ΆΡΘΡΟ 11 – ∆ιαδικασία Α̟οσφράγισης και Αξιολόγησης Προσφορών – Ανάδειξη
µειοδότη (̟ροσφοράς µε τη χαµηλότερη τιµή)
ΆΡΘΡΟ 12- ∆ιαδικασία Κατακύρωσης
ΆΡΘΡΟ 13 – Α̟όφαση Κατακύρωσης – Υ̟ογραφή Σύµβασης
ΆΡΘΡΟ 14 – Υ̟οβολή ενστάσεων
ΆΡΘΡΟ 15 – ∆ιάρκεια σύµβασης
ΆΡΘΡΟ 16 – Τρό̟ος ̟ληρωµής
ΆΡΘΡΟ 17 – Εκχώρηση – Υ̟οκατάσταση
ΆΡΘΡΟ 18 – Ακύρωση-Ματαίωση ∆ιαγωνισµού
ΆΡΘΡΟ 19 – Γλώσσα ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού-Κοινο̟οιήσεις-Ισχύουσα
Νοµοθεσία
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ - Τεχνικές ̟ροδιαγραφές και λοι̟ές τεχνικές ̟ληροφορίες
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ - Τυ̟ο̟οιηµένο έντυ̟ο οικονοµικής ̟ροσφοράς
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ - Υ̟όδειγµα Αίτησης - Υ̟οδείγµατα Υ̟εύθυνων δηλώσεων
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄ - Σχέδιο σύµβασης
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ΆΡΘΡΟ 1 – Θεσµικό ̟λαίσιο διαγωνισµού
Ο ̟αρών διαγωνισµός διενεργείται σύµφωνα µε:
A. Τις διατάξεις:
1. Το Ν. 1958/5-8-91( ΦΕΚ122/Α/5-8-91) «Περί τρό̟ου εκτέλεσης αρχ/κών
έργων»
2. Το Π.∆. 99/92 (ΦΕΚ 46/Α/24-3-92) «Μελέτη και εκτέλεση αρχ/κών εν γένει
έργων»
3. Τα ο Ν. 2286/95 (ΦΕΚ/Α/1-2-95) «Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και
ρυθµίσεις συναφών θεµάτων».
4. Το Ν.2362/95 ( ΦΕΚ/Α/247/27-11-95) «Περί του ∆ηµοσίου Λογιστικού και
Ελέγχου των δα̟ανών του Κράτους και άλλες διατάξεις»
5. Το Νόµο 2947/2001 (άρθρο 19,̟αρ. 33) (ΦΕΚ 228/Α/09-10-2001) «θέµατα
Ολυµ̟ιακής Φιλοξενίας»
6. Το Νόµο 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/28-6-2002) «Για την ̟ροστασία των
Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς» (αρ.40, ̟αρ.2 & 3)
7. Το Νόµο 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005) «Κωδικο̟οίηση της νοµοθεσίας για
την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»
8. Το Π.∆.118/07 (ΦΕΚ/150/Α/10-7-07) «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου»
9. Την Υ.Α. Αριθµ. 14053/ΕΥΣ 1749 (ΦΕΚ 540/Β/27.3.2008) «Υ̟ουργική α̟όφαση
συστήµατος διαχείρισης» (ΥΠΑΣΥ∆)
10. Το Νόµο 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την
υ̟οχρεωτική ανάρτηση Νόµων και Πράξεων Κυβερνητικών, ∆ιοικητικών και
Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο ∆ιαδίκτυο ̟ρόγραµµα ∆ιαύγεια και άλλες
διατάξεις
11. Την υ̟' αριθ. 35130/739/9-8-2010 Α̟όφαση του Υ̟ουργού Οικονοµικών (ΦΕΚ
1291/11-8-2010) «Αύξηση των χρηµατικών ̟οσών του άρθρου 83 ̟αρ.1 του
Ν.2362/95 για την σύναψη δηµοσίων συµβάσεων ̟ου αφορούν ̟ροµήθεια
̟ροϊόντων ̟αροχή υ̟ηρεσιών ή εκτέλεση έργων»
12. Την Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ Α΄237/5-12-2012) µε τίτλο
«Ρυθµίσεις κατε̟ειγόντων θεµάτων αρµοδιότητας των Υ̟ουργείων
Οικονοµικών, Ανά̟τυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υ̟οδοµών, Μεταφορών και
∆ικτύων, Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού,
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας, ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρω̟ίνων
∆ικαιωµάτων, ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης
και λοι̟ές διατάξεις»
13. Το Ν.4250/2014 ( ΦΕΚ 74/Α΄/26-3-2014) «∆ιοικητικές α̟λουστεύσεις –
Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώ̟ων και υ̟ηρεσιών του ∆ηµόσιου
τοµέα Τρο̟ο̟οίηση διατάξεων του ̟.δ. 318/1992 (α΄161) και λοι̟ές ρυθµίσεις.
14. Το Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/8-8-2014) «Μέτρα στήριξης και ανά̟τυξης της
ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υ̟ουργείου Οικονοµικών και άλλες
διατάξεις».
15. Το Π.∆.104/2014 (ΦΕΚ 171/Α/28-8-2014) Οργανισµός Υ̟ουργείου Πολιτισµού
και Αθλητισµού
16. Την Υ̟ουργική Α̟όφαση ΥΠΠΟΑ/Γ∆∆Υ/∆ΟΕΠΥ/275923/40952/379/24-102014 (ΦΕΚ2891/Β/29.10.2014) «Περί µεταβίβασης δικαιώµατος υ̟ογραφής µε
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εντολή Υ̟ουργού στις Περιφερειακές και Ειδικές Περιφερειακές....» ό̟ως
συµ̟ληρώθηκε
και
ισχύει
µε
την
Υ̟ουργική
Α̟όφαση
ΥΠΠΟΑ/Γ∆∆ΥΗ∆/∆∆ΥΟΝΕ /ΤΝΕ/295789/3260/37/5/14-11-2014 ( ΦΕΚ
3114/Β/20-11-2014).
17. Το µε αριθµ. ̟ρωτ, ΕΥΤΟΠ/Β/ΦVΙδ/5927/15-12-2014 µε θέµα «Κατάργηση
̟ρολη̟τικού ελέγχου στους ̟ρόχειρους διαγωνισµούς στο ̟λαίσιο έργων
αρχαιολογικής αυτε̟ιστασίας»/
18. Το άρθρο 4 του Π∆ 24/2015 (ΦΕΚ 20/Α/27.01.2015) «Σύσταση του Υ̟ουργείου
Πολιτισµού, Παιδείας & Θρησκευµάτων».
19. Το Π.∆. 25/2015 (ΦΕΚ 21/Α/27-1-2015) «∆ιορισµός Αντι̟ροέδρου της
Κυβέρνησης, Υ̟ουργών, Ανα̟ληρωτών Υ̟ουργών και Υφυ̟ουργών».
Β. Την υ̟' αρ. ̟ρωτ. ΕΥΠΟΤ/Α/ΑΤΤ63/2881/17-7-2013 Α̟όφαση της Γενικής
Γραµµατέας του ΥΠ.ΠΟ.Α. για την Ένταξη της Πράξης «Συµ̟ληρωµατικές εργασίες
για τη βελτίωση της ̟ροσβασιµότητας στον ̟εριβάλλοντα χώρο του Βυζαντινού και
Χριστιανικού Μουσείου», µε κωδικό MIS 448925 στο Ε̟ιχειρησιακό Πρόγραµµα
«Αττική 2007-2013».
Γ.
Την
υ̟'
αρ.̟ρωτ.
ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΑΠΚ/∆ΜΕΕΠ/Τ∆ΑΜ/Φ21ΒΧΜ/131843/68115/6232/1678/23-12-2013 Α̟όφαση έγκρισης εκτέλεσης εργασιών
του 2ου υ̟οέργου «Τεκµηρίωση, ̟ροστασία και ανάδειξη µνηµείων στον ̟εριβάλλοντα
χώρο και ε̟έκταση φυτοτεχνικών εργασιών» της Οριζόντιας Πράξης
«Συµ̟ληρωµατικές εργασίες για τη βελτίωση της ̟ροσβασιµότητας στον ̟εριβάλλοντα
χώρο του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου»
µε κωδικό MIS 448925,
α̟ολογιστικά και µε αυτε̟ιστασία α̟ό το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο
∆. Την ύ̟αρξη των αναγκαίων ̟ιστώσεων του έργου µε κωδικό αριθµό ̟ράξης
2013ΣΕ01480044 της ΣΑΕ 0148 του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Ε̟ενδύσεων.
Ε. Τις υ̟’ αριθ. ΕΥΤΟΠ/Β/ΑΤΤ 2/368/28-1-2014 & ΕΥΤΟΠ/Β/ΑΤΤ63/1387/8-4-2015
σύµφωνες γνώµες ̟ρογραµµατιζόµενων αναθέσεων του υ̟οέργου 2.
ΣΤ. Την α̟ό 17/6/2015 εισήγηση της οµάδας ε̟ίβλεψης του Έργου, για την ̟ροµήθεια
εκτυ̟ώσεων (ε̟ο̟τικά-κείµενα-λεζάντες), για τις ανάγκες του υ̟οέργου 2
«Τεκµηρίωση, ̟ροστασία και ανάδειξη µνηµείων στον ̟εριβάλλοντα χώρο και
ε̟έκταση φυτοτεχνικών εργασιών».
Ζ. Την αρ. ̟ρωτ. 4829/10-7-2015 (Α∆Α: 6∆ΙΛ465ΦΘ3-ΙΩ7 ) α̟όφαση του Βυζαντινού &
Χριστιανικού Μουσείου για την συγκρότηση Ε̟ιτρο̟ής Αξιολόγησης και Ε̟ιτρο̟ής
Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών, στο ̟λαίσιο ̟ρόχειρων µειοδοτικών
διαγωνισµών έτους 2015.
Η. Την υ̟' αριθ. 4899/15-7-2015(Α∆Α:ΨΑΣ5465ΦΘ3-Ν20) Α̟όφαση του Βυζαντινού
Χριστιανικού Μουσείου για τη διενέργεια ̟ρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την
ε̟ιλογή αναδόχου για την «Προµήθεια εκτυ̟ώσεων (ε̟ο̟τικά-κείµενα-λεζάντες)» για
τις ανάγκες του υ̟οέργου 2 «Τεκµηρίωση, ̟ροστασία και ανάδειξη µνηµείων στον
̟εριβάλλοντα χώρο και ε̟έκταση φυτοτεχνικών εργασιών».για τις ανάγκες του
υ̟οέργου 2 «Τεκµηρίωση, ̟ροστασία και ανάδειξη µνηµείων στον ̟εριβάλλοντα χώρο
και ε̟έκταση φυτοτεχνικών εργασιών».
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ΆΡΘΡΟ 2 – Αντικείµενο έργου – διαγωνισµού
Αντικείµενο του διαγωνισµού είναι η ̟ροµήθεια εκτυ̟ώσεων (ε̟ο̟τικά-κείµεναλεζάντες), για τις ανάγκες του υ̟οέργου 2 «Τεκµηρίωση, ̟ροστασία και ανάδειξη
µνηµείων στον ̟εριβάλλοντα χώρο και ε̟έκταση φυτοτεχνικών εργασιών».ό̟ως
̟εριγράφεται αναλυτικά στην ε̟ισυνα̟τόµενη τεχνική ̟εριγραφή (Παράρτηµα Α), η
ο̟οία και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του υ̟όψη διαγωνισµού και της σχετικής
διακήρυξης.
ΆΡΘΡΟ 3 – Προϋ̟ολογισµός –Χρηµατοδότηση
Ο συνολικός ̟ροϋ̟ολογισµός της ̟ροµήθειας ̟ου θα αναλάβει να υλο̟οιήσει ο
ανάδοχος του ̟αρόντος διαγωνισµού, ανέρχεται κατ΄ ανώτατο όριο στο ̟οσό τριάντα
ε̟τά χιλιάδων ευρώ (37.000,00€) συµ̟εριλαµβανοµένου του αναλογούντος Φ.Π.Α
(23%) και θα βαρύνει τις ̟ιστώσεις του 2ου υ̟οέργου «Τεκµηρίωση, ̟ροστασία και
ανάδειξη µνηµείων στον ̟εριβάλλοντα χώρο και ε̟έκταση φυτοτεχνικών εργασιών»
της ̟ράξης «Συµ̟ληρωµατικές εργασίες για τη βελτίωση της ̟ροσβασιµότητας στον
̟εριβάλλοντα χώρο του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου», µε κωδικό MIS
448925, ΚΩ∆. Σ.Α.: 2013ΣΕ01480044 της ΣΑΕ0148 ̟ου συγχρηµατοδοτείται α̟ό το
Ευρω̟αϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανά̟τυξης και α̟ό εθνικούς ̟όρους στα ̟λαίσια
του Ε̟ιχειρησιακού Προγράµµατος «Αττική 2007-2013».
ΆΡΘΡΟ 4 – Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής – Ενηµέρωση ενδιαφεροµένων –
̟αραλαβή ∆ιακήρυξης
1. Τα στοιχεία της Αναθέτουσας Αρχής είναι τα ακόλουθα:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ,
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ & ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
∆ιεύθυνση: Βασιλίσσης Σοφίας 22
Το̟οθεσία / Πόλη: Αθήνα
Χώρα: Ελλάδα
Ταχ. Κώδικας: 10675
Τηλέφωνο: 2132139510
Τηλεοµοιοτυ̟ία: 2107231883
Ηλεκτρονική ∆ιεύθυνση: bma@culture.gr
Ιστοσελίδα: www. byzantinemuseum.gr, www.yppo.gr
2. Προκειµένου οι ενδιαφερόµενοι να ̟αραλάβουν τα σχετικά του ∆ιαγωνισµού,
µ̟ορούν να α̟ευθύνονται στην ανωτέρω διεύθυνση και τηλέφωνα, όλες τις εργάσιµες
ηµέρες και ώρες 09.00-13.00. Για την ̟αραλαβή της ∆ιακήρυξης δεν ̟ροβλέ̟εται
κόστος. Ε̟ίσης, στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής www. byzantinemuseum.gr,
www.yppo.gr διατίθεται ηλεκτρονικά η ̟αρούσα ∆ιακήρυξη.
Υ̟εύθυνη για τον διαγωνισµό είναι ο κος Σ̟υρίδων Νάσαινας.
ΆΡΘΡΟ 5 – Γενικές ̟ροϋ̟οθέσεις συµµετοχής- ∆ικαίωµα συµµετοχής – Λοι̟οί–
Λοι̟οί Λόγοι Α̟οκλεισµού – Ελάχιστα ε̟ί̟εδα ικανοτήτων υ̟οψηφίων
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1. Στο διαγωνισµό µ̟ορούν να συµµετάσχουν:
Φυσικά ή νοµικά ̟ρόσω̟α της ηµεδα̟ής ή της αλλοδα̟ής ή συνεταιρισµοί ̟ου
ασχολούνται και λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και ασκούν
ε̟άγγελµα συναφές µε το ̟ροκηρυσσόµενο αντικείµενο.
• Ενώσεις εταιρειών ̟ου υ̟οβάλλουν κοινές ̟ροσφορές, εφόσον ̟ληρούν τους όρους
̟ου καθορίζονται στο άρθρο 7 του Π.∆. 118/07.
• Κοινο̟ραξίες ̟ου λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος της µέλος της
Ε.Ε.
Στον διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτοί:
• Όσοι δεν ασκούν το ε̟άγγελµα ό̟ως ορίζεται ̟αρα̟άνω.
• Όσοι α̟οκλείστηκαν τελεσίδικα α̟ό κά̟οια άλλη ∆ηµόσια Υ̟ηρεσία ή Ν.Π.∆.∆.
γιατί δεν εκ̟λήρωσαν τις συµβατικές τους υ̟οχρεώσεις.
• Όσοι α̟οκλείστηκαν α̟ό διαγωνισµούς ∆ηµόσιας Υ̟ηρεσίας ή Ν.Π.∆.∆ για
̟ροµήθειες ή ̟αροχή υ̟ηρεσιών µε α̟όφαση του Υ̟ουργείου Ανά̟τυξης, Γενική
Γραµµατεία Εµ̟ορίου ή άλλου αρµοδίου διοικητικού οργάνου.
• Όσα φυσικά ή νοµικά ̟ρόσω̟α του εξωτερικού έχουν υ̟οστεί αντίστοιχες µε τις
̟αρα̟άνω κυρώσεις.
Τα ̟αρα̟άνω ισχύουν και για ο̟οιοδή̟οτε α̟ό της µέλη της ένωσης ή της
κοινο̟ραξίας.
2. Οι διαγωνιζόµενοι οφείλουν ε̟ίσης να ̟ληρούν τα ακόλουθα ελάχιστα ε̟ί̟εδα όσον
αφορά την οικονοµική και χρηµατοοικονοµική τους ε̟άρκεια, τις ε̟αγγελµατικές και
τεχνικές τους γνώσεις ή ικανότητες
• Ο διαγωνιζόµενος οφείλει να έχει εκτελέσει κατά τα ̟έντε τελευταία έτη, εργασίες µε
συναφές αντικείµενο (ό̟ως ̟εριγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της ̟αρούσας),
οικονοµικού µεγέθους, ̟ου να αντιστοιχούν αθροιστικά τουλάχιστον στο 100% του
̟ροκηρυσσόµενου έργου.
Σε ̟ερί̟τωση ενώσεων ̟ροσώ̟ων ̟ου υ̟οβάλλουν κοινή ̟ροσφορά είναι α̟οδεκτή η
εκτέλεση των εργασιών α̟ό ένα εκ των µελών της.
ΆΡΘΡΟ 6 – Τό̟ος και Προθεσµία υ̟οβολής ̟ροσφορών – ∆ιάρκεια ισχύος
Προσφορών
1. Η ̟ροθεσµία υ̟οβολής ̟ροσφορών και των α̟αραίτητων δικαιολογητικών λήγει
την 31-7-2015, ηµέρα Παρασκευή και ώρα Ελλάδος 15:00µµ.
2. Α̟οδεκτές είναι οι ̟ροσφορές ̟ου έχουν φθάσει έγκαιρα στην διεύθυνση του άρθρου
4 της ̟αρούσας µέχρι την ανωτέρω ηµεροµηνία. Σε κάθε υ̟οβαλλόµενη ̟ρόταση
δίνεται αριθµός ̟ρωτοκόλλου α̟ό τον ο̟οίο και µόνο α̟οδεικνύεται η ηµεροµηνία
υ̟οβολής της.
3. Οι ̟ροσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους συµµετέχοντες στον διαγωνισµό για 6
µήνες α̟ό την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
Προσφορές ̟ου αναφέρουν χρόνο ισχύος µικρότερο του ανωτέρω α̟ορρί̟τονται ως
α̟αράδεκτες. Η Αναθέτουσα Αρχή µ̟ορεί να ζητήσει και ̟αράταση της ισχύος των
̟ροσφορών. Κατά τα λοι̟ά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 13 του Π.∆. 118/2007.
ΆΡΘΡΟ 7 – Τρό̟ος σύνταξης και ̟εριεχόµενο ̟ροσφορών
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1. Οι ̟ροσφορές υ̟οβάλλονται στην Ελληνική Γλώσσα ή σε ο̟οιαδή̟οτε άλλη γλώσσα
της Ευρω̟αϊκής Ένωσης συνοδευόµενες α̟ό ε̟ίσηµη µετάφραση στην Ελληνική
Γλώσσα.
2. Ο κυρίως ενιαίος σφραγισµένος φάκελος της ̟ροσφοράς ̟ρέ̟ει ε̟ί ̟οινή
α̟οκλεισµού να φέρει τις ακόλουθες ενδείξεις:
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Προς:
Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ./ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ & ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 22, 10675 ΑΘΗΝΑ
Στοιχεία α̟οστολέα (̟λήρης ε̟ωνυµία ∆ιαγωνιζόµενου, ∆/ση, τηλ/νο, φάξ,
ονοµατε̟ώνυµο και ̟λήρη στοιχεία νοµίµου εκ̟ροσώ̟ου. Σε ̟ερί̟τωση ενώσεων
θα αναγράφονται τα στοιχεία όλων των µελών)
Αριθµ. ∆ιακήρυξης 3/2015.
«Προµήθεια εκτυ̟ώσεων (ε̟ο̟τικά-κείµενα-λεζάντες)»
Ηµεροµηνία διενέργειας διαγωνισµού: 03/08/2015 και ώρα 12:00 ̟.µ.
Να µην ανοιχθεί α̟ό την Ταχυδροµική Υ̟ηρεσία ή την Υ̟ηρεσία Πρωτοκόλλου
3. Ο φάκελος κάθε ̟ροσφοράς συνοδεύεται ε̟ί ̟οινή α̟οκλεισµού α̟ό ΑΙΤΗΣΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (̟αράρτηµα Γ υ̟όδειγµα 1), η ο̟οία υ̟ογράφεται α̟ό τον υ̟οψήφιο
ή το νόµιµο εκ̟ρόσω̟ό του. Εντός του κυρίως φακέλου της ̟ροσφοράς το̟οθετούνται:
1. Όλα τα α̟αιτούµενα δικαιολογητικά συµµετοχής ̟ου ̟εριγράφονται αναλυτικά
στο άρθρο 8 της ̟αρούσας
2. Τα τεχνικά στοιχεία της ̟ροσφοράς το̟οθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο
υ̟οφάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» το
̟εριεχόµενο της ο̟οίας ̟εριγράφεται αναλυτικά στο άρθρο 9 της ̟αρούσας
̟ροκήρυξης.
3. Τα οικονοµικά στοιχεία της ̟ροσφοράς το̟οθετούνται ε̟ί ̟οινή α̟ορρίψεως σε
χωριστό σφραγισµένο υ̟οφάκελο ε̟ίσης µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Τα ̟εριεχόµενα της οικονοµικής ̟ροσφοράς
̟εριγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 10 και α̟οτυ̟ώνονται στο έντυ̟ο του
Παραρτήµατος Β της ̟αρούσας ̟ροκήρυξης. Τονίζεται ρητά ότι οι ̟ροσφορές ̟ου
δε συντάχθηκαν ή δεν αναλύθηκαν σύµφωνα µε το υ̟όδειγµα του Παραρτήµατος
Β, θα θεωρηθούν άκυρες και θα α̟ορριφθούν.
∆εν ε̟ιτρέ̟εται η υ̟οβολή εναλλακτικών ̟ροσφορών.
4. Οι υ̟οφάκελοι τεχνικής και οικονοµικής ̟ροσφοράς φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως
φακέλου, ήτοι τα στοιχεία ̟ου αναφέρονται στην ̟αράγραφο 2 του ̟αρόντος άρθρου.

ΆΡΘΡΟ 8 – ∆ικαιολογητικά συµµετοχής
1. Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό υ̟οβάλλουν µε την ̟ροσφορά τους ε̟ί ̟οινή
α̟οκλεισµού στην Ελληνική γλώσσα στον κυρίως φάκελο, τα κάτωθι οριζόµενα
δικαιολογητικά. ∆ικαιολογητικά ̟ου έχουν εκδοθεί εκτός Ελλάδος θα συνοδεύονται,
ε̟ί ̟οινή α̟οκλεισµού, α̟ό ε̟ίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.
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Τα δικαιολογητικά, ̟ρωτότυ̟α ή ακριβή αντίγραφα, ̟ου α̟αιτούνται είναι τα
ακόλουθα:
Α 1. Αντίγραφα των ̟ρωτοτύ̟ων νοµιµο̟οιητικών εγγράφων, ό̟ως ΦΕΚ ίδρυσης και
τρο̟ο̟οιήσεις του (για διαγωνιζόµενους µε µορφή ΑΕ και ΕΠΕ), ε̟ικυρωµένο
αντίγραφο ή α̟όσ̟ασµα του καταστατικού του διαγωνιζοµένου και των εγγράφων
τρο̟ο̟οιήσεών του (για ΟΕ και ΕΕ), βεβαίωση έναρξης (για φυσικά ̟ρόσω̟α).
2. Υ̟εύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ότι ο συµµετέχων έλαβε γνώση των όρων
της διακήρυξης και τους α̟οδέχεται ανε̟ιφύλακτα (συν. υ̟όδειγµα).
3. Υ̟εύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην ο̟οία να αναγράφονται τα
αναφερόµενα στην ̟ερί̟τωση ii του εδαφίου β της ̟αραγράφου 1 του άρθρου 6
του Π.∆. 118/2007 (συν. υ̟όδειγµα).
Β. ∆ικαιολογητικά α̟όδειξης αναγκαίων ελάχιστων α̟αιτήσεων οικονοµικής,
χρηµατοοικονοµικής ε̟άρκειας:
• Υ̟εύθυνη δήλωση η ο̟οία θα ̟εριλαµβάνει κατάλογο στον ο̟οίο να
αναφέρονται έργα ̟ου αφορούν σε εργασίες συναφούς αντικειµένου (̟αρ.2 του
άρθρου 5 της ̟αρούσας διακήρυξης) ̟ου έχουν ̟αρασχεθεί τα τελευταία 5 έτη
µε µνεία για κάθε σύµβαση του ακριβούς αντικειµένου, του α̟οδέκτη των
υ̟ηρεσιών, είτε εµ̟ί̟τει στο δηµόσιο είτε στον ιδιωτικό τοµέα, του χρόνου
̟αροχής των υ̟ηρεσιών, του ̟οσού και του τυχόν ̟οσοστού συµµετοχής του
διαγωνιζόµενου.
- Σε ̟ερί̟τωση υ̟οβολής κοινής ̟ροσφοράς α̟ό ένωση ̟ροµηθευτών, όλα τα
̟αρα̟άνω δικαιολογητικά ̟ρέ̟ει να υ̟οβληθούν για καθένα α̟ό τα µέλη ̟ου
συµµετέχουν στην ένωση.
Ε̟ίσης στην ̟ροσφορά της ένωσης ̟ρέ̟ει (α) να αναφέρεται η έγκριση του αρµοδίου
οργάνου κάθε µέλους της ένωσης για συµµετοχή της στο διαγωνισµό, (β) να
̟ροσδιορίζεται 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 ̟ου αναλαµβάνει κάθε Μέλος της Ένωσης στο σύνολο της
Προσφοράς, (γ) να ̟αρουσιάζεται ο τρό̟ος συνεργασίας των µελών µεταξύ τους, (δ) να
δηλώνεται ένα µέλος ως ε̟ικεφαλής της Ένωσης. Στην ̟ερί̟τωση υ̟οβολής της κοινής
̟ροσφοράς α̟ό εκ̟ρόσω̟ο της ένωσης, α̟αιτείται ̟έραν των ανωτέρω και η
̟ροσκόµιση εξουσιοδότησης για την υ̟ογραφή και υ̟οβολή της ̟ροσφοράς α̟ό τον
εκ̟ρόσω̟ο των µελών της ένωσης, εφόσον η ̟ροσφορά δεν υ̟ογράφεται α̟ό όλα τα
µέλη της ένωσης.
ΆΡΘΡΟ 9 – Περιεχόµενα υ̟οφακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
Οι υ̟οψήφιοι υ̟οβάλλουν µε την ̟ροσφορά τους τον υ̟οφάκελο «ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο ο̟οίος ̟εριέχει Τεχνική Περιγραφή, στην ο̟οία θα ̟εριγράφονται ε̟ί
̟οινής α̟όρριψης αναλυτικά όλα τα τεχνικά στοιχεία των υ̟ό ̟ροµήθεια ειδών της
̟ροσφοράς, και οι ̟οσότητες αυτών σύµφωνα µε το Παράρτηµα Α της ̟αρούσας και
µε τη σειρά ̟ου αναγράφονται σε αυτό, χωρίς αναγραφή τιµών.

ΆΡΘΡΟ 10 – Περιεχόµενα υ̟οφακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
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1. Στον φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» εσωκλείεται η οικονοµική ̟ροσφορά
συνταγµένη ε̟ί ̟οινή α̟οκλεισµού σύµφωνα µε το Παράρτηµα Β καθώς και τους
όρους του ̟αρόντος άρθρου.
2. Κάθε σελίδα της οικονοµικής ̟ροσφοράς υ̟ογράφεται α̟ό τον διαγωνιζόµενο ή το
νόµιµο εκ̟ρόσω̟ο αυτού.
4. Η συνολική ̟ροσφερόµενη τιµή αναγράφεται υ̟οχρεωτικά αριθµητικώς και
ολογράφως. Σε ̟ερί̟τωση αντιφάσεων υ̟ερισχύει η ολόγραφη τιµή.
5. Οι ̟ροσφερόµενες τιµές ̟εριλαµβάνουν το σύνολο των ε̟ιβαρύνσεων: το κόστος του
̟ροϊόντος, το κόστος µεταφοράς, εγκατάστασης και ένταξής του στο χώρο του έργου, το
κόστος τυχόν ̟ροσαρµογών και δοκιµών εφαρµογής, τις τυχόν υ̟έρ τρίτων κρατήσεις,
έξοδα µεταφοράς, εγκατάστασης και κάθε τέλος, δασµό, ασφάλιστρα ή ε̟ιβάρυνση,
εκτός του ΦΠΑ. Είναι δηλαδή τελικές τιµές ̟ρο ΦΠΑ, ο ο̟οίος θα αναφέρεται χωριστά,
σύµφωνα µε το υ̟όδειγµα του Παραρτήµατος Β.
6. Οι τιµές αναγράφονται υ̟οχρεωτικά σε Ευρώ µε συµ̟ληρωµένο υ̟οχρεωτικά και το
δεύτερο δεκαδικό ψηφίο ακόµη και όταν είναι µηδενικό.
7. Οι ̟ροσφερόµενες τιµές είναι δεσµευτικές και σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της
σύµβασης και δεν ανα̟ροσαρµόζονται, δοθέντος ότι ο ανάδοχος θεωρεί τον κίνδυνο
α̟ρόο̟του µεταβολής των οικονοµικών συνθηκών ως ενδεχόµενο και τον α̟οδέχεται.
Προσφορά ̟ου θέτει όρο ανα̟ροσαρµογής α̟ορρί̟τεται ως α̟αράδεκτη.
8. Προσφορά ̟ου καταλήγει σε συνολική τιµή µεγαλύτερη του ̟ροϋ̟ολογισµού του
άρθρου 3 της ̟αρούσας α̟ορρί̟τεται ως α̟αράδεκτη.
9. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου α̟ό την ̟ροσφορά δεν ̟ροκύ̟τει µε σαφήνεια η ̟ροσφερόµενη
τιµή, η ̟ροσφορά α̟ορρί̟τεται ως α̟αράδεκτη. Οµοίως και σε ̟ερί̟τωση ̟ου η
̟ροσφορά ̟αραλεί̟ει τιµές ή ̟εριλαµβάνει αντιφατικά στοιχεία τιµών ̟ου καθιστούν
την ̟ροσφορά ανε̟ίδεκτη εκτίµησης ή καταλεί̟ει αµφιβολία ως ̟ρος την
̟ροσφερόµενη τιµή.
10. Προσφορές ̟ου θα ̟εριλαµβάνουν σχόλια, αιρέσεις, ή όρους θα θεωρηθούν ως
ε̟ιφυλάξεις ε̟ί των όρων του ∆ιαγωνισµού και θα α̟ορριφθούν.
ΆΡΘΡΟ 11 ∆ιαδικασία Α̟οσφράγισης και Αξιολόγησης Προσφορών– Ανάδειξη
µειοδότη (̟ροσφοράς µε την χαµηλότερη τιµή)
1. Η διενέργεια του διαγωνισµού, η α̟οσφράγιση και η αξιολόγηση των ̟ροσφορών,
καθώς και η ανάδειξη της χαµηλότερης τιµής γίνεται σύµφωνα µε τις ε̟όµενες
̟αραγράφους α̟ό τριµελή Ε̟ιτρο̟ή Αξιολόγησης η ο̟οία συστήνεται µε α̟όφαση της
Αναθέτουσας Αρχής.
2. Παραλαβή ̟ροσφορών - Α̟οσφράγιση κυρίως φακέλου ̟ροσφοράς και φακέλου
τεχνικής ̟ροσφοράς -Έλεγχος ̟ληρότητας & νοµιµότητας υ̟οβληθέντων µε την
̟ροσφορά δικαιολογητικών
Σε δηµόσια συνεδρίαση, στις 03-08-2015 και ώρα 12:00 ̟.µ., στη διεύθυνση της
Αναθέτουσας Αρχής ̟ου αναφέρεται στο άρθρο 4 της ̟αρούσας, κατά την ο̟οία
µ̟ορούν να ̟αραβρεθούν οι διαγωνιζόµενοι ή εκ̟ρόσω̟οί τους, η Ε̟ιτρο̟ή
Αξιολόγησης ̟αραλαµβάνει α̟ό την Υ̟ηρεσία Πρωτοκόλλου της Αναθέτουσας Αρχής
µόνο τους φακέλους των ̟ροσφορών ̟ού κατατέθηκαν εµ̟ρόθεσµα, ενώ α̟ορρί̟τει
χωρίς να α̟οσφραγίσει τις εκ̟ρόθεσµες ̟ροσφορές, ̟ροκειµένου να ε̟ιστραφούν.
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Ακολούθως, η Ε̟ιτρο̟ή α̟οσφραγίζει δηµόσια τον κυρίως φάκελο ̟ροσφοράς καθώς
και τον υ̟οφάκελο δικαιολογητικών συµµετοχής και τεχνικής ̟ροσφοράς κάθε
διαγωνιζοµένου, µονογράφει και σφραγίζει όλα τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία της
τεχνικής ̟ροσφοράς ανά φύλλο.
Στη συνέχεια η Ε̟ιτρο̟ή ̟ροβαίνει σε κλειστές συνεδριάσεις σε λε̟τοµερή έλεγχο ως
̟ρος την ακρίβεια, ̟ληρότητα και ε̟άρκεια των υ̟οβληθέντων στοιχείων των
δικαιολογητικών συµµετοχής και τεχνικής ̟ροσφοράς των άρθρων 8 και 9 της
̟αρούσας και δια̟ιστώνει τη συµφωνία ή ασυµφωνία τους µε τους α̟αράβατους
όρους της ̟αρούσας διακήρυξης συντάσσοντας σχετικό ̟ρακτικό µε το ο̟οίο
εισηγείται αιτιολογηµένα στην Αναθέτουσα Αρχή την α̟οδοχή ή την α̟όρριψη των
̟ροσφορών των διαγωνιζοµένων ̟ου έχουν υ̟οβάλλει ελλι̟ή στοιχεία ή των ο̟οίων
τα υ̟οβληθέντα δεν ̟ληρούν τους όρους της ̟αρούσας. Στο εν λόγω ̟ρακτικό
αναφέρονται και τα στοιχεία των διαγωνιζόµενων των ο̟οίων οι φάκελοι
α̟οσφραγίσθηκαν.
Στη συνέχεια του ως άνω Πρακτικού της Ε̟ιτρο̟ής Αξιολόγησης η Αναθέτουσα Αρχή
εκδίδει σχετική α̟όφαση η ο̟οία κοινο̟οιείται σε όλους τους ̟ροσφέροντες µε
τηλεοµοιοτυ̟ία και στην ο̟οία ε̟ισυνά̟τεται υ̟οχρεωτικά το Πρακτικό της
Ε̟ιτρο̟ής Αξιολόγησης.
Σε ̟ερί̟τωση ̟ου σε ο̟οιοδή̟οτε στάδιο δια̟ιστωθεί ότι κά̟οιος ̟ροσφέρων ή
ε̟ιχείρηση ̟ου σχετίζεται µε ̟ροσφέροντα έχει ̟αράσχει συµβουλές στην Αναθέτουσα
Αρχή ή έχει εµ̟λακεί µε ο̟οιονδή̟οτε τρό̟ο στην ̟ροετοιµασία της διαδικασίας
σύναψης της ̟ροκηρυσσόµενης σύµβασης (̟.χ. στη σύνταξη της σχετικής µελέτης ή των
τεχνικών ̟ροδιαγραφών), η Ε̟ιτρο̟ή γνωµοδοτεί αν λόγω της συµµετοχής του
συγκεκριµένου ̟ροσφέροντα συντρέχει ̟ερί̟τωση στρέβλωσης του ανταγωνισµού
ή/και µη τήρησης της αρχής της ίσης µεταχείρισης. Στα ̟λαίσια του ̟αρα̟άνω
ελέγχου η Ε̟ιτρο̟ή γνωµοδοτεί για την αίτηση εκ µέρους της Αναθέτουσα Αρχή για
̟αροχή α̟όψεων α̟ό τον συγκεκριµένο ̟ροσφέροντα ̟ροκειµένου να δοθεί η
ευκαιρία σε αυτόν να α̟οδείξει ότι η συµµετοχή του στην ̟ροετοιµασία δεν είναι
δυνατόν να ̟ροκαλέσει στρέβλωση του ανταγωνισµού. Αν ̟αρά τα ̟αρα̟άνω και
µετά την εξέταση των α̟όψεων του ̟ροσφέροντα η Ε̟ιτρο̟ή κρίνει ότι δεν
διασφαλίζεται η µη στρέβλωση του ανταγωνισµού και η τήρηση της αρχής της ίσης
µεταχείρισης, γνωµοδοτεί υ̟έρ του α̟οκλεισµού του συγκεκριµένου ̟ροσφέροντα α̟ό
την διαδικασία.
3. Α̟οσφράγιση οικονοµικών ̟ροσφορών - Αξιολόγηση οικονοµικής ̟ροσφοράς και
ανακοίνωση τιµών- Ανάδειξη µειοδότη
Μετά την αξιολόγηση των τεχνικών ̟ροσφορών η Ε̟ιτρο̟ή Αξιολόγησης, σε δηµόσια
συνεδρίαση, α̟οσφραγίζει τους φακέλους οικονοµικών ̟ροσφορών και, αφού τις
µονογράψει και σφραγίσει, ανακοινώνει τις ̟ροσφερόµενες τιµές.
Η α̟οσφράγιση του φακέλου της οικονοµικής ̟ροσφοράς γίνεται σε ηµεροµηνία και
ώρα ̟ου καθορίζεται και γνωστο̟οιείται µε σχετική ̟ρόσκληση στους εν λόγω
ενδιαφερόµενους. Οι φάκελοι των οικονοµικών ̟ροσφορών των ̟ροσφερόντων ̟ου
έχουν α̟ορριφθεί δεν α̟οσφραγίζονται αλλά ε̟ιστρέφονται σε αυτούς µετά την
υ̟ογραφή της σύµβασης µε τον ε̟ιλεγέντα ανάδοχο.
Η Ε̟ιτρο̟ή στη συνέχεια ελέγχει τις οικονοµικές ̟ροσφορές και συντάσσει ̟ρακτικό
µε το ο̟οίο γνωµοδοτεί για τις τυχόν α̟ορριφθείσες ̟ροσφορές, τις τιµές των
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α̟οδεκτών ̟ροσφορών σύµφωνα µε το άρθρο 10 και το Παράρτηµα Β της ̟αρούσας
και συντάσσει τον ̟ίνακα τελικής κατάταξης των διαγωνιζοµένων, µε βάση την
χαµηλότερη τιµή. Η σύγκριση των ̟ροσφορών θα γίνεται στη συνολική τιµή της
̟ροµήθειας ̟ρο ΦΠΑ, ό̟ως αυτή ̟ροκύ̟τει α̟ό την οικονοµική ̟ροσφορά. Κατά την
αξιολόγηση των οικονοµικών ̟ροσφορών η Ε̟ιτρο̟ή Αξιολόγησης δύναται να
διορθώσει ̟ροφανή σφάλµατα ̟ου ̟ροκύ̟τουν α̟ό την τέλεση µαθηµατικών
̟ράξεων.
∆εσµευτική για τον ̟ροµηθευτή είναι η ̟ροσφορά µετά την τυχόν διόρθωση των
σφαλµάτων της α̟ό την Ε̟ιτρο̟ή Αξιολόγησης.
Εάν οι τιµές ενός διαγωνιζόµενου είναι ιδιαίτερα χαµηλές ή κατά τη γνώµη της
Ε̟ιτρο̟ής Αξιολόγησης είναι αναιτιολόγητες, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καλέσει
τον διαγωνιζόµενο να τις αιτιολογήσει αναλυτικά και αν αυτός δεν ̟ροσφέρει ε̟αρκή
αιτιολόγηση θα α̟οκλειστεί α̟ό τον διαγωνισµό.
Ιδιαίτερα ε̟ισηµαίνεται ότι ̟ροσφορά της ο̟οίας το συγκριτικό κόστος είναι
µικρότερο του 85% του ∆ιάµεσου (median) των α̟οδεκτών Οικονοµικών ̟ροσφορών
α̟ορρί̟τεται. Πριν την α̟όρριψη της ̟ροσφοράς θα ζητείται α̟ό τον υ̟οψήφιο
Ανάδοχο έγγραφη αιτιολόγηση της οικονοµικής ̟ροσφοράς (̟.χ. σχετικά µε την
οικονοµία της µεθόδου ̟αροχής υ̟ηρεσίας / τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες υ̟ό τις
ο̟οίες ο υ̟οψήφιος Ανάδοχος θα ̟αράσχει την υ̟ηρεσία). Εάν και µετά την ̟αροχή
της ανωτέρω αιτιολόγησης οι ̟ροσφερόµενες τιµές κριθούν ως υ̟ερβολικά χαµηλές, η
̟ροσφορά θα α̟ορριφθεί.
Αφού ολοκληρώσει το ̟ρακτικό της η Ε̟ιτρο̟ή, το υ̟οβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή
για έκδοση της σχετικής α̟όφασης στην ο̟οία θα ̟εριλαµβάνεται ο τελικός ̟ίνακας
κατάταξης, οι τυχόν α̟ορριφθείσες ̟ροσφορές και θα αναφέρεται ο ̟ροσφέρων στον
ο̟οίο ̟ρόκειται να γίνει η κατακύρωση. Η α̟όφαση της Αναθέτουσας Αρχής
κοινο̟οιείται µε τηλεοµοιοτυ̟ία στους διαγωνιζόµενους ̟ροκειµένου να ασκήσουν
εφόσον ε̟ιθυµούν τα τυχόν ένδικα µέσα.
ΆΡΘΡΟ 12 ∆ιαδικασία Κατακύρωσης
Η Ε̟ιτρο̟ή Αξιολόγησης, µε έγγραφη ειδο̟οίηση, καλεί τον υ̟οψήφιο ̟ου υ̟έβαλε
την χαµηλότερη τιµή (µειοδότη), στον ο̟οίον ̟ρόκειται να γίνει η
κατακύρωση της σύµβασης, να υ̟οβάλει εντός ̟ροθεσµίας είκοσι (20) ηµερών α̟ό την
κοινο̟οίηση, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1. Ισχύουσα ασφαλιστική και φορολογική ενηµερότητα.
2. Πρόσφατο ̟ιστο̟οιητικό αρµόδιας αρχής ̟ερί εγγραφής του στα µητρώα του
οικείου ε̟ιµελητηρίου ή ισοδύναµων οργανώσεων.
3. Πρόσφατο α̟όσ̟ασµα ̟οινικού µητρώου του διαγωνιζόµενου φυσικού ̟ροσώ̟ου ή
του νόµιµου εκ̟ροσώ̟ου του διαγωνιζόµενου νοµικού ̟ροσώ̟ου.
4. Για την α̟όδειξη της εκτέλεσης εργασιών συναφούς αντικειµένου (̟αρ.2 του άρθρου
5 της ̟αρούσας διακήρυξης) τα ̟αρακάτω:
α) Για έργα ̟ου έχουν ̟αρασχεθεί στο δηµόσιο τοµέα: ̟ιστο̟οιητικά εκτέλεσης
συναφών εργασιών τα ο̟οία έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί α̟ό την αρµόδια αρχή
(βεβαίωση καλής εκτέλεσης/̟ρωτόκολλο ̟αραλαβής).
β) Για έργα ̟ου έχουν ̟αρασχεθεί στον ιδιωτικό τοµέα, αντίγραφα των αντίστοιχων
̟αραστατικών ή εφόσον δεν ̟ροβλέ̟εται η έκδοση ̟αραστατικών ή δεν υ̟άρχουν
̟αραστατικά, µε υ̟εύθυνη δήλωση του α̟οδέκτη των εργασιών.
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Η Ε̟ιτρο̟ή ελέγχει τα ̟ροσκοµισθέντα δικαιολογητικά. Αν αυτά είναι ̟λήρη,
εισηγείται την ανάθεση της σύµβασης.
Αν ο υ̟οψήφιος δεν έχει ̟ροσκοµίσει ένα ή ̟ερισσότερα δικαιολογητικά ή α̟οδειχθεί
ότι η δήλωσή του ήταν ψευδής ή ανακριβής, δεν ολοκληρώνεται η κατακύρωση και η
διαδικασία ε̟αναλαµβάνεται µε ̟ρόσκληση του διαγωνιζόµενου ̟ου υ̟έβαλε την
αµέσως ε̟όµενη µε χαµηλότερη τιµή ̟ροσφορά κ.ο.κ.
ΆΡΘΡΟ 13 Α̟όφαση Κατακύρωσης – Σύναψη Σύµβασης
Μετά το Πρακτικό της Ε̟ιτρο̟ής Αξιολόγησης, η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει την
σχετική α̟όφαση κατακύρωσης η ο̟οία κοινο̟οιείται υ̟οχρεωτικά στους λοι̟ούς
συµµετέχοντες. Στον υ̟οψήφιο στον ο̟οίο γίνεται η κατακύρωση α̟οστέλλεται
σχετική ανακοίνωση µετά την εξέταση τυχών υ̟οβληθεισών ενστάσεων ή/και
̟ροσφυγών του άρθρου 13 της ̟αρούσας ή την ά̟ρακτη ̟αρέλευση των σχετικών
̟ροθεσµιών και τον καλεί να ̟ροσέλθει εντός δέκα (10) ηµερών για την υ̟ογραφή της
σύµβασης.
Με την ανακοίνωση αυτή, η Σύµβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο του
Συµφωνητικού ̟ου ακολουθεί έχει α̟οδεικτικό µόνο χαρακτήρα.
Εγγυήσεις
Ο ε̟ιλεγείς ανάδοχος υ̟οχρεούται να ̟ροσκοµίσει ̟ρο ή κατά την υ̟ογραφή της
σχετικής σύµβασης, σαν εγγύηση για την τήρηση των όρων της σύµβασης, Εγγυητική
Ε̟ιστολή Καλής Εκτέλεσης αναγνωρισµένου ιδρύµατος ως ανωτέρω, ̟οσού ίσου µε το
5% της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. σύµφωνα µε Ν.4281/2014 (ΦΕΚ
160/Α/8-8-2014). Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής ε̟ιστολής καλής εκτέλεσης ̟ρέ̟ει να
λήγει µε την ε̟ιστροφή της στο ̟ιστωτικό ίδρυµα ̟ου την εξέδωσε. Σε ̟ερί̟τωση
ένωσης ̟ροµηθευτών η εγγύηση ̟εριλαµβάνει και τον όρο της ̟αρ. 11 του άρθρου 25
του Π.∆. 118/2007. Η εγγυητική ε̟ιστολή καλής εκτέλεσης θα είναι εισ̟ρακτέα και
̟ληρωτέα στην Ελλάδα, θα διέ̟εται α̟ό την ελληνική νοµοθεσία και θα υ̟όκειται
στην α̟οκλειστική δικαιοδοσία των αρµόδιων δικαστηρίων της έδρας της
Αναθέτουσας Αρχής.
ΆΡΘΡΟ 14 – Υ̟οβολή ενστάσεων
Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό έχουν το δικαίωµα υ̟οβολής ενστάσεων, µε την
καταβολή του νοµίµου ̟αραβόλου, κατά των α̟οφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής
εντός τριών εργάσιµων ηµερών α̟ό την ηµέρα ̟ου η σχετική Α̟όφαση τους έχει
κοινο̟οιηθεί σύµφωνα µε τα αναφερόµενα ανωτέρω.
ΆΡΘΡΟ 15 – ∆ιάρκεια σύµβασης
Η ̟ροµήθεια θα ολοκληρωθεί τµηµατικά, ό̟ως ̟εριγράφεται στην Τεχνική
Περιγραφή, σε χρονικό διάστηµα έως τις 30 Σε̟τεµβρίου 2015, καταληκτική
ηµεροµηνία του φυσικού αντικειµένου του υ̟οέργου 2, εκτός κι εάν υ̟άρξει ̟αράταση
µε ευθύνη της Αναθέτουσας Αρχής, σε συνάρτηση µε την ̟ρόοδο των εργασιών της
γενικής διαµόρφωσης του ̟εριβάλλοντος χώρου (υ̟οέργο 1), ̟ου ε̟ιβλέ̟εται α̟ό τη
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∆ιεύθυνση Μελετών και Εκτέλεσης Έργων Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων και η
ολοκλήρωση του ο̟οίου α̟οτελεί ̟ροϋ̟όθεση για την ολοκλήρωση του υ̟οέργου 2.
ΆΡΘΡΟ 16 – Τρό̟ος ̟ληρωµής
Η ̟ληρωµή θα γίνει µετά την ολοκλήρωση των συµφωνηθεισών ̟ροµηθειών και µετά
την οριστική ̟οιοτική και ̟οσοτική ̟αραλαβή αυτών α̟ό την αρµόδια Ε̟ιτρο̟ή
Παραλαβής, η ο̟οία θα ελέγξει την τήρηση και των τεχνικών ̟ροδιαγραφών̟οσοτήτων, ̟ου συνοδεύει την ̟αρούσα διακήρυξη και εν συνεχεία θα εκδώσει το
σχετικό ̟ρωτόκολλο ̟αραλαβής. Το τίµηµα καταβάλλεται για το σύνολο των
υ̟οχρεώσεων του Αναδόχου ̟εριλαµβανοµένων κρατήσεων, δασµών κλ̟ εξόδων
µεταφοράς κ.α.)
Πριν α̟ό την ̟ληρωµή ο Ανάδοχος θα ̟ρέ̟ει να έχει καταθέσει στο Λογιστήριο της
Υ̟ηρεσίας τα εξής δικαιολογητικά:
1. Τιµολόγιο, ε̟ί του ο̟οίου γίνεται η ̟ροβλε̟όµενη ̟αρακράτηση φόρου ε̟ί του
καθαρού ̟οσού, ̟ρο ΦΠΑ 23%.
2. Πιστο̟οιητικά ισχύουσας φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας,
καθώς και ό̟οιο άλλο δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί α̟ό το Λογιστήριο της Υ̟ηρεσίας.
Η σχετική δα̟άνη θα βαρύνει τις ̟ιστώσεις του έργου µε κωδικό αριθµό ̟ράξης
2013ΣΕ01480044 της ΣΑΕ 0148 του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Ε̟ενδύσεων.

ΆΡΘΡΟ 17 – Εκχώρηση – Υ̟οκατάσταση
Ο Ανάδοχος α̟αγορεύεται να υ̟οκατασταθεί α̟ό άλλο φυσικό ή νοµικό ̟ρόσω̟ο
σχετικά µε τις υ̟οχρεώσεις ̟ου θα αναλάβει εξ’ αφορµής της ̟αρούσης, καθώς ε̟ίσης
α̟αγορεύεται η εκχώρηση δικαιωµάτων άνευ της ρητής άδειας της Αναθέτουσας
Αρχής.
ΆΡΘΡΟ 18 - Ακύρωση - Ματαίωση ∆ιαγωνισµού
1. Το α̟οτέλεσµα του ∆ιαγωνισµού µ̟ορεί να µαταιωθεί µε α̟όφαση της Αναθέτουσας
Αρχής στις ̟ερι̟τώσεις ̟ου ̟ροβλέ̟ονται στο άρθρο 21 του Π.∆. 118/2007.
2. Εάν δια̟ιστωθούν λάθη ή ̟αραλείψεις σε στάδιο της διαδικασίας ̟ρογενέστερο του
ανοίγµατος των οικονοµικών ̟ροσφορών, µ̟ορεί να ακυρωθεί εν µέρει η διαδικασία
του ∆ιαγωνισµού και να α̟οφασιστεί η ε̟ανάληψή του α̟ό το σηµείο ̟ου έγινε το
λάθος ή η ̟αράλειψη.
3. Σε ̟ερί̟τωση ακύρωσης ή µαταίωσης του ∆ιαγωνισµού, όσοι είχαν συµµετάσχει σε
αυτόν δεν έχουν δικαίωµα α̟οζηµίωσης για ο̟οιοδή̟οτε λόγο.
ΆΡΘΡΟ 19 - Γλώσσα ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού –Κοινο̟οιήσεις - Ισχύουσα
Νοµοθεσία
1. Ε̟ίσηµη γλώσσα διενέργειας του ∆ιαγωνισµού και της Σύµβασης ̟ου θα υ̟ογραφεί
είναι η Ελληνική.
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2. Οι κοινο̟οιήσεις των αρµοδίων οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής ̟ρος τους
διαγωνιζόµενους γίνονται µε τηλεοµοιοτυ̟ία στον αριθµό ̟ου έχει δηλώσει κάθε
διαγωνιζόµενος.
3. Η ̟αρούσα ∆ιακήρυξη διέ̟εται α̟οκλειστικά α̟ό το ελληνικό δίκαιο.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Για τις ανάγκες του έργου µε τίτλο «Συµ̟ληρωµατικές εργασίες για τη βελτίωση της
̟ροσβασιµότητας στον ̟εριβάλλοντα χώρο του Βυζαντινού και Χριστιανικού
Μουσείου», το ο̟οίο α̟οσκο̟εί στην υλο̟οίηση στοχευµένων, συµ̟ληρωµατικών
ε̟εµβάσεων ̟ροκειµένου ο ̟εριβάλλων χώρος του ΒΧΜ -συνολικής έκτασης 20
στρεµµάτων- να καταστεί ̟λήρως ε̟ισκέψιµος, ̟ροσβάσιµος και λειτουργικός για
όλους, έτσι ώστε να αυξήσει την ε̟ισκεψιµότητά του και να ενταχθεί µε αυτόν τον
τρό̟ο στον ̟ολιτιστικό ιστό της Αθήνας, είναι α̟αραίτητη η ̟ροµήθεια διαφορετικών
εκτυ̟ώσεων του ενηµερωτικού και ̟ληροφοριακού υλικού, οι ̟ροδιαγραφές των
ο̟οίων αναλύονται στα ̟αρακάτω:
Άρθρο 1 - Φυλλάδια
Α. Έντυ̟ο φυλλάδιο (σηµείων ενδιαφέροντος)
Προδιαγραφές ̟αραγωγής
∆ιαστάσεις: 59 x 41 εκ. ανοικτό
21 x 19,8 εκ. κλειστό
Εκτύ̟ωση σε τετραχρωµία (Α+ χαρτί γραφής 110 gr.)
Αντίτυ̟α: 15000 τεµάχια ελληνικά και 15000 αγγλικά
Β. Έντυ̟ο φυλλάδιο (γενικής ̟ορείας)
Προδιαγραφές ̟αραγωγής
∆ιαστάσεις: 45 x 26 εκ. ανοικτό
15 x 26 εκ. κλειστό
Εκτύ̟ωση σε τετραχρωµία (χαρτί 170 gr. velvet) µε ειδική ε̟εξεργασία(βερνίκι)
Αντίτυ̟α: 10000 τεµάχια ελληνικά και 10000 αγγλικά
Γ. Έντυ̟α φυλλάδια (εκ̟αιδευτικά)
Σετ το ο̟οίο ̟εριλαµβάνει τα έντυ̟α 1+2+3
Αντίτυ̟α: 6000 τεµάχια ελληνικά και 3000 αγγλικά ανά σετ
1. Έντυ̟ο φυλλάδιο 4σέλιδο - καρτέλα
Προδιαγραφές ̟αραγωγής
∆ιαστάσεις: Α3 ανοικτό
Α4 κλειστό
Εκτύ̟ωση σε τετραχρωµία (Α+Β όψη)
Χαρτί 300 gr. velvet µε ειδική ε̟εξεργασία(βερνίκι Α+Β όψη )
Πίκµανση και δί̟λωµα
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2. Έντυ̟ο µονόφυλλο
Προδιαγραφές ̟αραγωγής
∆ιαστάσεις: Α3 ανοικτό
Α4 κλειστό
Εκτύ̟ωση σε τετραχρωµία (Α όψη)
Χαρτί 170 gr. velvet µε ειδική ε̟εξεργασία(βερνίκι Α όψη)
∆ί̟λωµα

3. Έντυ̟α µονόφυλλα ̟έντε (5) τεµάχια
Προδιαγραφές ̟αραγωγής
∆ιαστάσεις: Α4
Εκτύ̟ωση σε τετραχρωµία (Α + Β όψη)
Χαρτί 170 gr. velvet µε ειδική ε̟εξεργασία(βερνίκι Α + Β όψη)
∆ί̟λωµα
Τα ̟αρα̟άνω είδη θα ̟αραδοθούν α̟ό τον Ανάδοχο στην Αναθέτουσα Αρχή σε
χρονικό διάστηµα όχι µεγαλύτερο των δεκα̟έντε ηµερών α̟ό την ̟αράδοση των ̟ρος
εκτύ̟ωση ψηφιακών αρχείων.
Άρθρο 2 - Ενηµερωτικά λάβαρα (banners)
Ψηφιακή εκτύ̟ωση σε µουσαµά µε οικολογικά µελάνια latex µε µεταλλικά γαλβανιζέ
στοιχεία στήριξης σε όλα τα τεµάχια ̟ου ακολουθούν.
1. Τεµάχια δύο (2)
Προδιαγραφές ̟αραγωγής
∆ιαστάσεις: 3,90 x 1, 00 µ.
Μανίκι µε θερµοκόλληση στο ̟άνω µέρος
Μ̟ουντούζια (αριστερά, δεξιά και κάτω)

2. Τεµάχια δύο (2)
Προδιαγραφές ̟αραγωγής
∆ιαστάσεις: 4,50 x 1, 50 µ.
Μανίκι µε θερµοκόλληση στο ̟άνω µέρος
Μ̟ουντούζια (αριστερά, δεξιά και κάτω)

3. Τεµάχιο ένα (1)
Προδιαγραφές ̟αραγωγής
∆ιαστάσεις: 6,20 x 1, 76 µ.
Μανίκι µε θερµοκόλληση ̟εριµετρικά
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Μ̟ουντούζια (αριστερά, δεξιά και ̟εριµετρικά ορειβατικά γαντζάκια)
Τα ̟αρα̟άνω είδη θα ̟αραδοθούν α̟ό τον Ανάδοχο στην Αναθέτουσα Αρχή σε
χρονικό διάστηµα όχι µεγαλύτερο των δεκα̟έντε ηµερών α̟ό την ̟αράδοση των ̟ρος
εκτύ̟ωση ψηφιακών αρχείων.
Άρθρο 3 – Εκτυ̟ώσεις ε̟ο̟τικών – κειµένων – λεζαντών για τις ̟ληροφοριακές
̟ινακίδες του ̟εριβάλλοντος χώρου ΒΧΜ.
Περιλαµβάνονται τριάντα (30) εκτυ̟ώσεις ̟ου θα το̟οθετηθούν ε̟ί των
̟ληροφοριακών ̟ινακίδων στον ̟εριβάλλοντα χώρο του ΒΧΜ. Αφορά στην
̟ροµήθεια και το̟οθέτηση των εκτυ̟ώσεων ̟ου ̟εριγράφονται αναλυτικά ως ̟ρος τις
διαστάσεις, τα υλικά, τον τρό̟ο σύνδεσης και τη µορφή τους στο συνηµµένο τεχνικό
σχέδιο Τ1. Σχέδιο Τεχνικών Λε̟τοµερειών.
Προσοχή: Στο σχέδιο Τ1 δεν ̟εριγράφονται οι εκτυ̟ώσεις banner και φυλλαδίων, ̟ου
α̟οτελούν τµήµα του ̟αρόντος διαγωνισµού και ̟εριγράφονται στο Άρθρο 1 και στο
Άρθρο 2 αναλυτικά.
Στο σχέδιο Τ1 ̟εριλαµβάνεται αναλυτικός ̟ίνακας εκτυ̟ώσεων για τις ̟ινακίδες του
̟εριβάλλοντος χώρου, µε σχέδιο των γενικών διαστάσεων της κάθε εκτύ̟ωσης ανά
ενότητα, µε σηµειωµένα τα σηµεία στερέωσής της, καθώς και λε̟τοµέρεια τοµής (Λ2) σε
κλίµακα 1:1 ̟ου ̟εριγράφει τον ακριβή τρό̟ο στερέωσης και το̟οθέτησης της
εκτύ̟ωσης στις υφιστάµενες ̟ληροφοριακές ̟ινακίδες και τοίχους.
Η το̟οθέτηση των εκτυ̟ώσεων ε̟ί των ̟ινακίδων και τοίχων α̟οτελεί αντικείµενο του
̟αρόντος διαγωνισµού και ο ανάδοχος δεσµεύεται να το̟οθετήσει τις εκτυ̟ώσεις του
µε βάση τη λε̟τοµέρεια Λ2 του τεχνικού σχεδίου Τ1.
Οι εκτυ̟ώσεις θα γίνουν σε αυτοκόλλητο βινύλιο µε µατ ̟λαστικο̟οίηση και φίλτρο
UV και θα κολληθούν σε φύλλο τύ̟ου etalbond ̟άχους 4χιλ. Μεταξύ εκτύ̟ωσης και
φύλλου τύ̟ου etalbond θα ̟αρεµβάλλεται ανοξείδωτη φρεζάτη ̟αξιµαδόβιδα 3χιλ.
̟ου θα στερεώνεται στην ̟ίσω µεριά της ̟ινακίδας µε ανοξείδωτο ̟αξιµάδι και µε την
̟αρεµβολή ανοξείδωτης ροδέλας θα συγκρατεί και το αυτοκόλλητο βινύλιο ̟ου θα
εκτείνεται και στο ̟ίσω µέρος του φύλλου τύ̟ου etalbond ̟εριµετρικά σε ζώνη 10εκ.
Κάθε εκτύ̟ωση θα φέρει α̟ό τέσσερα έως οκτώ σηµεία στήριξης, µε βάση το σχέδιο Τ1.
Σε κάθε σηµείο ο ανάδοχος θα οφείλει να εφαρµόσει την τεχνική λε̟τοµέρεια Λ2, αλλά
και να τρυ̟ήσει τις υφιστάµενες ̟ινακίδες και τοίχους του ̟εριβάλλοντος χώρου στα
αντίστοιχα σηµεία. Οι είκοσι έξη (26) α̟ό τις εκτυ̟ώσεις θα ̟ρέ̟ει να το̟οθετηθούν σε
τελική ε̟ιφάνεια α̟ό ανοξείδωτη λαµαρίνα ̟άχους 3 έως 5 χιλιοστών, ενώ οι τέσσερις
(4) α̟ό τις εκτυ̟ώσεις το̟οθετούνται σε τοίχο µε ού̟ατ. Στις 26 εκτυ̟ώσεις ̟ου
το̟οθετούνται σε ανοξείδωτη λαµαρίνα, η εκτύ̟ωση στερεώνεται µε τη χρήση
ανοξείδωτου τυφλού ̟αξιµαδιού 3 χιλ. στο ̟ίσω µέρος της ̟ινακίδας.
Ο ανάδοχος θα οφείλει να ̟ροσθέσει αυτοκόλλητους α̟οστάτες µεταξύ εκτυ̟ώσεων
και ̟ινακίδων ή τοίχων στα σηµεία ̟ου θα του υ̟οδείξει η Οµάδα Ε̟ίβλεψης του
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Έργου, για τη διασφάλιση µεγαλύτερου βαθµού ακαµψίας των εκτυ̟ώσεων ̟ου
αφίστανται α̟ό την ε̟ιφάνεια ανάρτησής τους κατά 5χιλ.
Οι εκτυ̟ώσεις θα εγκατασταθούν σε σηµεία ̟ου θα υ̟οδείξει η Οµάδα Ε̟ίβλεψης του
Έργου και η το̟οθέτηση θα γίνει υ̟ό την ε̟ίβλεψή της.

Αναλυτικά το αντικείµενο του διαγωνισµού αφορά στην ̟ροµήθεια και το̟οθέτηση
των ̟αρακάτω:

ΕΙ∆ΟΣ

ΤΜΧ
.

Εκτυ̟ώσεις
2
Εισόδου / Εξόδου

Εκτυ̟ώσεις
Φρεατοδεξαµενής

Εκτυ̟ώσεις
Παραδείσου

Εκτυ̟ώσεις
Γλυ̟τοθήκης

Εκτυ̟ώσεις
Φαίδρου

∆ΙΑΣΤΑ
ΣΕΙΣ
(Υ*Π
εκ.)
194*74

ΥΛΙΚΟ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Περιλαµβάνεται η
το̟οθέτηση σε ε̟ιφάνεια
α̟ό ανοξείδωτη λαµαρίνα
̟άχους 5χιλ.

5

54*114

Αυτοκόλλητο Βινύλιο
µε µατ
̟λαστικο̟οίηση και
φίλτρο UV
αναρτηµένο σε
φύλλο τύ̟ου
etalbond ̟άχους
4χιλ.
Ο.Π.

3

120*80

Ο.Π.

1

154*74

Ο.Π.

3

54*114

Ο.Π.

3

54*114

Ο.Π.

1

49*114

Ο.Π.

1

20*40

Ο.Π.

4

54*114

Ο.Π.

Περιλαµβάνεται η
το̟οθέτηση σε ε̟ιφάνεια
α̟ό ανοξείδωτη λαµαρίνα
̟άχους 3χιλ.
Περιλαµβάνεται η
το̟οθέτηση σε τοίχο
Περιλαµβάνεται η
το̟οθέτηση σε ε̟ιφάνεια
α̟ό ανοξείδωτη λαµαρίνα
̟άχους 3χιλ.
Περιλαµβάνεται η
το̟οθέτηση σε ε̟ιφάνεια
α̟ό ανοξείδωτη λαµαρίνα
̟άχους 5χιλ.
Περιλαµβάνεται η
το̟οθέτηση σε τοίχο
Περιλαµβάνεται η
το̟οθέτηση σε ε̟ιφάνεια
α̟ό ανοξείδωτη λαµαρίνα
̟άχους 3χιλ.
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Εκτυ̟ώσεις
Τάφων

Εκτυ̟ώσεις
Αυλής

2

54*114

Ο.Π.

2

44*74

Ο.Π.

1

44*194

Ο.Π.

1

39*194

Ο.Π.

1

60*80

Ο.Π.

Περιλαµβάνεται η
το̟οθέτηση σε ε̟ιφάνεια
α̟ό ανοξείδωτη λαµαρίνα
̟άχους 5χιλ.

Περιλαµβάνεται η
το̟οθέτηση σε ε̟ιφάνεια
α̟ό ανοξείδωτη λαµαρίνα
̟άχους 3χιλ.

Τα ̟αρα̟άνω είδη θα ̟αραδοθούν α̟ό τον Ανάδοχο στην Αναθέτουσα Αρχή σε
χρονικό διάστηµα όχι µεγαλύτερο των δεκα̟έντε ηµερών α̟ό την ̟αράδοση των ̟ρος
εκτύ̟ωση ψηφιακών αρχείων.
∆ύναται η ̟ροµήθεια και το̟οθέτηση των ̟αρα̟άνω εκτυ̟ώσεων να
̟ραγµατο̟οιείται σταδιακά, σε συνάρτηση µε την ̟ρόοδο των εργασιών της γενικής
διαµόρφωσης του ̟εριβάλλοντος χώρου, ̟ου ε̟ιβλέ̟εται α̟ό τη ∆ιεύθυνση Μελετών
και Εκτέλεσης Έργων Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων, έργο ̟ου υλο̟οιείται
̟αράλληλα µε το εκτελούµενο α̟ό το Μουσείο.
Η τελική ̟αράδοση θα ̟ρέ̟ει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 30 Σε̟τεµβρίου 2015,
καταληκτική ηµεροµηνία του φυσικού αντικειµένου του υ̟οέργου 2, εκτός κι εάν
υ̟άρξει ̟αράταση µε ευθύνη της Αναθέτουσας Αρχής, σε συνάρτηση µε την ̟ρόοδο
των εργασιών της γενικής διαµόρφωσης του ̟εριβάλλοντος χώρου (υ̟οέργο 1), ̟ου
ε̟ιβλέ̟εται α̟ό τη ∆ιεύθυνση Μελετών και Εκτέλεσης Έργων Μουσείων και
Πολιτιστικών Κτιρίων και η ολοκλήρωση του ο̟οίου α̟οτελεί ̟ροϋ̟όθεση για την
ολοκλήρωση του υ̟οέργου 2.
Ενδέχεται να ζητηθεί αρχικά η ̟αράδοση µέρους των κατασκευών και σε δεύτερο
χρόνο η το̟οθέτησή τους.
Ο ανάδοχος θα ̟ρέ̟ει να ̟αραδώσει τις εκτυ̟ώσεις το̟οθετηµένες, σταθερές,
αλφαδιασµένες (εκτός κι αν η Οµάδα Ε̟ίβλεψης του Έργου ̟ροτείνει ή̟ιες κλίσεις για
την α̟ορροή των οµβρίων) και έτοιµες για χρήση.
Οι γενικές και ειδικές διαστάσεις των εκτυ̟ώσεων ̟ρέ̟ει να εφαρµοστούν µε ακρίβεια
µε βάση το συνηµµένο τεχνικό σχέδιο Τ1. Εάν κατά τη διάρκεια της το̟οθέτησης και
για λόγους ̟ου ά̟τονται της συντήρησης ή της εργολαβίας ̟ου ε̟ιβλέ̟ει η ∆ιεύθυνση
Μελετών και Εκτέλεσης Έργων Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων, ̟ροκύψουν
̟ροβλήµατα στην το̟οθέτηση δύνανται να γίνουν µικρές τρο̟ο̟οιήσεις στα
γεωµετρικά χαρακτηριστικά των εκτυ̟ώσεων, σε συνεργασία µε την Οµάδα Ε̟ίβλεψης
του Έργου.
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Ο ανάδοχος φέρει την α̟οκλειστική ευθύνη για τη διασταύρωση των διαστάσεων των
κατασκευών όσον αφορά τη δυνατότητα το̟οθέτησής των εκτυ̟ώσεων και οφείλει να
ενηµερώσει εγκαίρως την Οµάδα Ε̟ίβλεψης του Έργου σε ̟ερί̟τωση ̟ου εντο̟ίσει
̟ροβλήµατα.
Κακοτεχνίες στην το̟οθέτηση των εκτυ̟ώσεων στο φύλλο τύ̟ου etalbond και στην
ανάρτηση των ̟ινακίδων σε τοίχους και ανοξείδωτες λαµαρίνες δεν θα είναι
α̟οδεκτές.
Α̟αιτείται εγγύηση τουλάχιστον 3 ετών για το ανεξίτηλο των χρωµάτων των
εκτυ̟ώσεων σε εξωτερικό χώρο. Τα χρώµατα της εκτύ̟ωσης θα είναι α̟αραιτήτως
λάτεξ οικολογικά και τα υλικά εκτύ̟ωσης (βινύλιο) και ̟λαστικο̟οίησης µε φίλτρο UV
θα ̟ρέ̟ει αν είναι ευρω̟αϊκής ̟αραγωγής και να φέρουν τα αντίστοιχα
̟ιστο̟οιητικά.

Σηµειώσεις:
1. Την οικονοµική ̟ροσφορά θα ̟ρέ̟ει να συνοδεύει ε̟ί ̟οινή α̟οκλεισµού
υ̟εύθυνη δήλωση του υ̟οψηφίου αναδόχου για την α̟αρέγκλιτη α̟οδοχή
όλων των τεχνικών όρων της ̟ροκήρυξης.
2. Ο Ανάδοχος θα ̟ρέ̟ει να ̟ροσκοµίσει στην Οµάδα Ε̟ίβλεψης του Έργου έως
τρία (3) δείγµατα για κάθε φυλλάδιο του άρθρου 1, έως τρία (3) δείγµατα
διαστάσεων 50*50 εκ. για κάθε λάβαρο του άρθρου 2, έως έξι (6) δείγµατα
ε̟ιλογής της Οµάδας Ε̟ίβλεψης του Έργου διαστάσεων 50*50 εκ. α̟ό τα είδη
του άρθρου 3 και ένα (1) δείγµα της λε̟τοµέρειας ανάρτησης των ̟ινακίδων
του άρθρου 3 ̟ριν την τελική τους εκτύ̟ωση.

Συνηµµένο:

Σχέδιο Τεχνικών Λε̟τοµερειών, εκτυ̟ώσεων ενηµερωτικών
̟ινακίδων (Τ1)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΈΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:
Υ.ΠΟ.ΠΑΙΘ
ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΑΡΧ/ΤΩΝ & ΠΟΛΙΤ/ΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ & ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
ΠΡΑΞΗ: «Συµ̟ληρωµατικές εργασίες για τη βελτίωση της ̟ροσβασιµότητας στον
̟εριβάλλοντα χώρο του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου»
ΣΥΜΒΑΣΗ: «Προµήθεια εκτυ̟ώσεων (ε̟ο̟τικά-κείµενα-λεζάντες)»

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:

3/2015

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΤΙΜΗΜΑ

ΤΙΜΗ
ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.

(1)

(2)

α/α

ΤΙΜΗ Μ ΜΕ
Φ.Π.Α.
̟οσοστό
Φ.Π.Α.
(3)

1.

Ηµεροµηνία:

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ)
Σφραγίδα και υ̟ογραφή ̟ροσφέροντος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ - Υ̟όδειγµα Αίτησης - Υ̟όδειγµα Υ̟εύθυνης δήλωσης
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ΑΙΤΗΣΗ
Προς το Βυζαντινό & Χριστιανικό Μουσείο
Ο κάτωθι υ̟ογεγραµµένος (φυσικό ή νοµικό ̟ρόσω̟ο ή ένωση ή συνεταιρισµός)
…………………………………………………………………………………………………
µε έδρα
……………………………………………………………..……………………………………
α̟οδεχόµενος όλους τους όρους του ̟ρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την
«Προµήθεια εκτυ̟ώσεων (ε̟ο̟τικά-κείµενα-λεζάντες)», ̟αρακαλώ ό̟ως κάνετε
α̟οδεκτή την αίτησή µου για συµµετοχή στον ̟ρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό.
Ο χρόνος ισχύος της ̟ροσφοράς είναι ………… α̟ό την ηµεροµηνία διενέργειας του
διαγωνισµού.
[Σε ̟ερί̟τωση υ̟οβολής ̟ροσφοράς α̟ό ένωση ̟ροµηθευτών η αίτηση υ̟ογράφεται
είτε α̟ό όλα τα µέλη της ένωσης, είτε α̟ό τον κοινό εκ̟ρόσω̟ο ̟ου διορίζεται µε
̟αραστατικό εκ̟ροσώ̟ησης, το ο̟οίο ̟ροσκοµίζεται].
Ηµεροµηνία: …….…………..
(Υ̟ογραφή – Σφραγίδα)
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ΕΝΤΥΠΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ∆ΗΛΩΣΕΩΝ
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8
παρ. 4 Ν. 1599/1986)

(1)

ΠΡΟΣ :
Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:

Τηλ:
Οδός:

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Εmail):

(3)

, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του

1. Έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης και τους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα
2. Αποδέχομαι απαρέγκλιτα όλους τους τεχνικούς όρους της παρούσας διακήρυξης
3. Αναλαμβάνω την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών
κατακύρωσης
4. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.

(4)
Ημερομηνία:

……….20……
Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον
εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την
δηλούσα.
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8
παρ. 4 Ν. 1599/1986)

(1)

ΠΡΟΣ :
Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Τηλ:
Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Εmail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του
άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
1. Δεν έχω καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα ακόλουθα αδικήματα:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2, παράγραφος 1 της κοινής
δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου,
β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου
1997 και στο άρθρο 3, παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του
Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος
για τη νομιμοποίηση από παράνομες δραστηριότητες, ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης,
της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας, ή για κάποιο
από τα αδικήματα του Αγορανομικού κώδικα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
2. Η εταιρεία .................. την οποία νομίμως εκπροσωπώ, ως ......................., έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της όσον
αφορά:
α) την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας
εγκατάστασής τους όσο και του ελληνικού δικαίου,
β) τις υποχρεώσεις της όσον αφορά την πληρωμή των φόρων και τελών σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της
χώρας εγκατάστασής της όσο και του ελληνικού δικαίου.
3. Είμαι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο και εξακολουθώ να παραμένω.
Ημερομηνία:

……….20……

Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται
με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό
όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄ ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΙΝΑΚΙ∆ΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ»
Στ... ............., [συµ̟ληρώνεται ο τό̟ος υ̟ογραφής της σύµβασης] σήµερα, …………………,
ηµέρα, …………………. [συµ̟ληρώνεται η ηµεροµηνία υ̟ογραφής της σύµβασης] µεταξύ :
ΑΦΕΝΟΣ του Βυζαντινού & Χριστιανικού Μουσείου του Υ̟ουργείου Πολιτισµού,
Παιδείας και Θρησκευµάτων ̟ου εδρεύει ε̟ί της οδού Βας. Σοφίας 22 και
εκ̟ροσω̟είται νόµιµα α̟ό ........................................ [συµ̟ληρώνεται η θέση του
υ̟ογράφοντος ̟.χ. ̟ροϊστάµενος], …………………….. [συµ̟ληρώνεται το ονοµατε̟ώνυµο]
εφεξής καλούµενη «Αναθέτουσα Αρχή»,
ΑΦΕΤΕΡΟΥ του................................, νοµίµου εκ̟ροσώ̟ου της Εταιρείας (ή της Κοινο̟ραξίας)
µε την ε̟ωνυµία......................................και τον διακριτικό τίτλο .................................................
̟ου εδρεύει στην ...................................................., εφεξής καλούµενος «Ανάδοχος»
Συµφώνησαν και έγιναν αµοιβαίως α̟οδεκτά τα ακόλουθα:
Το αφ’ ενός συµβαλλόµενο Ελληνικό ∆ηµόσιο α ν α θ έ τ ε ι
στον αφ’ ετέρου
συµβαλλόµενο «ΑΝΑ∆ΟΧΟ», την «Προµήθεια εκτυ̟ώσεων (ε̟ο̟τικά-κείµεναλεζάντες)», κατά τα ειδικότερα ̟ροβλε̟όµενα:
(α) στη µε αρ. 3/2015∆ιακήρυξη και τις τεχνικές ̟ροδιαγραφές αυτής,
(β) στην τεχνική και οικονοµική ̟ροσφορά του Αναδόχου
(γ) στην κείµενη νοµοθεσία και
(δ) στην µε αρ. .... α̟όφαση κατακύρωσης και
ο «ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ» δηλώνει ότι α̟οδέχεται την εκτέλεση της ως άνω ̟ροµήθειας, µε τους
εξής όρους και συµφωνίες, τις ο̟οίες ο «ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ» α̟οδέχεται ανε̟ιφύλακτα :
ΆΡΘΡΟ 1
Αντικείµενο της σύµβασης
1. Αντικείµενο της σύµβασης είναι η ̟ροµήθεια εκτυ̟ώσεων (ε̟ο̟τικά-κείµεναλεζάντες), κατά τα ειδικότερα ̟ροβλε̟όµενα στη ∆ιακήρυξη και στις τεχνικές
̟ροδιαγραφές, οι ο̟οίες α̟οτελούν ανα̟όσ̟αστο τµήµα αυτής.
2. Ο Ανάδοχος υ̟οχρεούται να ̟αραδώσει τα υ̟ό ̟ροµήθεια αγαθά α̟αλλαγµένα
ελαττωµάτων (̟ραγµατικών και νοµικών) και µε όλες τις συνοµολογηµένες ιδιότητες.
ΆΡΘΡΟ 2
Λοι̟ές Υ̟οχρεώσεις Αναδόχου
1. Ο Ανάδοχος υ̟οχρεούται να διαθέσει όλο το α̟αιτούµενο ̟ροσω̟ικό, υλικά,
µηχανήµατα, οχήµατα, α̟οθηκευτικούς χώρους, εργαλεία και ο̟οιαδή̟οτε άλλα µέσα
για την ̟ροσήκουσα εκτέλεση της µεταφοράς και ̟αράδοσης της ̟ροµήθειας.
2. Ο Ανάδοχος έχει την υ̟οχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής
νοµοθεσίας, των διατάξεων και κανονισµών για την ̟ρόληψη ατυχηµάτων στο
̟ροσω̟ικό του, ή στο ̟ροσω̟ικό της Αναθέτουσας Αρχής ή σε ο̟οιονδή̟οτε τρίτο και
για τη λήψη µέτρων ̟ροστασίας του ̟εριβάλλοντος.
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3. Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει κατά την εκτέλεση της ̟ροµήθειας όλα τα α̟αιτούµενα
µέτρα ασφαλείας ̟ου ε̟ιβάλλονται α̟ό την ισχύουσα νοµοθεσία.
4. Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει α̟οκλειστικώς και εξ ολοκλήρου όλες τις ευθύνες έναντι
ο̟οιουδή̟οτε τρίτου ̟ροβάλλοντος δικαιώµατα ̟νευµατικής ιδιοκτησίας,
ευρεσιτεχνίας, σηµάτων κλ̟., ̟ου έχουν άµεση ή έµµεση σχέση µε µελέτες, υλικά,
µηχανήµατα, µεθόδους, τρό̟ους εργασίας, συστήµατα, εφευρέσεις κλ̟. ̟ου θα
χρησιµο̟οιηθούν για την εκ µέρους του ̟λήρη εκτέλεση της ̟ροµήθειας. Όλες οι
σχετικές δα̟άνες, η µέριµνα και οι διαδικασίες για τη νόµιµη χρησιµο̟οίηση όλων των
ανωτέρω βαρύνουν εξ ολοκλήρου και α̟οκλειστικώς τον Ανάδοχο, ο ο̟οίος οφείλει να
λαµβάνει εγκαίρως κάθε α̟αιτούµενο µέτρο, ώστε η Αναθέτουσα Αρχή και τα όργανα
αυτής να µην υ̟οστούν ο̟οιαδή̟οτε ενόχληση ή την ελάχιστη ζηµία.
ΆΡΘΡΟ 3
Εγγυητική Ε̟ιστολή Καλής Εκτέλεσης
1. Για την υ̟ογραφή της ̟αρούσας Σύµβασης ο Ανάδοχος ̟ροσκόµισε στην
Αναθέτουσα Αρχή την υ̟’ αρ. ………. εγγυητική ε̟ιστολή Καλής Εκτέλεσης, µε
ηµεροµηνία ####
του …………. συνολικού
ύψους …………..Ευρώ ̟ου
αντι̟ροσω̟εύει το 5% του συνολικού οικονοµικού ανταλλάγµατος, χωρίς Φ.Π.Α., το
̟εριεχόµενό της είναι σύµφωνο µε τα οριζόµενα στο Π∆ 118/2007 και έχει χρόνο
ισχύος µέχρι την ηµέρα ολοκλήρωσης των υ̟ηρεσιών ό̟ως αυτή ̟ιστο̟οιείται α̟ό την
ε̟ιτρο̟ή ̟αραλαβής, οριζόµενη α̟ό την Υ̟ηρεσία.
2. Η ανωτέρω εγγυητική Ε̟ιστολή α̟οδεσµεύεται και ε̟ιστρέφεται µετά την
ολοκλήρωση της ̟αροχής των υ̟ηρεσιών σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 6 της
̟αρούσας, και µετά την εκκαθάριση κάθε τυχόν α̟αιτήσεων α̟ό τους συµβαλλόµενους
µε την ̟ροϋ̟όθεση ότι δεν εκκρεµούν έναντι της Αναθέτουσας Αρχής υ̟οχρεώσεις εκ
µέρους του Αναδόχου. Εάν στο ̟ρωτόκολλο ̟αραλαβής αναφέρονται ̟αρατηρήσεις ή
υ̟άρχει εκ̟ρόθεσµη ̟αράδοση, η ̟αρα̟άνω α̟οδέσµευση γίνεται µετά την
αντιµετώ̟ιση, κατά τα ̟ροβλε̟όµενα στο άρθρο 6 της ̟αρούσας, των ̟αρατηρήσεων
και του εκ̟ρόθεσµου.
3. Η εγγυητική ε̟ιστολή καλής εκτέλεσης ̟ου ̟ροσκόµισε ο Ανάδοχος κατα̟ί̟τει:
α. ό̟ου ρητώς ̟ροβλέ̟εται α̟ό την ̟αρούσα, την διακήρυξη και το Π.∆.118/2007,
β. σε κάθε ̟ερί̟τωση ̟ου ο Ανάδοχος ̟αραβεί ουσιώδεις όρους της ̟αρούσας.

ΆΡΘΡΟ 4
Τίµηµα - Τρό̟ος ̟ληρωµής
1. Το τίµηµα ̟ου υ̟οχρεούται να καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο για
την εκτέλεση της ̟ροµήθειας (Οικονοµικό Αντάλλαγµα) είναι σύµφωνα µε την
οικονοµική ̟ροσφορά του η ο̟οία α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο ̟αράρτηµα της ̟αρούσας
σύµβασης ..................................€ (ολογράφως: ..................................................) (Ευρώ)
̟λέον Φ.Π.Α. 23% (ή όσο ισχύει κατά τον χρόνο κάθε ̟ληρωµής)
2. ∆εν ̟ροβλέ̟εται τιµαριθµική ή άλλη ανα̟ροσαρµογή του οικονοµικού
ανταλλάγµατος.
3. Το Οικονοµικό Αντάλλαγµα καταβάλλεται για το σύνολο των υ̟οχρεώσεων του
Αναδόχου ό̟ως αυτές α̟ορρέουν α̟ό τη διακήρυξη, την ̟ροσφορά του και τις
συνθήκες του έργου ό̟ου θα ̟ραγµατο̟οιήσει την ̟ροµήθεια.
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4. Η ̟ληρωµή του Αναδόχου θα γίνει µετά την ̟αραλαβή του συνόλου της ̟ροµήθειας.
5. Για την ̟ληρωµή του Αναδόχου α̟αιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά: α)
̟ρωτόκολλο οριστικής ̟οσοτικής και ̟οιοτικής ̟αραλαβής, ̟ου συντάσσεται α̟ό την
Ε̟ιτρο̟ή Παραλαβής, β) τιµολόγιο του ̟ροµηθευτή ̟ου να αναφέρει την ένδειξη
ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ, γ) Εξοφλητική α̟όδειξη του ̟ροµηθευτή, εάν το τιµολόγιο δεν φέρει
την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ, δ) Φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα σε ισχύ
κατά την ηµέρα ̟ληρωµής.
6. Τον Ανάδοχο βαρύνει η ισχύουσα σύµφωνα µε την Ελληνική νοµοθεσία
̟αρακράτηση φόρου στην καθαρή αξία των τιµολογίων.
ΆΡΘΡΟ 5
Τό̟ος, Τρό̟ος και χρόνος Παράδοσης - Προθεσµίες
1. Ο Ανάδοχος υ̟οχρεούται να ολοκληρώσει την ̟ροµήθεια τµηµατικά, ό̟ως
̟εριγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή, σε χρονικό διάστηµα έως τις 30 Σε̟τεµβρίου
2015, καταληκτική ηµεροµηνία του φυσικού αντικειµένου του υ̟οέργου 2, εκτός κι εάν
υ̟άρξει ̟αράταση µε ευθύνη της Αναθέτουσας Αρχής, σε συνάρτηση µε την ̟ρόοδο
των εργασιών της γενικής διαµόρφωσης του ̟εριβάλλοντος χώρου (υ̟οέργο 1), ̟ου
ε̟ιβλέ̟εται α̟ό τη ∆ιεύθυνση Μελετών και Εκτέλεσης Έργων Μουσείων και
Πολιτιστικών Κτιρίων και η ολοκλήρωση του ο̟οίου α̟οτελεί ̟ροϋ̟όθεση για την
ολοκλήρωση του υ̟οέργου 2.
2. Ο συµβατικός χρόνος µ̟ορεί µε α̟όφαση της Αναθέτουσας Αρχής να ̟αρατείνεται
µέχρι το ¼ αυτού, ύστερα α̟ό ε̟αρκώς αιτιολογηµένο σχετικό αίτηµα του Αναδόχου
̟ου υ̟οβάλλεται υ̟οχρεωτικά ̟ριν α̟ό τη λήξη του συµβατικού χρόνου. Μετά τη
λήξη του συµβατικού χρόνου ̟αράδοσης, τα αγαθά δεν ̟αραλαµβάνονται α̟ό την
Ε̟ιτρο̟ή του άρθρου 8 ̟αρ. 1 της ̟αρούσας, µέχρι την έκδοση της α̟όφασης της
Αναθέτουσας Αρχής σχετικά µε την αιτηθείσα ̟αράταση. Ο Ανάδοχος κηρύσσεται
έκ̟τωτος σε ̟ερί̟τωση ̟ου λήξει ο συµβατικός χρόνος ̟αράδοσης και δεν υ̟οβλήθηκε
έγκαιρα αίτηµα ̟αράτασής του ή έληξε ο ̟αραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς
να ̟αραδώσει τα αγαθά.
3. Ο συµβατικός χρόνος ̟αράδοσης µ̟ορεί να µετατίθεται µε α̟όφαση της
Αναθέτουσας Αρχής. Μετάθεση ε̟ιτρέ̟εται µόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας
βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι ̟ου καθιστούν αντικειµενικώς αδύνατη την
εµ̟ρόθεσµη ̟αράδοση. Στις ̟ερι̟τώσεις µετάθεσης του συµβατικού χρόνου
̟αράδοσης δεν ε̟ιβάλλονται κυρώσεις.
4. Σε ̟ερί̟τωση εκ̟ρόθεσµης ̟αράδοσης εφαρµόζονται οι κυρώσεις ̟ου ̟ροβλέ̟ονται
στον Κανονισµό Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Π∆ 118/2007, άρθρο 26, 32 και 34).
ΆΡΘΡΟ 5
Παραλαβή Υλικών - Προθεσµίες
1. Η ̟αραλαβή των αγαθών, γίνεται α̟ό τριµελή Ε̟ιτρο̟ή Παραλαβής, η ο̟οία
συντάσσει ̟ρωτόκολλο οριστικής ̟οσοτικής και ̟οιοτικής ̟αραλαβής.
2. Κατά τη διαδικασία της ̟αραλαβής των υ̟ό ̟ροµήθεια αγαθών καλείται να
̟αραστεί, εφόσον το ε̟ιθυµεί, ο Ανάδοχος καθώς και οι υ̟εύθυνοι τεχνικοί.
3. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου η Ε̟ιτρο̟ή Παραλαβής α̟ορρίψει τα ̟ροµηθευόµενα αγαθά,
αναφέρει στο σχετικό ̟ρωτόκολλο τις ̟αρεκκλίσεις ̟ου ̟αρουσιάζουν αυτά α̟ό τους
όρους της Σύµβασης και τους λόγους της α̟όρριψης και γνωµατεύει αν µ̟ορούν να

ΑΔΑ: ΨΤΗΨ465ΦΘ3-ΙΑΚ

χρησιµο̟οιηθούν σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ̟αρ. 4 του άρθρου 27 του Π.∆.
118/2007.
4. Σε ̟ερί̟τωση οριστικής α̟όρριψης ολόκληρης ή µέρους της συµβατικής ̟οσότητας
των αγαθών, µε α̟όφαση της Αναθέτουσας Αρχής µ̟ορεί να εγκρίνεται
αντικατάστασή της µε άλλη, ̟ου να είναι σύµφωνη µε τους όρους της σύµβασης, µέσα
σε τακτή ̟ροθεσµία ̟ου ορίζεται µε την α̟όφαση αυτή. Η ̟ροθεσµία αυτή δεν µ̟ορεί
να είναι µεγαλύτερη του ¼ του συνολικού συµβατικού χρόνου ο δε ̟ροµηθευτής
θεωρείται εκ̟ρόθεσµος και υ̟όκειται σε κυρώσεις λόγω εκ̟ρόθεσµης ̟αράδοσης.
5. Εάν ο Ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα αγαθά ̟ου α̟ορρίφθηκαν µέσα στην
̟ροθεσµία ̟ου του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συµβατικός χρόνος, κηρύσσεται
έκ̟τωτος και υ̟όκειται στις ̟ροβλε̟όµενες κυρώσεις.
6. Κατά τα λοι̟ά εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 33 και 34 του Π.∆. 118/2007.

ΆΡΘΡΟ 6
Α̟αγόρευση Υ̟οκατάστασης
Ουδείς µ̟ορεί να υ̟οκαταστήσει τον Ανάδοχο χωρίς την γρα̟τή έγκριση της
Αναθέτουσας Αρχής.
ΆΡΘΡΟ 7
∆ωσιδικία – Εφαρµοστέο ∆ίκαιο
Η ̟αρούσα Σύµβαση διέ̟εται α̟οκλειστικά α̟ό το Ελληνικό ∆ίκαιο. Α̟οκλειστική
αρµοδιότητα για την ε̟ίλυση ο̟οιασδή̟οτε διαφοράς µεταξύ των µερών ̟ου α̟ορρέει
α̟ό την ̟αρούσα έχουν τα ∆ικαστήρια της έδρας της Αναθέτουσας Αρχής.
Σε ̟ιστο̟οίηση των ανωτέρω η ̟αρούσα σύµβαση αφού αναγνώσθηκε υ̟ογράφεται
νοµίµως α̟ό τα συµβαλλόµενα µέρη σε τρία (3) όµοια ̟ρωτότυ̟α ως κατωτέρω.
Α̟ό τα ̟αρα̟άνω 3 ̟ρωτότυ̟α τα δύο ̟αραµένουν στην ................. [Αναθέτουσα Αρχή],
και ένα λαµβάνει ο Ανάδοχος.

ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ
……………………………

[συµ̟ληρώνεται το αρµόδιο όργανο,
το ονοµατε̟ώνυµο και τίθεται υ̟ογραφή]

ΤΑ ΜΕΡΗ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ
………………………

[συµ̟ληρώνεται το ονοµατε̟ώνυµο του
αναδόχου
ή
ε̟ωνυµία
του
νοµικού
̟ροσώ̟ου/ένωσης
και
του
νοµίµου
εκ̟ροσώ̟ου αυτών και τίθεται υ̟ογραφή]
Η ∆ιευθύντρια
κ.α.α.

Καλλιό̟η-Φαίδρα Καλαφάτη

