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ΤΕΥΧΟΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 2/2014
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
για την
«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 121 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
«Ο ∆οµήνικος Θεοτοκόπουλος πριν από τον El Greco»
ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ &
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ “ΕΤΟΣ EL GRECO” »
CPV: 60161000-4

Κριτήριο Ανάθεσης : χαµηλότερη τιµή
Ηµεροµηνία ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού: 16-10-2014
Καταληκτική Ηµεροµηνία Υ̟οβολής Προσφορών: 10-10-2014

Το έργο συγχρηµατοδοτείται α̟ό το Ευρω̟αϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανά̟τυξης
και α̟ό εθνικούς ̟όρους στα ̟λαίσια του Ε̟ιχειρησιακού Προγράµµατος «ATTIKH»
(ΕΣΠΑ2007-2013)

ΑΘΗΝΑ, 2014
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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΄ - Υ̟οδείγµατα Υ̟εύθυνων δηλώσεων
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄ - Σχέδιο σύµβασης
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ΆΡΘΡΟ 1 – Θεσµικό ̟λαίσιο διαγωνισµού
Ο ̟αρών διαγωνισµός διενεργείται µε βάση τις διατάξεις, της ̟αρ. 4 του άρθρου 2 του
Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου» (ΦΕΚ Α/150) (̟ρόχειρος
διαγωνισµός) κατ’ αναλογική εφαρµογή, δεδοµένου ότι το αντικείµενο του έργου
αφορά σε ̟αροχή υ̟ηρεσιών και σύµφωνα µε:
A. Τις διατάξεις:
1. Του Νόµου 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005) «Κωδικο̟οίηση της νοµοθεσίας για
την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»
2. Του Νόµου 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/28-6-2002) «Για την ̟ροστασία των
Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς» (αρ. 40, ̟αρ. 2 και 3)
3. Του Π.∆. 191/2003 ( ΦΕΚ 146/Α/13-6-2003) «Οργανισµός Υ̟ουργείου
Πολιτισµού»
4. Του Π.∆. 118/2013 (ΦΕΚ 152/Α/25.06.2013) «Τρο̟ο̟οίηση του Π.∆. 85/2012
(Α΄ 141) − Ίδρυση Υ̟ουργείου Υ̟οδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων και
Υ̟ουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού
5. Του Ν. 1958/5-8-91( ΦΕΚ122/Α/5-8-91) «Περί τρό̟ου εκτέλεσης αρχ/κών
έργων»
6. Του Π.∆. 99/92 (ΦΕΚ 46/Α/24-3-92) «Μελέτη και εκτέλεση αρχ/κών εν γένει
έργων»
7. Του Νόµου 2947/2001 (άρθρο 19,̟αρ. 33) (ΦΕΚ 228/Α/09-10-2001) «θέµατα
Ολυµ̟ιακής Φιλοξενίας»
8. Του Ν.2362/95 ( ΦΕΚ/Α/247/27-11-95) «Περί του ∆ηµοσίου Λογιστικού και
Ελέγχου των δα̟ανών του Κράτους και άλλες διατάξεις»
9. Του Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013) και της Υ.Α. Π1/2390/2013
(ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λε̟τοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας
του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)»,
µε την ε̟ιφύλαξη του σηµ. 1 της υ̟ο̟αραγράφου στ. 20 του ν. 4254/2014
«Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας στο ̟λαίσιο
εφαρµογής του Ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 85/Α’/07.04.2014)
10. Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74 /Α’/26-3-2014)«∆ιοικητικές Α̟λουστεύσειςΚαταργήσεις, Συγχωνεύσεως Νοµικών Προσώπων και Υ̟ηρεσιών του ∆ηµόσιου
Τοµέα- Τρο̟ο̟οίηση ∆ιατάξεων του ̟.δ. 318/1992 (Α ᖹ161) και λοι̟ές ρυθµίσεις»
11. Του Π.∆.118/07 (ΦΕΚ/150/Α/10-7-07) «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου»
12. Του Νόµου 2286/95 (ΦΕΚ/Α/1-2-95) «Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και
ρυθµίσεις συναφών θεµάτων»
13. Του Νόµου 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
14. Της 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»
15. Της Α̟όφασης µε Α.Π. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές
λε̟τοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)»του Υ̟ουργού Ανά̟τυξης
και Ανταγωνιστικότητας
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16. Το Π∆ 635/31.12.1985 (ΦΕΚ 232/Α/31.12.1985) ̟ου αναφέρεται στην ε̟έκταση
των διατάξεων του Π∆ 74/1985 και στις λοι̟ές ειδικές ̟εριφερειακές υ̟ηρεσίες
του
Υ̟ουργείου
Πολιτισµού
και
την
αριθ.
ΥΠΠΟ/∆ΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/15/3696/20.1.2004(ΦΕΚ
180/Β/30.1.2004)
«Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων του Υ̟ουργού Πολιτισµού στις Περιφερειακές
Υ̟ηρεσίες και Ειδικές Περιφερειακές Υ̟ηρεσίες
17. Της Υ.Α. Αριθµ. 14053/ΕΥΣ 1749 (ΦΕΚ 540/Β/27.3.2008) «Υ̟ουργική α̟όφαση
συστήµατος διαχείρισης» (ΥΠΑΣΥ∆)
18. Της 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»
19. Το άρθρο 9 του Ν. 4205/2013 (ΦΕΚ 242/Α) «Ηλεκτρονική ε̟ιτήρηση υ̟όδικων,
κατάδικων και κρατούµενων σε άδεια και άλλες διατάξεις.»
20. Την µε αριθµ. ̟ρωτ. Π1/542/4/3/2014 (Α∆Α: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιο µε θέµα
«Ενηµέρωση για το Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(ΕΣΗ∆ΗΣ)»
21. Τον Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/8-8-2014) «Μέτρα στήριξης και ανά̟τυξης της
ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υ̟ουργείου Οικονοµικών και άλλες
διατάξεις».
Β. Την ΕΥΠΟΤ/Α1/ΑΤΤ25/1935/23-5-2012Α̟όφαση Ένταξης της Πράξης:
«Περιοδική έκθεση Βυζαντινού & Χριστιανικού Μουσείου για το “Έτος El Greco” »
στο Ε̟ιχειρησιακό Πρόγραµµα «Αττική 2007-2013»
Γ. Τη µε αρ. ̟ρωτ.: ΥΠΠΟΤ/Γ∆ΑΠΚ/∆ΜΕΕΠ/Γ3/Φ39/54482/382/15-6-2012
Υ̟ουργική Α̟όφαση για την έγκριση εκτέλεσης εργασιών του υ̟οέργου: «Περιοδική
έκθεση Βυζαντινού & Χριστιανικού Μουσείου για το “Έτος El Greco”» του έργου
«Περιοδική έκθεση Βυζαντινού & Χριστιανικού Μουσείου για το “Έτος El Greco”»,
α̟ολογιστικά και µε αυτε̟ιστασία α̟ό το Βυζαντινό & Χριστιανικό Μουσείο.
∆. Την ύ̟αρξη των αναγκαίων ̟ιστώσεων για την ενταγµένη ̟ράξη: «Περιοδική
έκθεση Βυζαντινού & Χριστιανικού Μουσείου για το “Έτος El Greco”» µε κωδικό
̟ράξης 2012ΣΕ01480048 της ΣΑΕ0148.
Ε. Την α̟ό 18/7/2014 εισήγηση της ε̟ιτρο̟ής ̟αρακολούθησης του Έργου, για την
ανάγκη ̟αροχής υ̟ηρεσιών µεταφοράς αντικειµένων και έργων τέχνης.
ΣΤ. Την υ̟' αριθ 5013/11-8-2014 Α̟όφαση του Βυζαντινού & Χριστιανικού
Μουσείου, για την συγκρότηση τριµελούς ε̟ιτρο̟ής διενέργειας ̟ρόχειρου
µειοδοτικού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την ̟αροχή υ̟ηρεσιών µεταφοράς
αντικειµένων & έργων τέχνης για τις ανάγκες της ̟εριοδικής έκθεσης «Ο ∆οµήνικος
Θεοτοκό̟ουλος ̟ριν α̟ό τον El Greco», στα ̟λαίσια του έργου «Περιοδική έκθεση
του Βυζαντινού & Χριστιανικού Μουσείου για το “έτος El Greco”».
Ζ. Την υ̟' αριθ. 5591/24-9-2014(Α∆Α:70ΑΘΓ-ΡΙΜ) Α̟όφαση του Βυζαντινού &
Χριστιανικού Μουσείου για τη διενέργεια ̟ρόχειρου µειοδοτικού ηλεκτρονικού
διαγωνισµού.
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ΆΡΘΡΟ 2 – Αντικείµενο έργου – διαγωνισµού
Αντικείµενο του διαγωνισµού είναι η Παροχή Υπηρεσιών µεταφοράς 121 αντικειµένων
και έργων τέχνης για τις ανάγκες της Περιοδικής έκθεσης «Ο ∆οµήνικος
Θεοτοκόπουλος πριν από τον El Greco» στα πλαίσια του έργου «ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΗ
ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ & ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ “ΕΤΟΣ EL
GRECO” » που διοργανώνει το Βυζαντινού & Χριστιανικού Μουσείου 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 υ̟ηρεσίας ̟ου θα αναλάβει να υλο̟οιήσει ο
ανάδοχος του ̟αρόντος διαγωνισµού, ανέρχεται κατ΄ ανώτατο όριο στο ̟οσό εκατόν
τριάντα ̟έντε χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (135.300,00€) συµ̟εριλαµβανοµένου ΦΠΑ
23% και θα βαρύνει τις ̟ιστώσεις της ̟ράξης «ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ & ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ “ΕΤΟΣ EL GRECO” » µε
κωδικό MIS 376716, ΚΩ∆. Πράξης Σ.Α.: 2012ΣΕ01480048 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 & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΑΡΧ/ΤΩΝ & ΠΟΛΙΤ/ΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ & ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
∆ιεύθυνση: Βασιλίσσης Σοφίας 22
Το̟οθεσία / Πόλη: Αθήνα
Χώρα: Ελλάδα
Ταχυδρ. Κώδικας: 10675
Τηλέφωνο: 2132139539-2107231904
Τηλεοµοιοτυ̟ία: 210-7231883
Ηλεκτρονική ∆ιεύθυνση: bma@byzantinemuseum.gr
Ιστοσελίδα:www.byzantinemuseum.gr, www.yppo.gr
Προκειµένου οι ενδιαφερόµενοι να ̟αραλάβουν τα σχετικά του ∆ιαγωνισµού,
µ̟ορούν να α̟ευθύνονται στην ανωτέρω διεύθυνση και τηλέφωνα, όλες τις εργάσιµες
ηµέρες και ώρες 09.00̟µ-13.00µµ. Για την ̟αραλαβή της ∆ιακήρυξης δεν ̟ροβλέ̟εται
κόστος. Ε̟ίσης, στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής www.byzantinemuseum.gr,
www.yppo.gr, καθώς και στη διαδικτυακή ̟ύλη www.promitheus.gov.gr. διατίθεται
ηλεκτρονικά η ̟αρούσα ∆ιακήρυξη.
Υ̟εύθυνος/η για τον διαγωνισµό είναι ο κος Νικόλαος Κωνστάντιος και
η κα Καλλιό̟η Τζανετή.
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ΆΡΘΡΟ 5 – Γενικές ̟ροϋ̟οθέσεις συµµετοχής- ∆ικαίωµα συµµετοχής –Λοι̟οί
Λόγοι Α̟οκλεισµού – Ελάχιστα ε̟ί̟εδα ικανοτήτων υ̟οψηφίων
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.
Για την συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς α̟αιτείται
να διαθέτουν ψηφιακή υ̟ογραφή, χορηγούµενη α̟ό ̟ιστο̟οιηµένη αρχή ̟αροχής
ψηφιακής υ̟ογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. ∆ιαδικτυακή ̟ύλη www.promitheus.gov.gr . Οι οικονοµικοί φορείς ̟ου δεν είναι
εγγεγραµµένοι στο Ε.Σ.Η.∆Η.Σ., αιτούνται, µέσω της ιστοσελίδας του συστήµατος και
α̟ό τον σύνδεσµο «Εγγραφείτε ως οικονοµικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό,
̟αρέχοντας τις α̟αραίτητες ̟ληροφορίες και α̟οδεχόµενοι τους όρους χρήσης του.
Οι διαθέτοντες ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτο̟οιούνται µε
χρήση των δια̟ιστευτηρίων (όνοµα χρήστη και κωδικό ̟ρόσβασης) ̟ου αυτοί
κατέχουν α̟ό το σύστηµα TAXISNet της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών
Συστηµάτων. Εφόσον γίνει η ταυτο̟οίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη α̟ό το
Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της
Γενικής ∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών της Γ.Γ. Εµ̟ορίου.
Οι οικονοµικοί φορείς - χρήστες αιτούνται µέσω του συστήµατος την εγγραφή τους σε
αυτό ̟αρέχοντας τις α̟αραίτητες ̟ληροφορίες και α̟οδεχόµενοι τους όρους χρήσης
του ταυτο̟οιούµενοι ως εξής:
• Όσοι α̟ό τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου
(ΑΦΜ) ταυτο̟οιούνται µε χρήση των δια̟ιστευτηρίων (όνοµα χρήστη και
κωδικό ̟ρόσβασης) ̟ου αυτοί κατέχουν α̟ό το σύστηµα TAXISNet της
Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων. Εφόσον γίνει η
ταυτο̟οίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη α̟ό το Τµήµα
Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της
Γενικής ∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών.
•

Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες των κρατών µελών της Ευρω̟αϊκής Ένωσης
οι ο̟οίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)
αιτούνται την εγγραφή τους συµ̟ληρώνοντας τον αριθµό ταυτότητας ΦΠΑ
(VAT Ιdentification Number) και ταυτο̟οιούνται µε χρήση των
δια̟ιστευτηρίων ̟ου κατέχουν α̟ό το αντίστοιχο σύστηµα. Εφόσον γίνει η
ταυτο̟οίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη α̟ό το Τµήµα
Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της
Γενικής ∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών.

•

Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους
και ταυτο̟οιούνται α̟ό τη ΓΓΕ α̟οστέλλοντας:
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- είτε υ̟εύθυνη δήλωση ψηφιακά υ̟ογεγραµµένη µε ε̟ίσηµη µετάφραση
στην ελληνική.
- είτε ένορκη βεβαίωση ή ̟ιστο̟οιητικό σε µορφή αρχείου .pdf µε ε̟ίσηµη
µετάφραση στην ελληνική, ό̟ως αυτά ̟ροσδιορίζονται στο Παράρτηµα IX Α
για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων, στο Παράρτηµα IX Β για τις δηµόσιες
συµβάσεις ̟ροµηθειών και στο Παράρτηµα IX Γ για τις δηµόσιες συµβάσεις
υ̟ηρεσιών του ̟.δ. 60/2007, και σύµφωνα µε τους ̟ροβλε̟όµενους όρους
στο κράτος µέλος εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα, στα ο̟οία να
δηλώνεται / α̟οδεικνύεται η εγγραφή του σε ε̟αγγελµατικό ή εµ̟ορικό
µητρώο, ̟ροσκοµιζόµενα εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών και σε έντυ̟η
µορφή (̟ρωτότυ̟ο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια υ̟ηρεσία.
Το αίτηµα εγγραφής υ̟οβάλλεται α̟ό όλους τους υ̟οψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά
µέσω της διαδικτυακής ̟ύλης του Συστήµατος, ό̟ως αναφέρεται ανωτέρω.
2 Ο υ̟οψήφιος χρήστης ενηµερώνεται α̟ό το Σύστηµα ή µέσω ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου σχετικά µε την εξέλιξη του αιτήµατος εγγραφής του. Εφόσον το
αίτηµα εγγραφής εγκριθεί, ο υ̟οψήφιος χρήστης λαµβάνει σύνδεσµο
ενεργο̟οίησης λογαριασµού ως ̟ιστο̟οιηµένος χρήστης και ̟ροβαίνει στην
ενεργο̟οίηση του λογαριασµού του.
Το αίτηµα εγγραφής υ̟οβάλλεται α̟ό όλους τους υ̟οψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά
µέσω του Συστήµατος. Ο υ̟οψήφιος χρήστης ενηµερώνεται α̟ό το Σύστηµα ή µέσω
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σχετικά µε την εξέλιξη του αιτήµατος εγγραφής του.
Εφόσον το αίτηµα εγγραφής εγκριθεί, ο υ̟οψήφιος χρήστης λαµβάνει σύνδεσµο
ενεργο̟οίησης λογαριασµού ως ̟ιστο̟οιηµένος χρήστης και ̟ροβαίνει στην
ενεργο̟οίηση του λογαριασµού του.
Στον διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτοί:
• Όσοι δεν ̟ληρούν τις ανωτέρω ̟ροϋ̟οθέσεις συµµετοχής
• Όσοι δεν ̟ληρούν τις ̟ροϋ̟οθέσεις του άρθρου 8 ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής.
• Όσοι δεν ̟ληρούν τις ̟ροϋ̟οθέσεις της αµέσως ε̟όµενης υ̟ό ̟αραγράφου 2.
• 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 για ̟ροµήθειες ή ̟αροχή υ̟ηρεσιών µε
α̟όφαση του Υ̟ουργείου Ανά̟τυξης, Γενική Γραµµατεία Εµ̟ορίου.
• Όσα φυσικά ή νοµικά ̟ρόσω̟α του εξωτερικού έχουν υ̟οστεί αντίστοιχες µε τις
̟αρα̟άνω κυρώσεις.
Τα ̟αρα̟άνω ισχύουν και για ο̟οιοδή̟οτε α̟ό τα 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:
•
Αναγκαίες ελάχιστες α̟αιτήσεις οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής
ε̟άρκειας, ε̟ί ̟οινή α̟οκλεισµού:
Ο µέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του ̟ροσφέροντος θα ̟ρέ̟ει να υ̟ερβαίνει κατά
τα τρία ̟ροηγούµενα έτη του έτους του διαγωνισµού (2013,2012,2011), το 100% του
̟ροϋ̟ολογισµού του διαγωνισµού (µη συµ̟εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ). Το αυτό
ισχύει και για ε̟ιχειρήσεις ̟ου λειτουργούν ή ασκούν δραστηριότητα σχετική µε το
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αντικείµενο της ̟αρούσας ∆ιακήρυξης, για χρονικό διάστηµα µικρότερο των τριών
ετών (2013,2012,2011).
Σε ̟ερί̟τωση ενώσεως ̟ροσώ̟ων ̟ου υ̟οβάλουν κοινή ̟ροσφορά είναι α̟οδεκτή η
άθροιση της οικονοµικής ε̟άρκειας των µελών της.
•
Αναγκαίες ελάχιστες α̟αιτήσεις ε̟αγγελµατικής και τεχνικής ικανότητας, ε̟ί
̟οινή α̟οκλεισµού:
Ο διαγωνιζόµενος οφείλει να διαθέτει τεκµηριωµένη συναφή ε̟αγγελµατική
δραστηριότητα κατά τα τρία τελευταία έτη σε ε̟ιτυχηµένη εκτέλεση ̟αρόµοιων
εργασιών. Ως αντίστοιχες εργασίες θεωρούνται οι µεταφορές αρχαίων και έργων
τέχνης.
Ε̟ίσης, ο διαγωνιζόµενος οφείλει να έχει εκτελέσει τουλάχιστον µία (1) εργασία
µεταφοράς Αρχαίων και Έργων Τέχνης οικονοµικού µεγέθους αντίστοιχου µε το
100% του ̟ροκηρυσσόµενου δηλαδή 135.300,00 € µε ΦΠΑ, 110.000,00 € χωρίς ΦΠΑ
κατά τα τελευταία τρία έτη .
Τέλος, ο υ̟οψήφιος ανάδοχος για τις ανάγκες του ̟αρόντος έργου θα ̟ρέ̟ει να
διαθέτει ένα (1) εξειδικευµένο φορτηγό το ο̟οίο είναι α̟οκλειστικά όχηµα µεταφοράς
αντικειµένων και έργων τέχνης και είναι εξο̟λισµένο µε:
• Σύστηµα διατήρησης κλιµατολογικών συνθηκών.
• Σύστηµα ̟αρακολούθησης µέσω δορυφόρου.
• Ειδικές αναρτήσεις (αεροναρτήσεις) για την α̟ορρόφηση των κραδασµών.
• Ειδικά συστήµατα ανάρτησης εντός φορτηγών µε τα ο̟οία εξασφαλίζεται η
ασφαλής ̟ρόσδεση κατά τη µεταφορά των έργων.
• ∆ύο οδηγούς.
Ο διαγωνιζόµενος οφείλει να διαθέτει ̟ροσω̟ικό–ανεξάρτητα α̟ό τη συµβατική
σχέση του µε τον διαγωνιζόµενο - το ο̟οίο θα α̟ασχοληθεί κατά την εκτέλεση της
σύµβασης ̟ου θα υ̟ογραφεί µε τον Ανάδοχο και το ο̟οίο θα ̟ρέ̟ει να είναι
ιδιαίτερα έµ̟ειρο ως ̟ρος τη µεταχείριση των έργων και συγκεκριµένα να διαθέτει
κατ’ ελάχιστον ̟ενταετή (5ετή) εµ̟ειρία και να έχει συµµετάσχει σε τουλάχιστον ένα
(1) έργο µε αντίστοιχο αντικείµενο.
Σε ̟ερί̟τωση ενώσεως ̟ροσώ̟ων ̟ου υ̟οβάλλουν κοινή ̟ροσφορά είναι α̟οδεκτή
η άθροιση της ε̟αγγελµατικής και τεχνικής ικανότητας των µελών της.

ΆΡΘΡΟ 6 – Τρό̟ος και Προθεσµία υ̟οβολής ̟ροσφορών – ∆ιάρκεια ισχύος
Προσφορών
Ο διαγωνισµός θα ̟ραγµατο̟οιηθεί µε χρήση της ̟λατφόρµας του Εθνικού
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής
̟ύλης www.promitheus.gov.gr του συστήµατος. Οι ̟ροσφορές υ̟οβάλλονται α̟ό
τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής ̟ύλης
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και
ώρα ̟ου ορίζει η ̟αρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό
φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο
11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λε̟τοµέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων
Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)».
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∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:
Η ∆ιαδικτυακή ̟ύλη www.promitheuw.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΥΡΗΞΗΣ ΣΤΗΝ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ
ΤΟΥ ΕΣΗ∆ΗΣ: 24-9-2014
ΚΑΤΑΛΗΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και ώρα ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:
10-10-2014 και ώρα 17:00
Οι ενδιαφερόµενοι µ̟ορούν να ̟ροετοιµάζουν την ̟ροσφορά τους στο σύστηµα
αµέσως µετά τη δηµοσιο̟οίηση του διαγωνισµού στην ιστοσελίδα του ΕΣΗ∆ΗΣ, θα
έχουν όµως τη δυνατότητα να την υ̟οβάλλουν µόνο µετά το ̟έρας της ̟ροθεσµίας
̟ου έχει η αναθέτουσα αρχή για ̟αροχή διευκρινίσεων ε̟ί όρων της διακήρυξης, η
ο̟οία είναι το αργότερο 6 ηµέρες ̟ριν την καταληκτική ηµεροµηνία υ̟οβολής των
̟ροσφορών. Ε̟ισηµαίνεται ότι συµµετέχοντες δεν έχουν δυνατότητα να α̟οσύρουν ή
να ακυρώσουν ̟ροσφορά µετά την υ̟οβολή της.
Μετά την ̟αρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας δεν υ̟άρχει η
δυνατότητα υ̟οβολής ̟ροσφοράς στο Σύστηµα.
Ο χρόνος υ̟οβολής της ̟ροσφοράς και ο̟οιαδή̟οτε ηλεκτρονική ε̟ικοινωνία µέσω
του συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα α̟ό το σύστηµα µε υ̟ηρεσίες χρονοσήµανσης
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ̟αρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της
ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λε̟τοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)».
Η Αναθέτουσα Αρχή (Α.Α.) ουδεµία ευθύνη φέρει για τη µη εµ̟ρόθεσµη υ̟οβολή της
αιτήσεως συµµετοχής ή για το ̟εριεχόµενο των φακέλων ̟ου τη συνοδεύουν στην εν
λόγω διαδικτυακή ̟λατφόρµα. Μετά την κατάθεση της αιτήσεως συµµετοχής δεν
γίνεται α̟οδεκτή, αλλά α̟ορρί̟τεται ως α̟αράδεκτη κάθε υ̟οβολή
συµ̟ληρωµατικών ή διευκρινιστικών στοιχείων, εκτός εκείνων ̟ου τυχόν θα
ζητηθούν α̟ό την Ε̟ιτρο̟ή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού.
Οι διαγωνιζόµενοι δεσµεύονται α̟ό την ̟ροσφορά τους για διάστηµα έξι (6) µηνών
α̟ό την ηµεροµηνία διενέργειας του ∆ιαγωνισµού. Προσφορές µε µικρότερο χρόνο
ισχύος α̟ορρί̟τονται. Η Α.Α. µ̟ορεί να ζητήσει εγγράφως την ̟αράταση ισχύος των
̟ροσφορών ̟ριν τη λήξη της και ταυτόχρονη ̟αράταση των εγγυητικών ε̟ιστολών
συµµετοχής. Η κατακύρωση του ∆ιαγωνισµού µ̟ορεί να γίνει και µετά την
̟αρέλευση της ̟αρα̟άνω ̟ροθεσµίας, δεσµεύει όµως τον Ανάδοχο µόνο εφόσον
αυτός την α̟οδεχτεί. Σε ̟ερί̟τωση άρνησης του ε̟ιλεγέντος η ανάθεση γίνεται στον
δεύτερο κατά σειρά ε̟ιλογής.
ΆΡΘΡΟ 7 – Τρό̟ος σύνταξης και ̟εριεχόµενο ̟ροσφορών
1. Οι ̟ροσφορές υ̟οβάλλονται στην Ελληνική Γλώσσα ή σε ο̟οιαδή̟οτε άλλη
γλώσσα της Ευρω̟αϊκής Ένωσης συνοδευόµενες α̟ό ε̟ίσηµη µετάφραση στην
Ελληνική Γλώσσα.
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Οι υ̟οψήφιοι ανάδοχοι συντάσσουν την ̟ροσφορά τους συµ̟ληρώνοντας την
αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ., το ο̟οίο στη συνέχεια
̟αράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο ̟ου υ̟ογράφεται ψηφιακά και υ̟οβάλλεται
α̟ό τους υ̟οψηφίους αναδόχους. Εφόσον οι τεχνικές ̟ροδιαγραφές και οι
οικονοµικοί όροι δεν έχουν α̟οτυ̟ωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές
φόρµες του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ., οι υ̟οψήφιοι ανάδοχοι ε̟ισυνά̟τουν ψηφιακά
υ̟ογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. Α̟ό το Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. εκδίδεται
ηλεκτρονική α̟όδειξη υ̟οβολής ̟ροσφοράς.
2. Οι ̟ροσφορές υ̟οβάλλονται µέσα σε σφραγισµένο ηλεκτρονικό φάκελο. Μέσα
στον κυρίως ηλεκτρονικό φάκελο της ̟ροσφοράς το̟οθετούνται όλα τα α̟αιτούµενα
κατά το στάδιο υ̟οβολής της ̟ροσφοράς στοιχεία και συγκεκριµένα:
o

Ένας ηλεκτρονικός υ̟οφάκελος µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά
Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά»,ο ο̟οίος ̟εριλαµβάνει τα στοιχεία και
δικαιολογητικά συµµετοχής ̟ου α̟αιτούνται α̟ό το άρθρο 8 της
̟αρούσας και τα στοιχεία ̟ου α̟αιτούνται α̟ό το άρθρο 10 της ̟αρούσας
για την Τεχνική Προσφορά.

o

Χωριστός κλειδωµένος ηλεκτρονικός υ̟οφάκελος µε την ένδειξη
«Οικονοµική ̟ροσφορά», ο ο̟οίος ̟εριλαµβάνει τα στοιχεία ̟ου
α̟αιτούνται α̟ό το άρθρο 10 της ̟αρούσας.

Οι ηλεκτρονικοί υ̟οφάκελοι «∆ικαιολογητικών Συµµετοχής – Τεχνικής Προσφοράς»
και «Οικονοµικής Προσφοράς» φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Σε
̟ερί̟τωση ενώσεων θα αναγράφονται τα στοιχεία όλων των µελών. Κάθε
ηλεκτρονικός φάκελος δικαιολογητικών συµµετοχής – τεχνικής ̟ροσφοράς ξεκινά ε̟ί
̟οινή α̟οκλεισµού µε αναλυτικό ̟ίνακα ̟εριεχοµένων, στον ο̟οίο θα
καταγράφονται όλα τα υ̟οβαλλόµενα στοιχεία κατά σειρά και αντιστοιχία ̟ρος τις
̟αραγράφους των αντιστοίχων άρθρων της ̟αρούσας Προκήρυξης.
∆εν ε̟ιτρέ̟εται η υ̟οβολή εναλλακτικών ̟ροσφορών ή αντι̟ροσφορών. Εάν
υ̟οβληθούν εναλλακτικές ̟ροσφορές α̟ορρί̟τονται.
Οι τυχόν α̟αιτούµενες δηλώσεις ή υ̟εύθυνες δηλώσεις του ̟αρόντος άρθρου ̟ου
υ̟ογράφονται ψηφιακά α̟ό τους έχοντες υ̟οχρέωση ̟ρος τούτο, δεν α̟αιτείται να
φέρουν σχετική θεώρηση γνησίου υ̟ογραφής. Ε̟ισηµαίνεται ότι α̟ό τα
δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υ̟οφακέλου «∆ικαιολογητικά συµµετοχήςτεχνική ̟ροσφορά» ̟ου έχουν υ̟οβληθεί µε την ηλεκτρονική ̟ροσφορά α̟αιτούνται
να ̟ροσκοµισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός τριών (3) ηµερών, µόνο τα
δικαιολογητικά και στοιχεία ̟ου δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί α̟ό τον ίδιο τον
οικονοµικό φορέα και κατά συνέ̟εια δεν φέρουν την ψηφιακή του υ̟ογραφή. Ως
τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι: ̟ιστο̟οιητικά ̟ου έχουν εκδοθεί α̟ό δηµόσιες
αρχές ή άλλους φορείς. Τα ηλεκτρονικά υ̟οβαλλόµενα τεχνικά φυλλάδια θα ̟ρέ̟ει
να συνοδεύονται α̟ό υ̟εύθυνη δήλωση ψηφιακά υ̟ογεγραµµένη α̟ό τον
̟ροσφέροντα, στην ο̟οία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόµενα σε αυτά στοιχεία
ταυτίζονται µε τα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων (Prospectus) του
κατασκευαστικού οίκου.
ΆΡΘΡΟ 8 – ∆ικαιολογητικά συµµετοχής
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Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό υ̟οχρεούνται να υ̟οβάλουν, στον ηλεκτρονικό
υ̟οφάκελο «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά», εγκαίρως και
̟ροσηκόντως ε̟ί ̟οινή α̟οκλεισµού, τα αναφερόµενα στο ̟αρόν άρθρο
δικαιολογητικά σε µορφή αρχείου .pdf σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4155/13
(ΦΕΚ/Α/29-5-2013), του άρθρου 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λε̟τοµέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων
Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)» και τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 κατά το µέρος ̟ου
δεν έρχονται σε αντίθεση µε τις διατάξεις του ως άνω νόµου και της ως άνω
α̟όφασης.
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).
Τα ανωτέρω φέρουν ψηφιακή υ̟ογραφή του υ̟οψηφίου αναδόχου.
Β. ∆ικαιολογητικά α̟όδειξης αναγκαίων ελάχιστων α̟αιτήσεων οικονοµικής,
χρηµατοοικονοµικής ε̟άρκειας:
Υ̟εύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1986 ή Ένορκη Βεβαίωση του υ̟οψηφίου ̟ερί του
ολικού ύψους του κύκλου εργασιών του για τις τρείς τελευταίες οικονοµικές
χρήσεις.
Υ̟ενθυµίζεται ότι σε ̟ερί̟τωση ένωσης/κοινο̟ραξίας, υ̟εύθυνες δηλώσεις
̟ρέ̟ει να υ̟οβάλουν όλα τα µέλη.
Γ. ∆ικαιολογητικά α̟όδειξης αναγκαίων ελάχιστων α̟αιτήσεων ε̟αγγελµατικής
και τεχνικής ικανότητας:
i) Οι µετέχοντες στο διαγωνισµό ̟ρέ̟ει να ̟ροσκοµίσουν κατάλογο και συνο̟τική
̟εριγραφή των κυριοτέρων, ̟αρόµοιων µε το ̟ροκηρυσσόµενο, έργων,
συµ̟εριλαµβανοµένου ενός έργου οικονοµικού µεγέθους ίσου µε το 100% του
̟ροκηρυσσόµενου έργου, τα ο̟οία υλο̟οίησαν κατά την τελευταία τριετία (3) µε
ένδειξη της οικονοµικής τους αξίας, του χρόνου υλο̟οίησης, του ̟αραλή̟τη και του
̟οσοστού συµµετοχής του διαγωνιζόµενου σε αυτό, σύµφωνα µε το ακόλουθο
̟αράδειγµα:
ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΩΝ
α/α

Πελάτης

Τίτλος και σύντοµη
περιγραφή

∆ιάρκεια
εκτέλεσης έργου

Προϋπολογισµός
(Ευρώ)

Ποσοστό
συµµετοχής
στο έργο
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Οι ̟αραδόσεις α̟οδεικνύονται, εάν ο α̟οδέκτης είναι δηµόσια αρχή, µε
̟ιστο̟οιητικά τα ο̟οία έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί α̟ό την αρµόδια αρχή
(βεβαίωση/̟ρωτοκόλου ̟αραλαβής) και εάν ο α̟οδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, µε
τα αντίστοιχα ̟αραστατικά, βεβαίωση του α̟οδέκτη ή σχετική σύµβαση.
Σηµείωση: Ως έργα συναφούς αντικειµένου νοούνται έργα ̟ου ̟εριλαµβάνουν ή συνδυάζουν
µεταφορές αντικειµένων και έργων τέχνης α̟ό ή/και ̟ρος µεγάλα καλλιτεχνικά ιδρύµατα και
µουσεία της Ελλάδας και του εξωτερικού.
ii) Πίνακα καταγραφής εξειδικευµένου φορτηγού κλειστού τύ̟ου, στον ο̟οίο θα
̟ρέ̟ει να ̟εριγράφεται λε̟τοµερώς ο εξειδικευµένος εξο̟λισµός ̟ου διαθέτει το
όχηµα.
ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ

α/α

Αριθµός
κυκλοφορίας

Τύπος οχήµατος

Οδηγοί

Ιδιοκτησιακό
καθεστώς

Περιγραφή
εξειδικευµένου
εξοπλισµού που
διαθέτει το όχηµα
(σύστηµα
διατήρησης,
κλιµατολογικών
συνθηκών, ειδικές
αναρτήσεις κ.π.)

iii) Βιογραφικό σηµείωµα του ̟ροσω̟ικού ̟ου θα χρησιµο̟οιήσει ο υ̟οψήφιος
ανάδοχος για την ̟αροχή των υ̟ηρεσιών, α̟ό το ο̟οίο να ̟ροκύ̟τει η εµ̟ειρία του
και η συµµετοχή του σε έργα µε αντίστοιχο αντικείµενο. Το βιογραφικό σηµείωµα
συνοδεύεται α̟ό υ̟εύθυνη δήλωση του α̟ασχολούµενου ή του ίδιου του υ̟οψηφίου
̟ερί της ακρίβειας και της αλήθειας των στοιχείων ̟ου αναφέρονται σε αυτό.
Σε ̟ερί̟τωση ένωσης ή κοινο̟ραξίας ̟ου υ̟οβάλει κοινή ̟ροσφορά, οι
̟ροϋ̟οθέσεις των ανωτέρω δικαιολογητικών ε̟αγγελµατικής και τεχνικής
ικανότητας µ̟ορούν να καλύ̟τονται µερικώς α̟ό κάθε ένα µέλος της ένωσης
̟ροµηθευτών, µε την ̟ροϋ̟όθεση ότι στο σύνολό της, η ̟ροσφορά της ένωσης
̟ροµηθευτών καλύ̟τει εξ’ ολοκλήρου τις ̟ροϋ̟οθέσεις των ̟ροδιαγραφών
∆ικαιολογητικά Πιστο̟οίησης ε̟αγγελµατικής και τεχνικής ικανότητας. Στην
Προσφορά θα ̟ρέ̟ει να αναγράφεται α̟αραιτήτως, ε̟ί ̟οινή α̟οκλεισµού, το
̟οσοστό συµµετοχής κάθε ̟ροσώ̟ου και το συγκεκριµένο τµήµα και το ειδικό µέρος
του Έργου µε το ο̟οίο θα ασχοληθεί στο ̟λαίσιο της υλο̟οίησης του Έργου.
- Σε ̟ερί̟τωση υ̟οβολής κοινής ̟ροσφοράς α̟ό ένωση ̟ροσώ̟ων, 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
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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.
Οι υ̟εύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συµµετοχή του
̟ροσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία υ̟οβάλλονται α̟ό αυτόν ηλεκτρονικά
σε µορφή αρχείου τύ̟ου .pdf και ̟ροσκοµίζονται κατά ̟ερί̟τωση α̟ό αυτόν εντός
τριών (3) εργάσιµων ηµερών α̟ό την ηλεκτρονική υ̟οβολή, ̟λην των ΦΕΚ. (Τα
δικαιολογητικά ̟ροσκοµίζονται στο Πρωτόκολλο της υ̟ηρεσίας ̟ου διενεργεί το
διαγωνισµό, µε διαβιβαστικό ό̟ου θα αναφέρονται αναλυτικά τα ̟ροσκοµιζόµενα
δικαιολογητικά)
Όταν υ̟ογράφονται α̟ό τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υ̟ογραφή.
Οι α̟αιτούµενες δηλώσεις ή υ̟εύθυνες δηλώσεις του ̟αρόντος άρθρου
υ̟ογράφονται ψηφιακά α̟ό τους έχοντες υ̟οχρέωση ̟ρος τούτο και δεν α̟αιτείται
σχετική θεώρηση.
Ε̟ισηµαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υ̟οφακέλου
«∆ικαιολογητικά συµµετοχής-τεχνική ̟ροσφορά» ̟ου έχουν υ̟οβληθεί µε την
ηλεκτρονική ̟ροσφορά και α̟αιτούνται να ̟ροσκοµισθούν στην αναθέτουσα αρχή
εντός της ανωτέρω αναφερόµενης ̟ροθεσµίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία
̟ου δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί α̟ό τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα και κατά
συνέ̟εια δεν φέρουν την ψηφιακή του υ̟ογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά
είναι: η εγγύηση συµµετοχής, ̟ιστο̟οιητικά ̟ου έχουν εκδοθεί α̟ό δηµόσιες αρχές ή
άλλους φορείς.
Σε ̟ερί̟τωση ό̟ου τα στοιχεία αυτά δεν ̟ροσκοµισθούν ̟αντελώς εντός της
̟ροαναφερόµενης ̟ροθεσµίας των τριών (3) εργασίµων ηµερών, η ηλεκτρονική
̟ροσφορά του υ̟οψηφίου δεν α̟οσφραγίζεται και α̟οκλείεται α̟ό τη διαδικασία
του διαγωνισµού.
Στην ̟ερί̟τωση ό̟ου ̟ροσκοµισθούν µεν στοιχεία α̟ό τον συµµετέχοντα, αλλά
δια̟ιστωθεί ότι ορισµένα α̟ό αυτά ̟ου έχουν υ̟οβληθεί µε ηλεκτρονικό τρό̟ο και
θα έ̟ρε̟ε να ̟ροσκοµισθούν, δεν ̟ροσκοµίσθηκαν, τότε η Α.Α. τα α̟αιτεί α̟ό τον
̟ροσφέροντα ο ο̟οίος είναι υ̟οχρεωµένος να τα ̟ροσκοµίσει εντός της ̟ροθεσµίας
̟ου θα του ορισθεί.
Κατά την υ̟οβολή της ̟ροσφοράς α̟ό τον Οικονοµικό Φορέα σηµαίνονται α̟ό
αυτόν µε χρήση του σχετικού ̟εδίου του συστήµατος τα στοιχεία εκείνα της
̟ροσφοράς του ̟ου έχουν εµ̟ιστευτικό χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά αφορούν,
ιδίως, τα τεχνικά ή εµ̟ορικά α̟όρρητα και τις εµ̟ιστευτικές ̟τυχές των
̟ροσφορών.
ΆΡΘΡΟ 9 – Περιεχόµενα υ̟οφακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
Η αναγραφή τιµής στον Φάκελο Τεχνικής Προσφοράς α̟οτελεί λόγο α̟οκλεισµού
του Υ̟οψηφίου. Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συµ̟ληρώνοντας την αντίστοιχη
ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος, η ο̟οία ταυτίζεται µε το Παράρτηµα Α
της ̟αρούσας. Στην συνέχεια, το σύστηµα ̟αράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε
µορφή pdf, το ο̟οίο υ̟ογράφεται ψηφιακά και υ̟οβάλλεται α̟ό τον ̟ροσφέροντα.
Τα στοιχεία ̟ου ̟εριλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος
και του ̟αραγόµενου ψηφιακά υ̟ογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου ̟ρέ̟ει να

ΑΔΑ: 6697Γ-94Χ

ταυτίζονται. Σε αντίθετη ̟ερί̟τωση, το σύστηµα ̟αράγει σχετικό µήνυµα και ο
̟ροσφέρων καλείται να ̟αράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
Συµ̟ληρώσεις ή διευκρινίσεις των στοιχείων και εγγράφων του φακέλου της Τεχνικής
Προσφοράς δεν ε̟ιτρέ̟ονται. Προσφορά ̟ου είναι αόριστη και ανε̟ίδεκτη
εκτίµησης ή είναι υ̟ό αίρεση, α̟ορρί̟τεται ως α̟αράδεκτη µετά α̟ό ̟ροηγούµενη
γνωµοδότηση της Ε̟ιτρο̟ής ∆ιενέργειας.
Εφόσον α̟αιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική ̟ροσφορά δεν έχουν α̟οτυ̟ωθεί
στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο ̟ροσφέρων
ε̟ισυνά̟τει στην τεχνική του ̟ροσφορά ψηφιακά υ̟ογεγραµµένα τα σχετικά
ηλεκτρονικά αρχεία.
Τα δικαιολογητικά συµµετοχής ̟ου εκδίδονται α̟ό δηµόσια αρχή ή ̟ου δεν
̟ροέρχονται α̟ό τον αναθέτοντα, καθώς και τα στοιχεία της τεχνικής ̟ροσφοράς του
̟ροσφέροντος, ̟ου δεν ̟ροέρχονται α̟ό αυτόν (̟.χ. τεχνικά φυλλάδια κ.α.) εκτός
α̟ό την ηλεκτρονική τους υ̟οβολή σε µορφή αρχείου τύ̟ου .pdf – ως µέρος των
σχετικών ηλεκτρονικών φακέλων – µέσω του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ., ̟ροσκοµίζονται εντύ̟ως
εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών α̟ό την ηλεκτρονική υ̟οβολή.
ΆΡΘΡΟ 10 – Περιεχόµενα υ̟οφακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό υ̟οβάλουν, µέσα στο κυρίως ηλεκτρονικό φάκελο
της ̟ροσφοράς χωριστό υ̟οφάκελο οικονοµικής ̟ροσφοράς, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο ̟αρόν άρθρο, την ο̟οία θα έχουν συντάξει σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στην ̟αρούσα διακήρυξη.
Η συνολική ̟ροσφερόµενη τιµή αναγράφεται υ̟οχρεωτικά αριθµητικώς και
ολογράφως. Σε ̟ερί̟τωση αντιφάσεων υ̟ερισχύει το ολογράφως.
Οι ̟ροσφερόµενες τιµές ̟εριλαµβάνουν: το κέρδος του ̟ροσφέροντος, τις τυχόν υ̟έρ
τρίτων κρατήσεις και κάθε τέλος, δασµό, ή ε̟ιβάρυνση, εκτός του ΦΠΑ. Είναι δηλαδή
τελικές τιµές ̟ρο ΦΠΑ για την ̟λήρη εκτέλεση της σύµβασης.
Οι τιµές αναγράφονται υ̟οχρεωτικά σε Ευρώ µε συµ̟ληρωµένο υ̟οχρεωτικά και το
δεύτερο δεκαδικό ψηφίο ακόµη και όταν είναι µηδενικό. Οι ̟ροσφερόµενες τιµές
είναι 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. Προσφορά
̟ου καταλήγει σε συνολική τιµή µεγαλύτερη του ̟ροϋ̟ολογισµού του άρθρου 3 της
̟αρούσας α̟ορρί̟τεται ως α̟αράδεκτη.
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.
Η οικονοµική ̟ροσφορά, συντάσσεται συµ̟ληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική
ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος, η ο̟οία ταυτίζεται µε το Παράρτηµα Γ της
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̟αρούσας. Στην συνέχεια, το σύστηµα ̟αράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή
pdf, το ο̟οίο υ̟ογράφεται ψηφιακά και υ̟οβάλλεται α̟ό τον ̟ροσφέροντα.
Τα στοιχεία ̟ου ̟εριλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος
και του ̟αραγόµενου ψηφιακά υ̟ογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου ̟ρέ̟ει να
ταυτίζονται. Σε αντίθετη ̟ερί̟τωση, το σύστηµα ̟αράγει σχετικό µήνυµα και ο
̟ροσφέρων καλείται να ̟αράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
Εφόσον η οικονοµική ̟ροσφορά δεν έχει α̟οτυ̟ωθεί στο σύνολό της στις ειδικές
ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο ̟ροσφέρων ε̟ισυνά̟τει ψηφιακά
υ̟ογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.

ΆΡΘΡΟ 11 ∆ιαδικασία Α̟οσφράγισης και Αξιολόγησης Προσφορών– Ανάδειξη
µειοδότη (̟ροσφοράς µε την χαµηλότερη τιµή)
Η ηλεκτρονική α̟οσφράγιση και αξιολόγηση των ̟ροσφορών, καθώς και η ανάδειξη
της ̟ροσφοράς µε την χαµηλότερη τιµή γίνεται σύµφωνα µε τις ε̟όµενες
̟αραγράφους α̟ό την Ε̟ιτρο̟ή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού. Η ηλεκτρονική
α̟οσφράγιση των ̟ροσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά την
καταληκτική ηµεροµηνία υ̟οβολής των ̟ροσφορών και ώρα 10:00̟µ, µέσω των
αρµόδιων ̟ιστο̟οιηµένων στο σύστηµα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής,
εφαρµοζόµενων κατά τα λοι̟ά των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων
συµβάσεων και διαδικασιών.
Κατά την ̟ροαναφερόµενη ηµεροµηνία και ώρα γίνεται α̟οσφράγιση µόνο των
ηλεκτρονικών (υ̟ό)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά». Οι
ηλεκτρονικοί (υ̟ο)φάκελοι των οικονοµικών ̟ροσφορών α̟οσφραγίζονται
ηλεκτρονικά µέσω των αρµόδιων ̟ιστο̟οιηµένων στο σύστηµα οργάνων, σε
ηµεροµηνία και ώρα ̟ου θα γνωστο̟οιηθεί σε αυτούς των ο̟οίων οι ̟ροσφορές
κρίθηκαν α̟οδεκτές µετά την αξιολόγηση των λοι̟ών στοιχείων αυτών.
Αµέσως µετά την ηλεκτρονική α̟οσφράγιση των (υ̟ο)φακέλων «∆ικαιολογητικά
Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά», οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν
ηλεκτρονική ̟ρόσβαση στο ̟εριεχόµενο των ̟ροσφορών ̟ου α̟οσφραγίσθηκαν.
Κατά την ηλεκτρονική α̟οσφράγιση η Ε̟ιτρο̟ή δεν είναι υ̟οχρεωµένη να ελέγχει τη
συµµόρφωση των διαγωνιζόµενων, των ̟ροσφορών και των δικαιολογητικών τους,
̟ρος τους όρους της ̟αρούσας Προκήρυξης.
Μετά την ηλεκτρονική α̟οσφράγιση των ̟ροσφορών η Αναθέτουσα Αρχή ̟ροβαίνει
στην αξιολόγηση αυτών µέσω των αρµόδιων ̟ιστο̟οιηµένων στο Σύστηµα οργάνων
της, εφαρµοζόµενων κατά τα λοι̟ά των κειµένων διατάξεων για την ανάθεση
δηµοσίων συµβάσεων και των διαδικασιών της κατά ̟ερί̟τωση Αναθέτουσας Αρχής.
Συγκεκριµένα µέσα α̟ό το Σύστηµα ιδίως:
o

Η αρµόδια ε̟ιτρο̟ή διενέργειας του διαγωνισµού, ̟ου έχει ορισθεί
την αναθέτουσα αρχή και τα µέλη της, ̟ιστο̟οιηµένοι χρήστες
συστήµατος, ̟ροβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης
υ̟οφακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά»
ηλεκτρονικών ̟ροσφορών.

α̟ό
του
του
των

ΑΔΑ: 6697Γ-94Χ

o

Η αρµόδια ε̟ιτρο̟ή διενέργειας του διαγωνισµού συντάσσει και
υ̟ογράφει τα κατά ̟ερί̟τωση ̟ρακτικά αξιολόγησης
των
̟ροαναφερόµενων υ̟οφακέλων των ηλεκτρονικών ̟ροσφορών.

o

Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές α̟οφάσεις ε̟ί της αξιολόγησης
των ηλεκτρονικών ̟ροσφορών

o

Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό ενηµερώνονται για την α̟οδοχή ή την
α̟όρριψη της ̟ροσφοράς τους µέσω της ανάρτησης στο Σύστηµα των
σχετικών α̟οφάσεων της Α.Α.

o

Η ε̟ιτρο̟ή διενέργειας διαγωνισµού ή άλλοι ̟ιστο̟οιηµένοι χρήστες α̟ό
την αναθέτουσα αρχή του διαγωνισµού α̟ευθύνουν αιτήµατα στους
συµµετέχοντες χρήστες – οικονοµικούς φορείς για ̟αροχή διευκρινίσεων
ε̟ί υ̟οβληθέντων δικαιολογητικών και οι χρήστες – οικονοµικοί φορείς
̟αρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά ̟ερί̟τωση ̟ροθεσµιών ̟ου
τους ορίζονται.

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 δια̟ιστώνει τη συµφωνία ή ασυµφωνία τους µε τους
α̟αράβατους όρους της ̟αρούσας διακήρυξης συντάσσοντας σχετικό ̟ρακτικό µε το
ο̟οίο εισηγείται αιτιολογηµένα στην Α.Α. 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.
∆ιευκρινίσεις µ̟ορούν να ζητούνται µόνο ε̟ί κατατεθειµένων δικαιολογητικών.
Α̟οδεκτοί γίνονται όσοι ̟ροσφέροντες έχουν υ̟οβάλει νοµίµως τα δικαιολογητικά
της ̟αρούσας και εφόσον αυτά ̟ληρούν τους όρους της ̟αρούσας.
Σε ̟ερί̟τωση ̟ου κά̟οιος ̟ροσφέρων ή οικονοµικός φορέας ̟ου σχετίζεται µε
̟ροσφέροντα έχει ̟αράσχει συµβουλές στην Α.Α. 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 Α.Α. 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.
Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής και την συµφωνία αυτών µε τους
όρους της ̟αρούσας, η Ε̟ιτρο̟ή ̟ροβαίνει σε κλειστές συνεδριάσεις στην
αξιολόγηση καθώς και στην τυχόν α̟όρριψη των τεχνικών ̟ροσφορών,
α̟οκλειστικά και µόνο µε βάση τους όρους και τα κριτήρια της ̟αρούσας. Μετά το
τέλος της αξιολόγησης, η Ε̟ιτρο̟ή συντάσσει αιτιολογηµένο ̟ρακτικό µε την σχετική
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βαθµολογία ή/και τις τυχόν α̟ορρι̟τέες ̟ροσφορές το ο̟οίο υ̟οβάλλει στην
Αναθέτουσα Αρχή.
Στη συνέχεια η Α.Α. εκδίδει σχετική ενιαία α̟όφαση µε την ο̟οία ε̟ικυρώνονται τα
̟ρακτικά της Ε̟ιτρο̟ής (̟ου ε̟ισυνά̟τονται και α̟οτελούν ανα̟όσ̟αστο µέρος της
Α̟όφασης) τα ο̟οία αφορούν στον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής και
στην αξιολόγηση των τεχνικών ̟ροσφορών, η ο̟οία αναρτάται στο Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. και
κοινο̟οιείται στους διαγωνιζόµενους ̟ροκειµένου να ασκήσουν εφόσον ε̟ιθυµούν
τα τυχόν ένδικα µέσα.
Ακολούθως η Ε̟ιτρο̟ή ̟ροβαίνει στην ηλεκτρονική α̟οσφράγιση των
(υ̟ο)φακέλων «Οικονοµική Προσφορά» των υ̟οψηφίων αναδόχων ̟ου
συνεχίζουν και σε αυτό το στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας, σε ηµεροµηνία και
ώρα ̟ου θα γνωστο̟οιηθεί σε αυτούς των ο̟οίων οι ̟ροσφορές κρίθηκαν α̟οδεκτές
µετά την αξιολόγηση των λοι̟ών στοιχείων αυτών, µέσω του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. Οι
̟ροσφέροντες των οικονοµικών ̟ροσφορών θα έχουν ηλεκτρονική ̟ρόσβαση στο
̟εριεχόµενο των ̟ροσφορών ̟ου α̟οσφραγίσθηκαν ̟ροκειµένου να λάβουν γνώση
των τιµών ̟ου ̟ροσφέρθηκαν.
Οι φάκελοι των οικονοµικών ̟ροσφορών των λοι̟ών ̟ροσφερόντων δεν
α̟οσφραγίζονται. Η Ε̟ιτρο̟ή στη συνέχεια ελέγχει τις οικονοµικές ̟ροσφορές και
συντάσσει ̟ρακτικό µε το ο̟οίο γνωµοδοτεί για τις τυχόν α̟ορριφθείσες ̟ροσφορές,
τις τιµές των α̟οδεκτών ̟ροσφορών και συντάσσει τον ̟ίνακα τελικής κατάταξης
των διαγωνιζοµένων, µε βάση την χαµηλότερη τιµή.
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 (̟.χ. κάτω του 80 – 85% της
διαµέσου των τιµών ̟ου ̟ροσφέρονται α̟ό τις οικονοµικές ̟ροσφορές ̟ου γίνονται
α̟οδεκτές) ή κατά τη γνώµη της Ε̟ιτρο̟ής Αξιολόγησης είναι αναιτιολόγητες, η
Α.Α. υ̟οχρεούται να καλέσει τον διαγωνιζόµενο να τις αιτιολογήσει αναλυτικά και
αν αυτός δεν ̟ροσφέρει ε̟αρκή αιτιολόγηση θα α̟οκλειστεί α̟ό τον διαγωνισµό.
Αφού ολοκληρώσει το ̟ρακτικό της η Ε̟ιτρο̟ή, το υ̟οβάλλει στην Α.Α. 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 Α.Α. στην ο̟οία ε̟ισυνά̟τεται
υ̟οχρεωτικά το Πρακτικό της Ε̟ιτρο̟ής Αξιολόγησης, αναρτάται στο Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.
και κοινο̟οιείται µε τηλεοµοιοτυ̟ία στους διαγωνιζόµενους ̟ροκειµένου να
ασκήσουν εφόσον ε̟ιθυµούν τα τυχόν ένδικα µέσα.
ΆΡΘΡΟ 12 ∆ιαδικασία Κατακύρωσης
Μετά την αξιολόγηση των ̟ροσφορών και την ανάδειξη του ̟ροσωρινού αναδόχου,
στον ο̟οίον ̟ρόκειται να γίνει η κατακύρωση, αυτός καλείται, εντός ̟ροθεσµίας
είκοσι (20) ηµερών α̟ό τη σχετική ειδο̟οίηση ̟ου του α̟οστέλλεται ηλεκτρονικά
µέσω του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. να υ̟οβάλλει ηλεκτρονικά µέσω του ιδίου συστήµατος, σε
µορφή αρχείου .pdf και σε φάκελο µε σήµανση «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα
κάτωθι έγγραφα και δικαιολογητικά:
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1. Ισχύουσα ασφαλιστική 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.
4α) Πιστο̟οιητικά αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ότι ο υ̟οψήφιος:
i) δεν τελεί υ̟ό ̟τώχευση, εκκαθάριση, ̟αύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή
̟τωχευτικό συµβιβασµό, αναστολή εργασιών ή τελεί σε ανάλογη κατάσταση ̟ου
̟ροβλέ̟εται α̟ό τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του.
ii) δεν έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε ̟τώχευση, εκκαθάρισης,
αναγκαστικής διαχείρισης, ̟τωχευτικού συµβιβασµού ή ο̟οιαδή̟οτε άλλη ̟αρόµοια διαδικασία ̟ροβλε̟όµενη α̟ό τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του.
4β) Υ̟εύθυνη δήλωση ότι δεν έχει καταδικασθεί βάσει δικαστικής α̟όφασης ̟ου έχει
ισχύ δεδικασµένου, σύµφωνα µε τις διατάξεις της χώρας ό̟ου εκδόθηκε η α̟όφαση,
και η ο̟οία δια̟ιστώνει αδίκηµα σχετικό µε την ε̟αγγελµατική διαγωγή του.
Σε ̟ερί̟τωση ̟ου στη χώρα του υ̟οψήφιου Αναδόχου ορισµένα α̟ό τα ̟ιο ̟άνω
δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύ̟τουν στο σύνολό τους όλες τις ̟ιο ̟άνω
̟ερι̟τώσεις, ̟ρέ̟ει ε̟ί ̟οινή α̟οκλεισµού να ανα̟ληρωθούν µε ένορκη βεβαίωση
του υ̟οψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη ό̟ου δεν ̟ροβλέ̟εται Ένορκη Βεβαίωση, µε
υ̟εύθυνη δήλωση του υ̟οψήφιου Αναδόχου ενώ̟ιον δικαστικής ή διοικητική αρχής,
συµβολαιογράφου ή αρµόδιου ε̟αγγελµατικού οργανισµού της χώρας του
υ̟οψήφιου Αναδόχου στην ο̟οία θα βεβαιώνεται ότι ο υ̟οψήφιος Ανάδοχος δεν
βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υ̟οβληθεί
υ̟οχρεωτικά α̟ό τον υ̟οψήφιο Ανάδοχο στον ο̟οίο ̟ρόκειται να κατακυρωθεί ο
∆ιαγωνισµός εντός του «Φακέλου ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης».
5. Οι ισολογισµοί των 3 τελευταίων ετών για τον κύκλο εργασιών.
6. Άδεια κυκλοφορίας του ειδικού φορτηγού καθώς και άλλα έγγραφα α̟ό τα ο̟οία
να ̟ροκύ̟τει η νόµιµη κατοχή του.
Με την ̟αραλαβή των δικαιολογητικών το Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. εκδίδει ε̟ιβεβαίωση της
̟αραλαβής τους και α̟οστέλλει ενηµερωτικό ηλεκτρονικό µήνυµα.
Τα ̟ροαναφερόµενα δικαιολογητικά ̟ροσκοµίζονται α̟ό τον ̟ροσφέροντα εντός
τριών (3) εργασίµων ηµερών α̟ό την ηλεκτρονική υ̟οβολή και σε έντυ̟η µορφή
(̟ρωτότυ̟ο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια υ̟ηρεσία.
Ειδικότερα µε τη φορολογική ενηµερότητα του Οικονοµικού φορέα, η Αναθέτουσα
Αρχή αναζητά αυτε̟άγγελτα α̟ό το σύστηµα TAXISNET δεδοµένα σχετικά µε την
φορολογική ενηµερότητα του Οικονοµικού Φορέα, στον ο̟οίο ̟ρόκειται να γίνει η
κατακύρωση, κατά την ηµεροµηνία της σχετικής ηλεκτρονικής ειδο̟οίησης του. Σε
̟ερί̟τωση ̟ου το σύστηµα ̟αρουσιάζει κά̟οιον Οικονοµικό Φορέα µη ενήµερο
φορολογικά η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών α̟ό την
ηµεροµηνία της σχετικής ηλεκτρονικής ειδο̟οίησης σε αυτόν στον ο̟οίο ̟ρόκειται να
γίνει η κατακύρωση, να τον ειδο̟οιήσει εγγράφως ή µε άλλο ̟ρόσφορο τρό̟ο (µέσω
του συστήµατος), να ̟ροσκοµίσει φορολογική ενηµερότητα σε έντυ̟η µορφή εντός
της ̟ροαναφερόµενης ορισθείσας ̟ροθεσµίας των 20 ηµερών και α̟ό την ο̟οία να
̟ροκύ̟τει ότι είναι ως κατά τα άνω φορολογικά ενήµερος.
Όταν ο Οικονοµικός φορέας δεν διαθέτει ελληνικό αριθµό φορολογικού µητρώου
(ΑΦΜ) υ̟οβάλλει ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύ̟ου pdf εντός είκοσι (20) ηµερών
α̟ό την ηµεροµηνία ειδο̟οιήσεως σε αυτόν και καταθέτει αυτή στην αρµόδια
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υ̟ηρεσία ή την α̟οστέλλει ταχυδροµικά, σε έντυ̟η µορφή εντός τριών (3) εργασίµων
ηµερών α̟ό την ηµεροµηνία της σχετικής ηλεκτρονικής υ̟οβολής. Σε ̟ερί̟τωση
ταχυδροµικής α̟οστολής ως ηµεροµηνία κατάθεσης λογίζεται η ηµεροµηνία
α̟οστολής ̟ου α̟οδεικνύεται α̟ό τη σφραγίδα ταχυδροµείου.
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την κατακύρωση της ̟ροµήθειας στον
̟ροσφέροντα υ̟οβάλλονται α̟ό αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύ̟ου .pdf
και ̟ροσκοµίζονται κατά ̟ερί̟τωση α̟ό αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών
α̟ό την ηλεκτρονική υ̟οβολή. Όταν υ̟ογράφονται α̟ό τον ίδιο φέρουν ψηφιακή
υ̟ογραφή
Στις διαδικασίες της ̟αρούσας ∆ιακήρυξης δεν έχουν εφαρµογή οι γενικές διατάξεις
της ̟αρ. 6 του άρθρου 3 του Ν. 2690/1999 και οι σχετικές κανονιστικές Υ̟ουργικές
α̟οφάσεις ̟ερί υ̟οχρεωτικής αυτε̟αγγέλτου αναζήτησης δικαιολογητικών εκ
µέρους της Α.Α., εκτός της ̟ερί̟τωσης του ̟ιστο̟οιητικού φορολογικής
ενηµερότητας.
Η ηλεκτρονική α̟οσφράγιση του φακέλου «∆ικαιολογητικά κατακύρωσης» του
̟ροσφέροντος στον ο̟οίο ̟ρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται δύο εργάσιµες
ηµέρες µετά και την ̟ροσκόµιση των δικαιολογητικών σε έντυ̟η µορφή, ύστερα α̟ό
σχετική ειδο̟οίηση των συµµετεχόντων ̟ου δικαιούνται να λάβουν γνώση των
δικαιολογητικών ̟ου υ̟εβλήθησαν. Η α̟οσφράγιση γίνεται µέσω των αρµόδιων
̟ιστο̟οιηµένων στο σύστηµα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρµοζόµενων
κατά τα λοι̟ά των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και
διαδικασιών.
Αµέσως µετά την ανωτέρω ηλεκτρονική α̟οσφράγιση, οι συµµετέχοντες στο τελικό
στάδιο του διαγωνισµού θα έχουν ηλεκτρονική ̟ρόσβαση στο ̟εριεχόµενο του
φακέλου των ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης ̟ου α̟οσφραγίσθηκε. Η Ε̟ιτρο̟ή
α̟οσφραγίζει ηλεκτρονικά τον φάκελο των ως άνω δικαιολογητικών. Κατά την
α̟οσφράγιση των δικαιολογητικών η Ε̟ιτρο̟ή δεν είναι υ̟οχρεωµένη να ελέγχει τη
συµµόρφωσή τους ̟ρος τους όρους της ̟ροκήρυξης.
Εν συνεχεία η Ε̟ιτρο̟ή ̟ροβαίνει, σε κλειστές συνεδριάσεις, σε λε̟τοµερή έλεγχο
̟ληρότητας και νοµιµότητας των ως άνω δικαιολογητικών και συντάσσει ̟ρακτικό µε
το ο̟οίο εισηγείται σχετικά στην Α.Α. την ανάθεση ή µη της σύµβασης στον
̟ροσφέροντα ̟ου υ̟έβαλε τη χαµηλότερη τιµή ̟ροσφοράς. Αφού ολοκληρώσει το
̟ρακτικό της η Ε̟ιτρο̟ή, το υ̟οβάλλει στην Α.Α. για έκδοση της σχετικής α̟όφασης
έγκρισης ̟ρακτικού. Η α̟όφαση της Α.Α., στην ο̟οία ε̟ισυνά̟τεται υ̟οχρεωτικά το
Πρακτικό της Ε̟ιτρο̟ής, αναρτάται στο Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. και κοινο̟οιείται µέσω του
συστήµατος στους διαγωνιζόµενους, ̟ροκειµένου να ασκήσουν εφόσον ε̟ιθυµούν τα
τυχόν ένδικα µέσα. Μετά την κατάθεση του φακέλου των δικαιολογητικών
κατακύρωσης ο ̟ροσφέρων στον ο̟οίο ̟ρόκειται να γίνει η κατακύρωση ̟αρέχει
διευκρινίσεις µόνον όταν αυτές ζητούνται µέσω του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µετά την σχετική
γνωµοδότηση της Ε̟ιτρο̟ής ∆ιενέργειας. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου αυτός δεν ̟αράσχει τις
σχετικές διευκρινήσεις εντός χρονικού διαστήµατος τριών (3) ηµερών α̟οκλείεται
α̟ό την διαδικασία και ισχύουν κατά τα λοι̟ά τα οριζόµενα κατωτέρω στην
̟αρούσα ̟αράγραφο (κατακύρωση στον ̟ροσφέροντα µε την αµέσως ε̟όµενη
χαµηλότερη τιµή). Α̟ό τις διευκρινίσεις οι ο̟οίες ̟αρέχονται σύµφωνα µε τα
̟αρα̟άνω, λαµβάνονται υ̟όψη µόνον εκείνες ̟ου αναφέρονται στα σηµεία για τα
ο̟οία υ̟οβλήθηκε σχετικό αίτηµα α̟ό το αρµόδιο όργανο.
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Η Ε̟ιτρο̟ή ∆ιενέργειας ή/και η Α.Α. δικαιούνται να ζητήσουν ̟ληροφορίες α̟ό
τους φορείς (κατασκευαστικούς οίκους, φορείς ̟ιστο̟οίησης, ̟ελάτες, συνεργεία
κ.λ̟.) ̟ου δηλώνονται α̟ό τον ̟ροσφέροντα στο ο̟οίο ̟ρόκειται να γίνει η
κατακύρωση κατά τα ανωτέρω ̟ροκειµένου να ε̟αληθεύσουν τα δηλούµενα στοιχεία.
Η Ε̟ιτρο̟ή του άρθρου 15 ̟αρ. 1 της ̟αρούσας µ̟ορεί να ̟ροτείνει αιτιολογηµένα
την κατακύρωση ̟ροµήθειας για ολόκληρη ή µεγαλύτερη ή µικρότερη ̟οσότητα
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 21 του Π.∆. 118/2007.
Όταν ο ̟ροσφέρων στον ο̟οίον ̟ρόκειται να γίνει η κατακύρωση της σύµβασης του
̟αρόντος διαγωνισµού δεν ̟ροσκοµίζει, ένα ή ̟ερισσότερα α̟ό τα έγγραφα και
δικαιολογητικά κατακύρωσης, η κατακύρωση γίνεται στον ̟ροσφέροντα µε την
αµέσως ε̟όµενη χαµηλότερη τιµή. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου και αυτός δεν ̟ροσκοµίσει ένα
ή ̟ερισσότερα α̟ό τα εν λόγω έγγραφα και δικαιολογητικά η κατακύρωση γίνεται
στον ̟ροσφέροντα µε την αµέσως χαµηλότερη τιµή και ούτω καθεξής. Αν κανένας
α̟ό τους ̟ροσφέροντες δεν ̟ροσκοµίσει κατά τα ανωτέρω ένα ή ̟ερισσότερα α̟ό τα
έγγραφα και δικαιολογητικά κατακύρωσης, ο διαγωνισµός µαταιώνεται. Στις
̟ερι̟τώσεις της ̟αρούσας ̟αραγράφου τυγχάνουν εφαρµογής τα οριζόµενα στο
σηµείο II του εδαφίου β) της ̟αρ. 2 του άρθρου 20 του Π.∆. 118/2007 σχετικά µε την
κατά̟τωση της εγγυητικής ε̟ιστολής συµµετοχής των ̟ροσφερόντων.
Στην ̟ερί̟τωση ̟ου η ̟ροκηρυσσόµενη σύµβαση κατακυρωθεί σε ένωση
̟ροµηθευτών, η Α.Α., ̟ριν την υ̟ογραφή της σύµβασης, µ̟ορεί να καλέσει την
ένωση να ̟εριβληθεί τη µορφή της Κοινο̟ραξίας του Κ.Β.Σ., συσταθείσας δια
συµβολαιογραφικού εγγράφου, είτε τη µορφή εταιρείας του εµ̟ορικού δικαίου,
συσταθείσας σύµφωνα µε τον Εµ̟ορικό Νόµο και να ̟ροσκοµίσει τα σχετικά
δικαιολογητικά σύστασης στην Α.Α.
ΆΡΘΡΟ 13 Α̟όφαση Κατακύρωσης – Σύναψη Σύµβασης
Μετά το Πρακτικό της Ε̟ιτρο̟ής Αξιολόγησης, η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει την
σχετική α̟όφαση κατακύρωσης η ο̟οία αναρτάται στο Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. και
κοινο̟οιείται µε τηλεοµοιοτυ̟ία 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 14 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. Εάν η έκδοση της εγγυητικής ε̟ιστολής δεν είναι δυνατόν να γίνει
στην ελληνική γλώσσα, ε̟ειδή ο εκδότης της δεν λειτουργεί στην Ελλάδα, αυτή θα
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εκδίδεται στη γλώσσα του εκδότη και θα συνοδεύεται υ̟οχρεωτικώς α̟ό ε̟ίσηµη
µετάφραση στα ελληνικά, η ο̟οία θα ̟εριλαµβάνει όρο ότι σε ̟ερί̟τωση διαφωνίας
µεταξύ του αλλοδα̟ού και του ελληνικού κειµένου υ̟ερισχύει το ελληνικό. 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 Α.Α. εντός τριών
εργάσιµων ηµερών α̟ό την ηµέρα ̟ου η σχετική Α̟όφαση τους έχει κοινο̟οιηθεί
σύµφωνα µε τα αναφερόµενα:
Ενστάσεις - ̟ροσφυγές υ̟οβάλλονται για τους λόγους και µε την διαδικασία ̟ου
̟ροβλέ̟εται α̟ό το άρθρο 15 του Π.∆. 118/07 και το άρθρο 4 του Ν. 3886/10 (Φ.Ε.Κ.
173 /A’) «∆ικαστική ̟ροστασία κατά το στάδιο ̟ου ̟ροηγείται της σύναψης
συµβάσεων ∆ηµοσίων Έργων, Κρατικών Προµηθειών και Υ̟ηρεσιών σύµφωνα µε την
Οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ» ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε µε το αρθ. 63 Ν 4055/12 ( Α 51) µέσω
του συστήµατος και ε̟ισυνά̟τοντας το σχετικό έγγραφο σε µορφή αρχείου pdf το
ο̟οίο φέρει ψηφιακή υ̟ογραφή.
Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών ̟αραβόλων, ό̟ου α̟αιτείται, αυτά
υ̟οβάλλονται α̟ό τους ̟ιστο̟οιηµένους οικονοµικούς φορείς - χρήστες σε µορφή
αρχείου .pdf ̟ροσκοµιζόµενα εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών και σε έντυ̟η
µορφή (̟ρωτότυ̟ο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια υ̟ηρεσία ή βάσει του Ν.
3943/2011(ΦΕΚ /Α/66/31-3-11) και της Υ̟ουργικής α̟όφασης «̟ερί ηλεκτρονικού
̟αραβόλου» ΠΟΛ 1163/3-7-13 ( ΦΕΚ 1675/Β/2013) ό̟ως κάθε φορά αυτά ισχύουν.
Μετά την υ̟οβολή των ενστάσεων/̟ροσφυγών η Αναθέτουσα Αρχή ̟ροβαίνει στην
αξιολόγηση αυτών µέσω των αρµόδιων ̟ιστο̟οιηµένων στο Σύστηµα οργάνων της,
εφαρµοζόµενων κατά τα λοι̟ά των κειµένων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων
συµβάσεων και των διαδικασιών της κατά ̟ερί̟τωση Αναθέτουσας Αρχής.

ΆΡΘΡΟ 15 – ∆ιάρκεια σύµβασης
Οι υ̟ηρεσίες θα ολοκληρωθούν σε δύο φάσεις α̟ό την υ̟ογραφή της σύµβασης.
α) Η µεταφορά των αντικειµένων και Έργων Τέχνης α̟ό τους δανειστές ̟ρος το
Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο θα ̟ρέ̟ει να έχει ολοκληρωθεί για τα έργα του
εξωτερικού κατά το χρονικό διάστηµα 7 - 15 Νοεµβρίου 2014 και για τα έργα του
εσωτερικού το αργότερο µέχρι την 10η Νοεµβρίου 2014.
β) Η ε̟ιστροφή όλων των αντικειµένων και Έργων Τέχνης θα ̟ρέ̟ει να έχει
̟ραγµατο̟οιηθεί έως ένα (1) µήνα µετά τη λήξη της έκθεσης (31-3-2015 µε δυνατότητα
̟αράτασης έως και δύο µήνες, η ο̟οία θα γνωστο̟οιηθεί στον ανάδοχο έως τις 28-022015).
ΆΡΘΡΟ 16 – Τρό̟ος ̟ληρωµής
Το 50% µε την ολική ̟αράδοση των αντικειµένων και Έργων Τέχνης στο Βυζαντινό &
Χριστιανικό Μουσείο και του 50% µετά την ολική ̟αράδοση των αντικειµένων και
Έργων Τέχνης στους κατόχους των αντικειµένων και Έργων Τέχνης.
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Η ̟ληρωµή θα γίνει µετά την ολοκλήρωση των εργασιών, την ̟ιστο̟οίησή τους α̟ό
το ηµερολόγιο εργασιών του αναδόχου, καθώς και µετά την οριστική ̟οιοτική και
̟οσοτική ̟αραλαβή αυτών α̟ό την αρµόδια Ε̟ιτρο̟ή Παραλαβής, η ο̟οία θα
ελέγξει την τήρηση και των τεχνικών ̟ροδιαγραφών-̟οσοτήτων, ̟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 2012ΣΕ01480048
της ΣΑΕ0148.
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.
2. Οι κοινο̟οιήσεις των αρµοδίων οργάνων της Α.Α. ̟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

Ι. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ
Με αφορµή τη συµ̟λήρωση 400 χρόνων α̟ό το θάνατο του ∆οµήνικου
Θεοτοκό̟ουλου το 2014, το Υ̟ουργείο Πολιτισµού & Αθλητισµού υιοθέτησε την
̟ρόταση των ενδιαφερόµενων ελληνικών µουσείων να κηρυχθεί το 2014 Έτος Greco.
Κατά την διάρκεια του τρέχοντος έτους θα διοργανωθούν εκθέσεις και εκδηλώσεις, οι
ο̟οίες θα διαρκέσουν έως την άνοιξη 2015.
Το Βυζαντινό & Χριστιανικό Μουσείο στο ̟λαίσιο του Έτους Γκρέκο διοργανώνει την
έκθεση:
«Ο ∆οµήνικος Θεοτοκό̟ουλος ̟ριν α̟ό τον El Greco»
Εγκαίνια: 19 Νοεµβρίου 2014
∆ιάρκεια: 20 Νοεµβρίου 2014 έως 31 Μαρτίου 2015 µε δυνατότητα ̟αράτασης έως και
δύο µήνες
Συνο̟τική ̟εριγραφή έργου
Η έκθεση ε̟ιδιώκει να φωτίσει το κοινωνικό και καλλιτεχνικό ̟εριβάλλον της Κρήτης
του 16ου αιώνα, στο ο̟οίο διαµορφώθηκε η ̟ροσω̟ικότητα του ∆οµήνικου
Θεοτοκό̟ουλου ̟ριν αναχωρήσει για τη Βενετία, το 1567. Παράλληλα, ε̟ιχειρεί να
εντάξει τον ίδιο και την ̟ρώιµη καλλιτεχνική του ̟αραγωγή στο ̟εριβάλλον αυτό
και να διερευνήσει τις ιδεολογικές τάσεις των ο̟οίων η τέχνη του µ̟ορεί να θεωρηθεί
φορέας.
Η έκθεση ανα̟τύσσεται σε τρεις θεµατικές ενότητες:
Ι. Η εικόνα της κοινωνίας
ΙΙ. Λογιοσύνη και Παραγωγή εικόνων. Οι Καταβολές του ∆. Θεοτοκό̟ουλου
ΙΙΙ. Οι εικόνες
Η έκθεση θα ̟αρουσιαστεί στο κεντρικό κτήριο του Μεγάρου της ∆ουκίσσης
Πλακεντίας και στο χώρο ̟εριοδικών εκθέσεων ̟ου βρίσκεται µέσα στη µόνιµη
έκθεση.
Στην έκθεση θα ̟αρουσιαστούν ̟ερί̟ου 200 εκθέµατα, αντικείµενα καθηµερινής
ζωής, θρησκευτικά και κοσµικά αντικείµενα, αρχειακές ̟ηγές, χειρόγραφα και
έντυ̟α, εικόνες και ̟ίνακες Κρητών ζωγράφων του 16ου αιώνα.
Τα αντικείµενα ̟ροέρχονται και α̟ό τις συλλογές του Βυζαντινού Μουσείου αλλά
κυρίως α̟ό Συλλογές και Μουσεία της Ελλάδας, Εφορείες Βυζαντινών Αρχαιοτήτων,
Μητρο̟όλεις, Εκκλησίες και Μοναστήρια, ενώ σηµαντικά έργα θα έρθουν α̟ό την
Ιταλία, την Αυστρία, τη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Πολλά α̟ό τα έργα αυτά θα
̟αρουσιαστούν στο κοινό για ̟ρώτη φορά. Ο αριθµός και η µεγάλη ιστορική και
καλλιτεχνική αξία των έργων ̟ου θα ̟αρουσιαστούν αλλά και των φορέων ̟ου
δανείζουν τα έργα, τόσο α̟ό το εσωτερικό όσο και το εξωτερικό, α̟αιτούν αυξηµένες
ανάγκες ασφαλούς µεταφοράς.
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ΙΙ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
(Α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα της ̟ροκήρυξης υ̟’ αριθµ. 2/2014)
ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
Ο ανάδοχος που θα αναλάβει την µεταφορά των αντικειµένων και
έργων τέχνης θα πρέπει να είναι ειδικευµένος στη µεταφορά έργων
τέχνης, να διαθέτει εξειδικευµένο προσωπικό και η εµπειρία του
στην οργάνωση, συσκευασία, µεταφορά έργων τέχνης, θα πρέπει
να αποδεικνύεται µε την πιστοποιηµένη συµµετοχή του σε εκθέσεις
στην Ελλάδα και το εξωτερικό τουλάχιστον την τελευταία τριετία
(2011-2013).

ΝΑΙ

Συνοπτικά οι υποχρεώσεις του αναδόχου που θα αναλάβει τη
µεταφορά των αντικειµένων είναι:
•

Να πραγµατοποιήσει την κατάλληλη έρευνα και να
προτείνει την πιο ασφαλή και συµφέρουσα λύση για τη
µεταφορά των µουσειακών αντικειµένων, στις ηµεροµηνίες
που ορίζονται στην παρούσα.

•

Να οργανώσει τη διαδροµή, τη φόρτωση και εκφόρτωση
των αντικειµένων από τους δανειστές προς το Βυζαντινό
και Χριστιανικό Μουσείο, αλλά και να φροντίσει την
επίβλεψη σε περίπτωση µεταφόρτωσης των µουσειακών
αντικειµένων σε ενδιάµεσους σταθµούς της διαδροµής εάν
είναι απαραίτητο, καθώς και την επιστροφή των έργων από
το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο προς τους δανειστές.

•

Να συνεργαστεί µε αντίστοιχες έµπειρες και έγκυρες
επιχειρήσεις του εξωτερικού.

•

Να καταρτίσει ακριβές σχέδιο και πρόγραµµα µεταφοράς,
να επιλέξει την κατάλληλη διαδροµή, τα οποία θα θέσει
υπόψη του Βυζαντινού & Χριστιανικού Μουσείου προς
έγκριση, και να οργανώσει τις διαδικαστικές λεπτοµέρειες
όπως ναύλους, φόρους, ελέγχους, κλπ για τον εκτελωνισµό
των έργων.

•

Να µεριµνήσει για το ταξίδι των συνοδών των έργων
(κρατήσεις εισιτηρίων και ξενοδοχείων, καταβολή της
ηµερήσιας αποζηµίωσης -per diem- εάν υφίσταται, κ.α.)
σύµφωνα µε τις οριζόµενες από την Αναθέτουσα Αρχή
λεπτοµέρειες.

•

Να παρέχει υπηρεσίες και τεχνογνωσία κυρίως κατά τη
διάρκεια της φόρτωσης/εκφόρτωσης των αντικειµένων, της
συνολικής µετακίνησης τους, καθώς και της σωστής
συσκευασίας και αποσυσκευασίας όλων των έργων.

•

Να έχει την ευθύνη για την τελική ακριβή µέτρηση των
διαστάσεων των προς µεταφορά αντικειµένων σύµφωνα µε
τον κατάλογο που ακολουθεί προκειµένου να
πραγµατοποιηθεί σωστά και µε ασφάλεια η συσκευασία

ΝΑΙ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
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ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ
καθώς και να λάβει γνώση της κατάστασης διατήρησης των
εν λόγω αντικειµένων.

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Ειδικότερα:
Ο ανάδοχος θα αναλάβει την κατασκευή κατάλληλων ξυλοκιβωτίων,
τη συσκευασία των αντικειµένων και έργων τέχνης από τα διάφορα
Μουσεία και Συλλογές του Εξωτερικού και της Ελλάδας και τη
µεταφορά τους στο Βυζαντινό & Χριστιανικό Μουσείο, σε χώρο που
θα υποδείξει η Αναθέτουσα Αρχή, καθώς και την επιστροφή τους
στους τόπους και τους φορείς που ανήκουν (δανειστές). Η
προσφορότερη και ασφαλέστερη επιλογή του τρόπου µεταφοράς
θα γίνει κατόπιν σχετικής συνεννόησης µε το Βυζαντινό &
Χριστιανικό Μουσείο.
Στις υποχρεώσεις του αναδόχου που θα αναλάβει τη µεταφορά
περιλαµβάνονται η ανεύρεση και διαθεσιµότητα των
καταλληλότερων µέσων µεταφοράς, τα έξοδα συσκευασίας και
µεταφοράς των αντικειµένων και έργων τέχνης, κατά την µετάβαση
από τα Μουσεία και Συλλογές της αλλοδαπής και ηµεδαπής στο
Βυζαντινό & Χριστιανικό Μουσείο. Θα αναλάβει επίσης τα έξοδα
εισιτηρίων, διανυκτέρευσης και ηµερήσιας αποζηµίωσης (per diem)
των συνοδών που θα συνοδεύουν τα αντικείµενα και έργα τέχνης
καθώς και την επιστροφή των έργων και των συνοδών, µε τους
όρους και τις λεπτοµέρειες που αυτά ορίζονται παρακάτω.

ΝΑΙ

Ειδικά όσον αφορά στο σκέλος της διεθνούς µεταφοράς, ισχύουν τα
εξής:
Ο ανάδοχος που θα αναλάβει τη µεταφορά των αντικειµένων θα
αναλάβει τη φόρτωση - εκφόρτωση και λοιπές λεπτοµέρειες κάθε
αεροπορικής µεταφοράς, την ανεύρεση εισιτηρίων - κατά
περίπτωση Α΄ θέσης - των συνοδών των έργων και τη µεταφορά
του συνοδού καθ’ όλη τη διάρκεια της µεταφοράς.

ΝΑΙ

Α. Σε περίπτωση που επιλεγεί η αεροπορική µεταφορά των
αντικειµένων και έργων τέχνης, αυτά θα πρέπει να µεταφερθούν
από τον ανάδοχο αναλαµβάνοντας όλες τις λεπτοµέρειες της
µεταφοράς των κιβωτίων, των αντικειµένων και έργων τέχνης,
συνολικά από τον χώρο του δανειστή στον χώρο του δανειζόµενου
(door to door). Ο ανάδοχος θα πρέπει να οργανώσει τις µεταφορές
ανάλογα µε τη διαθεσιµότητα των πτήσεων. Τις αποστολές θα
συνοδεύουν εντεταλµένοι συνοδοί των έργων. Ο ανάδοχος θα
αναλάβει να οργανώσει και τις λεπτοµέρειες του ταξιδιού των
συνοδών. Η επιλογή του αεροµεταφορέα είναι ευθύνη του
αναδόχου και θα πρέπει να πληροί τη διεθνή νοµοθεσία και τις
προϋποθέσεις ασφαλούς µεταφοράς αντικειµένων και έργων
τέχνης. Τα κιβώτια µε τα αντικείµενα και έργα τέχνης θα πρέπει να
φορτωθούν παλεταρισµένα στα αεροπλάνα για την µεταφορά τους
στο αεροδρόµιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Μετά την άφιξη στο
αεροδρόµιο Ελευθέριος Βενιζέλος, ο ανάδοχος θα αναλάβει και θα
επιβλέψει την εκφόρτωση των κιβωτίων µε τα αντικείµενα και έργα
τέχνης από το αεροπλάνο, τη διεκπεραίωση από τυχόν τελωνιακούς
ελέγχους, τη φόρτωση σε φορτηγό, τη µεταφορά τους και
παράδοση (περιλαµβάνεται εκφόρτωση) στον τελικό προορισµό στο

ΝΑΙ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
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ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ
Βυζαντινό & Χριστιανικό Μουσείο.Ο ανάδοχος θα αναλάβει την
παράδοση και αποσυσκευασία στο Βυζαντινό & Χριστιανικό
Μουσείο, σε συνεργασία µε τους υπαλλήλους του Βυζαντινού &
Χριστιανικού Μουσείου.Η ίδια διαδικασία θα ακολουθηθεί για όλες
τις αποστολές που τυχόν απαιτηθούν, καθώς και για την επιστροφή
των αντικειµένων από το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο προς
τους δανειστές, µετά το πέρας της έκθεσης και σύµφωνα µε το
χρονικό πρόγραµµα των µεταφορών που ακολουθεί ανά φορέα.Ο
ανάδοχος µεταφοράς θα βρίσκεται συνέχεια σε διαρκή επικοινωνία
τόσο µε το δανειστή όσο και µε το δανειζόµενο φορέα και θα
ενηµερώνει και τους δύο σε περίπτωση αλλαγών στο
προγραµµατισµό του έργου.
Β. Στην περίπτωση που προτιµηθεί η οδική µεταφορά, αυτή θα
πρέπει να είναι δια µέσου κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
η δε ακριβής διαδροµή θα διαµορφωθεί κατόπιν σχετικής
συνεννόησης µε την Αναθέτουσα Αρχή.

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΝΑΙ

Η µεταφορά έργων από δανειστή που βρίσκεται σε χώρα εκτός
Ευρωπαϊκής Ένωσης θα ακολουθήσει σχεδιαζόµενη διαδροµή
κατόπιν συνεννοήσεως µε την Αναθέτουσα Αρχή.
Για την οδική µεταφορά θα πρέπει να τηρηθούν οι παρακάτω
προϋποθέσεις ασφαλούς µεταφοράς:
1. Η µεταφορά θα πρέπει να γίνει µε κλειστού τύπου φορτηγό, το
οποίο θα διαθέτει σύστηµα ανίχνευσης από δορυφόρο (GPS) για
λόγους ασφαλείας κατά την µεταφορά.
2. Το φορτηγό θα πρέπει να διαθέτει δύο οδηγούς.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

3. Το φορτηγό θα πρέπει να είναι κλιµατιζόµενο στον χώρο που
θα φορτωθούν τα κιβώτια µε τα αντικείµενα και έργα τέχνης.

ΝΑΙ

4. Το φορτηγό θα πρέπει να διαθέτει σύστηµα ανάρτησηςπρόσδεσης των κιβωτίων µε τα αντικείµενα και έργα τέχνης.

ΝΑΙ

5. Το φορτηγό θα πρέπει να διαθέτει σύστηµα αερανάρτησης για
απορρόφηση των κραδασµών κατά τη µεταφορά των κιβωτίων µε
τα αντικείµενα και έργα τέχνης.

ΝΑΙ

•

Τα αντικείµενα και έργα τέχνης θα συνοδεύονται καθ
όλη τη διάρκεια της εν λόγω µεταφοράς από συνοδό που
θα ορίσει ο φορέας δανειστής. Τις δαπάνες του συνοδού,
καθώς και των δύο οδηγών του φορτηγού, θα αναλάβει
εξολοκλήρου ο ανάδοχος (εισιτήρια, µεταφορά,
διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία, τελωνιακά έξοδα κλπ.).

•

Ο ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει τη διανυκτέρευση,
εάν αυτό απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της διαδροµής, του
φορτηγού που µεταφέρει τα κιβώτια, σε ασφαλή και
φυλασσόµενο χώρο, καθώς και να µεριµνήσει και να
αναλάβει τη δαπάνη για τη διαµονή κατά το διάστηµα
αυτό του προσωπικού του και του συνοδού.

ΝΑΙ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
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•

ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ
Επίσης ο ανάδοχος θα αναλάβει την παράδοση,
αποσυσκευασία στο Βυζαντινό & Χριστιανικό Μουσείο, σε
συνεργασία µε τους υπαλλήλους του Βυζαντινού &
Χριστιανικού Μουσείου.

•

Η ίδια διαδικασία θα ακολουθηθεί για όλες τις αποστολές
που τυχόν απαιτηθούν και για την επιστροφή των
αντικειµένων από το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο
προς τους δανειστές, µετά το πέρας της έκθεσης και
σύµφωνα µε το χρονικό πρόγραµµα των µεταφορών που
ακολουθεί ανά φορέα.

•

Το Ελληνικό Ινστιτούτο της Βενετίας αποδέχεται τα
αντικείµενα (ξυλοκιβώτια) να µεταφερθούν από και προς
αυτό οδικώς εντός Ιταλίας (Βενετία - Ρώµη ή Μιλάνο,
Ρώµη ή Μιλάνο - Βενετία) καθώς και να ταξιδέψουν σε
οριζόντια ή κάθετη θέση.

•

Για την µεταφορά των αντικειµένων θα πρέπει να
λαµβάνονται υπόψη οι όροι µεταφοράς των προς
δανεισµό αντικειµένων, όπως περιγράφονται στα σχετικά
συµβόλαια δανεισµού ή στην σχετική επίσηµη
αλληλογραφία.

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΝΑ ∆ΑΝΕΙΣΤΗ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
ΙΤΑΛΙΑ
ΒΕΝΕΤΙΑ
1. Biblioteca Marciana (Μαρκιανή Βιβλιοθήκη)
2. Ελληνικό Ινστιτούτο της Βενετίας
3. Museo Correr (Μουσείο Correr)
ΑΥΣΤΡΙΑ
ΒΙΕΝΝΗ
1. Εθνική Βιβλιοθήκη της Αυστρίας
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΤΤΙΚΗ
ΑΘΗΝΑ
1. Εθνική Πινακοθήκη
2. Μουσείο Μπενάκη
3. Ιδιωτική Συλλογή Παναγιώτη Κόκκα
4. Νοµισµατικό Μουσείο
ΚΡΗΤΗ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
1. ΚΓ΄ ΕΠΚΑ
2. 13η ΕΒΑ
3. Μονή Απεζανών / Νοµός Ηρακλείου
4. Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, Ηράκλειο

ΝΑΙ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
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5. Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου
6. Συλλογή Αγίας Αικατερίνης Σιναϊτών, Αρχιεπισκοπή Κρήτης
ΡΕΘΥΜΝΟ
1. ΚΕ΄ ΕΠΚΑ
2. 28η ΕΒΑ
3. Αρχαιολογικό Μουσείο Ρεθύµνου
ΧΑΝΙΑ
1. 28η ΕΒΑ
2. Ναυτικό Μουσείο Κρήτης

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΑ
ΚΩΣ
1. Μητρόπολη (Μητροπολιτικό παρεκκλήσιο) / 4η ΕΒΑ
ΚΥΚΛΑ∆ΕΣ
ΣΥΡΟΣ
1. Ερµούπολη, Ναός Κοίµησης Θεοτόκου
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
1. Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισµού
ΆΓΙΟ ΌΡΟΣ
1. Μ. Σταυρονικήτα
2. Μ. Ιβήρων
3. Μ. Παντοκράτορος
ΗΠΕΙΡΟΣ
ΑΡΤΑ
1. Ναός Αγίου ∆ηµητρίου / 18η ΕΒΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
ΚΕΡΚΥΡΑ
1. 21η ΕΒΑ
2. Μουσείο Αντιβουνιώτισσας
3. ∆ηµοτικό Νεκροταφείο
4. ∆ηµοτική Πινακοθήκη
5. Μονή Πλατυτέρας, Κέρκυρα
ΖΑΚΥΝΘΟΣ
1. Μουσείο Ζακύνθου
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΞΥΛΟΚΙΒΩΤΙΑ
Ο ανάδοχος θα αναλάβει την κατασκευή κατάλληλων ξυλοκιβωτίων
µονών ή διπλών ανάλογα µε τις διαστάσεις, το είδος του έργου και
τον ασφαλέστερο τρόπο µεταφοράς του (σε όρθια, ύπτια ή διαγώνια
θέση). Θα πρέπει να είναι κατασκευασµένα από κατάλληλο
επεξεργασµένο και αντιµυκητιοκτόνο ξύλο, µε τάκους ύψους
τουλάχιστον 8-10 εκ. ώστε η επιφάνεια έδρασης να µην έρχεται σε
επαφή µε το έδαφος.

ΝΑΙ

Τα ξυλοκιβώτια θα πρέπει να φέρουν ενδιάµεσο θερµοµονωτικό
υλικό από κόντρα πλακέ θαλάσσης (πάχους κάθε ξύλου 15 χιλ.) και
το εσωτερικό τους θα περιλαµβάνει θερµοµονωτικό υλικό για τα
αντικείµενα και έργα τέχνης (σύµφωνα µε το συνηµµένο κατάλογο),
καθώς και ειδικά υλικά (αφρώδη) ή αντιόξινo περιτύλιγµα (acid free)

ΝΑΙ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
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για την ασφαλή συσκευασία και µεταφορά τους.

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Τα ξυλοκιβώτια θα πρέπει επίσης να φέρουν εξωτερικές ετικέτες µε
επικαιροποιηµένα τα στοιχεία εκτελωνισµού και φορτωτικής (όχι
παλαιότερα) και διεθνή αναγνωρίσιµα σύµβολα που θα δηλώνουν
τον προορισµό τους καθώς και σήµανση για εύθραυστα αντικείµενα
µε τις ανάλογες σφραγίδες για τις µεταφορές από/προς τους
διεθνείς προορισµούς. Τα ξυλοκιβώτια στο εξωτερικό τους
περίβληµα θα πρέπει να φέρουν οδηγίες για τον τρόπο ανοίγµατος
και αποσυσκευασίας τους καθώς και να συνοδεύονται από τη
σχετική λίστα των αντικειµένων (κιβωτιολόγιο).

ΝΑΙ

Ο δανειστής έχει το δικαίωµα να επιζητήσει τη µέτρηση
θερµοϋγρασιακών µεταβολών ή καταγραφής κραδασµών εντός των
κιβωτίων.

ΝΑΙ

Τα ξυλοκιβώτια θα φυλαχτούν στο Βυζαντινό & Χριστιανικό Μουσείο
κατά τη διάρκεια της έκθεσης.

ΝΑΙ

1. Τα ξυλοκιβώτια µε αντικείµενα από τους δανειστές:
α. Biblioteca Marciana (Μαρκιανή Βιβλιοθήκη) στη Βενετία (ένα
χειρόγραφο),
β. Εθνική Βιβλιοθήκη της Αυστρίας στη Βιέννη (ένα χειρόγραφο),
θα πρέπει να διαθέτουν ιδιαίτερη προστασία για την περίπτωση
κινδύνου από πυρκαγιά και θα πρέπει να διαθέτουν έλεγχο
µικροκλίµατος (climate box).
ΝΑΙ

• Το Μουσείο Correr επιθυµεί ένα από τα προς δανεισµό
αντικείµενα (φορητή εικόνα) να ταξιδέψει εντός
ξυλοκιβωτίου και µέσα στην ειδική θήκη,που ήδη διαθέτει (η
θήκη περιγράφεται από τον δανειστή ως υλικό plexiglass
και ως clima box). Το ανωτέρω προκύπτει από την σχετική
επίσηµη αλληλογραφία.
2. Τα ξυλοκιβώτια των µεταφορών του εξωτερικού θα πρέπει να
είναι διπλά, ενώ του εσωτερικού δεν είναι απαραίτητο να είναι
διπλά, εκτός εάν επιλεγεί αεροπορική µεταφορά.

ΝΑΙ

3. Για τις προδιαγραφές των ξυλοκιβωτίων θα πρέπει να
λαµβάνονται υπόψη οι όροι µεταφοράς των προς δανεισµό
αντικειµένων, όπως περιγράφονται στα σχετικά συµβόλαια
δανεισµού ή στην σχετική επίσηµη αλληλογραφία.

ΝΑΙ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Η µεταφορά των αντικειµένων και Έργων Τέχνης από τους
δανειστές προς το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο θα πρέπει να
έχει ολοκληρωθεί για τα έργα του εξωτερικού κατά το χρονικό
διάστηµα 7 - 15 Νοεµβρίου 2014 και για τα έργα του εσωτερικού το
αργότερο µέχρι την 10η Νοεµβρίου 2014.

ΝΑΙ

Η επιστροφή όλων των αντικειµένων και Έργων Τέχνης θα πρέπει
να έχει πραγµατοποιηθεί έως ένα (1) µήνα µετά την λήξη της
έκθεσης (31-03-2015 µε δυνατότητα παράτασης έως και δύο µήνες,
η οποία θα γνωστοποιηθεί στον ανάδοχο έως τις 28-02-2015).

ΝΑΙ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
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ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Ειδικότερα, το αναλυτικό πρόγραµµα των µεταφορών ανά
προορισµό θα γίνει κατόπιν συνεννοήσεως τόσο µε τον φορέα
δανειστή όσο και µε τον δανειζόµενο φορέα (Βυζαντινό και
Χριστιανικό Μουσείο). Οι απαιτητές ηµεροµηνίες αναφέρονται ανά
αντικείµενο στον «Κατάλογο Αντικειµένων και έργων Τέχνης» που
ακολουθεί σύµφωνα µε το πρόγραµµα οργάνωσης της Έκθεσης.
ΣΥΝΟ∆ΟΙ ΕΡΓΩΝ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
ΙΤΑΛΙΑ
ΒΕΝΕΤΙΑ
Biblioteca Marciana x1
Ελληνικό Ινστιτούτο της Βενετίας x1
Μουσείο Correr x1
ΑΥΣΤΡΙΑ
ΒΙΕΝΝΗ
Εθνική Βιβλιοθήκη

ΝΑΙ

x1

ΣΥΝΟΛΟ: 4 Συνοδοί
Το σύνολο των συνοδών των δανειστών του εξωτερικού ορίζονται
σε τέσσερα (4) άτοµα. Ο ανάδοχος απαλλάσσεται από την
πληρωµή 2 αεροπορικών εισιτηρίων aller-retour των συνοδών από
την Εθνική Βιβλιοθήκη Αυστρίας στη Βιέννη, καθώς και για την
επιστροφή των συνοδών µετά το πέρας της έκθεσης. Η οργάνωση
και έκδοση των εισιτηρίων των συνοδών αυτών θα
πραγµατοποιηθεί µετά από συνεννόηση µε το Βυζαντινό και
Χριστιανικό Μουσείο.
Τα εισιτήρια των συνοδών όλων των δανειστών τόσο κατά την
διαδροµή προς την Αθήνα όσο και της επιστροφής (aller-retour) θα
έχουν εκδοθεί σε θέση οικονοµική (economy).
Για τον συνοδό από τη Biblioteca Marciana (Μαρκιανή Βιβλιοθήκη)
της Βενετίας το εισιτήριο του συνοδού κάθε φορά που συνοδεύει το
αντικείµενο θα πρέπει να έχει εκδοθεί σε διακεκριµένη θέση
(business), ενώ όταν ο συνοδός ταξιδεύει χωρίς το αντικείµενο σε
θέση οικονοµική (economy). Η µεταφορά του αντικειµένου από τη
Biblioteca Marciana (Μαρκιανή Βιβλιοθήκη) της Βενετίας
προϋποθέτει µία επιπλέον κενή θέση δίπλα από τον συνοδό
(business).
Το ποσό της ηµερήσιας αποζηµίωσης ορίζεται για τους συνοδούς
του εξωτερικού στο ποσό των εβδοµήντα (70) ευρώ, εκτός από
τους συνοδούς της Μαρκιανής Βιβλιοθήκης και του Μουσείου
Correr της Βενετίας (Ιταλία) που ορίζεται στο ποσό των εκατό (100)
ευρώ.
Ο ανάδοχος απαλλάσσεται από την καταβολή ηµερήσιας
αποζηµίωσης στον συνοδό του φορέα δανειστή από την Εθνική
Βιβλιοθήκη της Αυστρίας.
Το ξενοδοχείο της διαµονής των συνοδών θα πρέπει να ανήκει στην

ΝΑΙ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΑΔΑ: 6697Γ-94Χ

ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ
κατηγορία τουλάχιστον τεσσάρων (4) αστέρων και θα πρέπει να
βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
Ο ανάδοχος απαλλάσσεται από την κάλυψη των διανυκτερεύσεων
των συνοδών εσωτερικού σε ξενοδοχείο. Ο ανάδοχος θα φροντίσει
για την έκδοση εισιτηρίων των συνοδών και την καταβολή
ηµερήσιας αποζηµίωσης για τους συνοδούς, η οποία ορίζεται στο
ποσό των 56 ευρώ ηµερησίως.
Ο αριθµός των συνοδών ορίζεται όπως ακολούθως:
ΚΡΗΤΗ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΚΓ΄ ΕΠΚΑ
13η ΕΒΑ
Μονή Απεζανών
Ιστορικό Μουσείο Κρήτης
Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου
Συλλογή Αγίας Αικατερίνης Σιναϊτών, Αρχιεπισκοπή Κρήτης
συνοδός
ΡΕΘΥΜΝΟ
ΚΕ΄ ΕΠΚΑ
28η ΕΒΑ
Αρχαιολογικό Μουσείο Ρεθύµνου
ΧΑΝΙΑ
28η ΕΒΑ
Ναυτικό Μουσείο Κρήτης x 1 συνοδός

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΝΑΙ

x1

∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΑ
ΚΩΣ
4η ΕΒΑ/Μητρόπολη (Μητροπολιτικό παρεκκλήσιο) x 1 συνοδός
ΚΥΚΛΑ∆ΕΣ
ΣΥΡΟΣ
Ερµούπολη, Ναός Κοίµησης Θεοτόκου x 1 συνοδός
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισµού x 1 συνοδός
ΑΓΙΟ ΌΡΟΣ
Μ. Σταυρονικήτα / 10η ΕΒΑ
Μ. Ιβήρων / 10η ΕΒΑ
Μ. Παντοκράτορος / 10η ΕΒΑ x 1 συνοδός
ΗΠΕΙΡΟΣ
ΑΡΤΑ
Ναός Αγίου ∆ηµητρίου / 18η ΕΒΑ x1 συνοδός
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
ΚΕΡΚΥΡΑ
Μουσείο Αντιβουνιώτισσας / 21η ΕΒΑ
∆ηµοτικό Νεκροταφείο
∆ηµοτική Πινακοθήκη
Μονή Πλατυτέρας x 1 συνοδός
ΖΑΚΥΝΘΟΣ
Μουσείο Ζακύνθου / 20η ΕΒΑ x 1 συνοδός

ΝΑΙ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
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ΣΥΝΟΛΟ:

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

9 Συνοδοί

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΠΡΟΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ
Σύνολο αντικειµένων: 121
ΝΑΙ
Τον κατάλογο αντικειµένων και έργων τέχνης προς µεταφορά,
καθώς επίσης τα σχετικά συµβόλαια δανεισµού ή την σχετική
επίσηµη αλληλογραφία των έργων του εξωτερικού, µπορείτε να
προµηθευτείτε από το Βυζαντινό & Χριστιανικό Μουσείο.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
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ΙΙΙ. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ
Τον κατάλογο αντικειµένων και έργων τέχνης προς µεταφορά, καθώς επίσης τα σχετικά
συµβόλαια δανεισµού ή την σχετική επίσηµη αλληλογραφία των έργων του εξωτερικού,
µπορείτε να προµηθευτείτε από το Βυζαντινό & Χριστιανικό Μουσείο.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΈΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
& ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
Β ΥΖΑΝΤΙΝΟ & ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
ΠΡΑΞΗ:

«Περιοδική έκθεση του Βυζαντινού & Χριστιανικού Μουσείου για το
“Έτος El Greco”»

ΣΥΜΒΑΣΗ: «Παροχή υ̟ηρεσιών µεταφοράς 121 αντικειµένων & Έργων

Τέχνης για τις ανάγκες της Περιοδικής Έκθεσης
«Ο ∆οµήνικος Θεοτοκόπουλος πριν από τον El Greco»»
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:

2/2014

α/α
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΤΙΜΗΜΑ

ΤΙΜΗ
ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.

(1)

(2)

ΤΙΜΗ Μ ΜΕ
Φ.Π.Α.
̟οσοστό
Φ.Π.Α.
(3)

1.

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ)
Ηµεροµηνία:
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄ ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 121 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
«Ο ∆οµήνικος Θεοτοκόπουλος πριν από τον El Greco»
Στην Αθήνα σήµερα, …………………, ηµέρα, …………………. [συµ̟ληρώνεται η
ηµεροµηνία υ̟ογραφής της σύµβασης] µεταξύ :
ΑΦΕΝΟΣ του Βυζαντινού & Χριστιανικού Μουσείου του Υ̟ουργείου Πολιτισµού και
Αθλητισµού ̟ου εδρεύει στην Αθήνα, ε̟ί της οδού Βας. Σοφίας 22, Τ.Κ. 10675 και
εκ̟ροσω̟είται νόµιµα α̟ό την κα Αναστασία Λαζαρίδου, ∆ιευθύντρια του
Βυζαντινού & Χριστιανικού Μουσείου, 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 «Μεταφορά 121 αντικειµένων & Έργων Τέχνης για
τις ανάγκες της ̟εριοδικής Έκθεσης «Ο ∆οµήνικος Θεοτοκόπουλος πριν από
τον El Greco», κατά τα ειδικότερα ̟ροβλε̟όµενα:
(α) στη µε αρ. 2/2014 ∆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 ανε̟ιφύλαχτα την εκτέλεση των ως άνω
υ̟ηρεσιών, µε τους εξής όρους και συµφωνίες:
ΆΡΘΡΟ 1
Αντικείµενο της σύµβασης
1. Αντικείµενο της σύµβασης είναι η εκτέλεση των υ̟ηρεσιών για την «Μεταφορά 121
αντικειµένων & Έργων Τέχνης για τις ανάγκες της ̟εριοδικής Έκθεσης «Ο
∆οµήνικος Θεοτοκόπουλος πριν από τον El Greco», κατά τα ειδικότερα
̟ροβλε̟όµενα στη ∆ιακήρυξη και στις τεχνικές ̟ροδιαγραφές, οι ο̟οίες α̟οτελούν
ανα̟όσ̟αστο τµήµα αυτής.
2. Ο Ανάδοχος υ̟οχρεούται να ολοκληρώσει το αντικείµενο της σύµβασης
̟ροσηκόντως και εντέχνως α̟αλλαγµένο ελαττωµάτων (̟ραγµατικών και νοµικών)
και µε όλες τις συνοµολογηµένες ιδιότητες.
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ΑΡΘΡΟ 2:
Γενικές Υ̟οχρεώσεις Αναδόχου
1. Ο Ανάδοχος υ̟οχρεούται να εκτελέσει το έργο κατά τρό̟ο άρτιο και είναι
υ̟εύθυνος για την ολοκλήρωσή του σύµφωνα µε τους όρους της συµβάσεως. Ο
ανάδοχος υ̟οχρεούται να συµ̟ράττει µε την Αναθέτουσα Αρχή κατά την υλο̟οίηση
του έργου και για την ε̟ίλυση των ̟ροβληµάτων ̟ου δηµιουργούνται κατά την
εκτέλεση του έργου.
2. Ο Ανάδοχος υ̟οχρεούται να διαθέσει όλο το α̟αιτούµενο ̟ροσω̟ικό, υλικά και
ο̟οιαδή̟οτε άλλα µέσα για την ̟ροσήκουσα εκτέλεση του έργου. Ο Ανάδοχος
βαρύνεται µε όλες τις α̟αιτούµενες γενικές και ειδικές δα̟άνες για την ολοκλήρωση
της σύµβασης, ό̟ως αυτή ̟εριγράφεται στα συµβατικά τεύχη, ενδεικτικά δε µε τις
δα̟άνες των µισθών και ηµεροµισθίων του ̟ροσω̟ικού του, των εργοδοτικών
ε̟ιβαρύνσεων, φόρους, τέλη, δασµούς, ασφάλιστρα, ασφαλιστικές κρατήσεις ή
ε̟ιβαρύνσεις, έξοδα και ασφάλιστρα µετακίνησης, και γενικά κάθε είδους
α̟ρόβλε̟τη δα̟άνη και όλες τις νόµιµες ε̟ιβαρύνσεις και κρατήσεις υ̟έρ του
∆ηµοσίου ή τρίτου, ̟ου ισχύουν κατά τον χρόνο υ̟ογραφής του Συµφωνητικού, µε
µοναδική εξαίρεση το ΦΠΑ.
3. Ο Ανάδοχος έχει την υ̟οχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής
νοµοθεσίας. Το ̟ροσω̟ικό ̟ου θα χρησιµο̟οιηθεί ̟ρέ̟ει να έχει τις α̟αραίτητες
ε̟αγγελµατικές άδειες. Όλα τα οχήµατα ̟ου θα α̟αιτηθούν για την εκτέλεση του
έργου ̟ρέ̟ει να είναι ασφαλισµένα.
4. Ο Ανάδοχος οφείλει να λαµβάνει εγκαίρως κάθε α̟αιτούµενο µέτρο, ώστε η
Αναθέτουσα Αρχή και τα όργανα αυτής να µην υ̟οστούν ο̟οιαδή̟οτε ενόχληση ή
την ελάχιστη ζηµία.
5. Ο Ανάδοχος υ̟οχρεούται να συµµορφώνεται µε τις εντολές και οδηγίες της
Αναθέτουσας Αρχής και των Συνοδών των αντικειµένων και έργων τέχνης ̟ου
αφορούν την ̟αροχή των υ̟ηρεσιών.
6. Ο Ανάδοχος οφείλει να α̟οζηµιώσει την Αναθέτουσα Αρχή α̟ό ο̟οιαδή̟οτε
α̟αίτηση για ζηµίες ̟ου ̟ροξενήθηκαν κατά τη διάρκεια ̟αροχής των υ̟ηρεσιών,
καθώς και έναντι ο̟οιωνδή̟οτε α̟αιτήσεων, διαδικασιών, ζηµιών, δα̟ανών,
χρεώσεων ̟ου ̟ροέρχονται α̟ό αυτές ή σε σχέση µε αυτές.
7. Όλες οι εργασίες ̟ου είναι α̟αραίτητες για την εκτέλεση, ολοκλήρωση και
συντήρηση του έργου θα διεξάγονται µε τέτοιο τρό̟ο, ώστε να µην ̟αρενοχλούν
αδικαιολόγητα και καταχρηστικά την ηρεµία του κοινού. Την οµαλή λειτουργία του
Μουσείου καθώς και το ̟ρόγραµµα εκφόρτωσης των έργων θα ̟ρέ̟ει να ακολουθεί
το ̟ρόγραµµα του Μουσείου.
8. Ο Ανάδοχος είναι υ̟οχρεωµένος να εκτελεί τις εργασίες µε ασφαλή τρό̟ο και
σύµφωνα µε τους νόµους, διατάγµατα, αστυνοµικές και λοι̟ές διατάξεις και οδηγίες
της Αναθέτουσας Αρχής ̟ου αφορούν την υγιεινή και την ασφάλεια των
εργαζοµένων, και να ̟ροβαίνει χωρίς καµιά α̟οζηµίωση στη λήψη όλων των
α̟αραίτητων µέτρων ασφαλείας ̟ου αυτά ̟ροβλέ̟ουν.
9. Ο Ανάδοχος ̟ρέ̟ει να χορηγεί στο ̟ροσω̟ικό τα α̟αιτούµενα, κατά ̟ερί̟τωση
εργασίας, ατοµικά και οµαδικά εφόδια ̟ροστασίας και εργαλεία για ασφαλή
εργασία, ό̟ως είναι ενδεικτικά : κράνη, γυαλιά ̟ροστασίας, ζώνες ασφαλείας, ̟οδιές,
γάντια,, κλ̟.
10. Ο Ανάδοχος ̟αραµένει µόνος και α̟οκλειστικά υ̟εύθυνος για την ασφάλεια των
εργαζοµένων στα έργα και είναι δική του ευθύνη η λήψη των ενδεδειγµένων και
σωστών µέτρων ασφαλείας και η τήρηση των σχετικών κανονισµών. Για θέµατα
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̟ρόληψης ατυχηµάτων ισχύουν γενικά όσα ορίζονται α̟ό την Ελληνική Νοµοθεσία
και µόνο σε ειδικές ̟ερι̟τώσεις ̟ου δεν ̟ροβλέ̟ονται α̟ό αυτή θα εφαρµόζονται οι
διεθνείς κανονισµοί ̟ρόληψης ατυχηµάτων.
11. Ο Ανάδοχος υ̟οχρεώνεται να ανακοινώσει στην Αναθέτουσα Αρχή τις διαταγές
και εντολές των διαφόρων αρχών σχετικά µε υ̟οδεικνυόµενα µέτρα ελέγχου,
ασφαλείας κλ̟. ̟ου α̟ευθύνονται ή κοινο̟οιούνται σε αυτόν κατά την διάρκεια
εκτέλεσης του έργου.
12. Ο Ανάδοχος υ̟οχρεούται στην τήρηση ηµερολογίου εργασιών, στο ο̟οίο θα
καταγράφεται η ηµερήσια ̟αροχή των εργασιών και θα υ̟ογράφεται καθηµερινά
α̟ό τον υ̟εύθυνο έργου.
13. Ο Ανάδοχος είναι α̟οκλειστικά υ̟εύθυνος για την κατασκευή, ̟ροµήθεια,
φύλαξη και χρήση του εξο̟λισµού ̟ου α̟αιτείται (οχήµατα, κιβώτια κλ̟) για την
̟ροσήκουσα ̟αροχή των υ̟ηρεσιών και ευθύνεται για κάθε ζηµία του. Οι
εκ̟ρόσω̟οι της Αναθέτουσας Αρχής µ̟ορούν να ε̟ισκέ̟τονται του χώρους του
Αναδόχου ̟ροκειµένου να εξετάσουν τον εξο̟λισµό.
14. Όλες οι δα̟άνες ̟ου συνε̟άγονται τα ̟αρα̟άνω βαρύνουν τον ανάδοχο.

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 στα άρθρα #, #
και # 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 εργασίας / υ̟ηρεσίας (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)
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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.
4. Η ̟ληρωµή του Αναδόχου θα γίνει τµηµατικά σε δύο φάσεις ως εξής:
α. 50% του τιµήµατος µε την µεταφορά όλων των αντικειµένων και έργων τέχνης α̟ό
τους δανειστές τους ̟ρος την Αναθέτουσα Αρχή και
β. 50% του τιµήµατος µε την ε̟ιστροφή όλων των αντικειµένων και έργων τέχνης
στους δανειστές τους.
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 αναδόχου ̟ου να αναφέρει την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ,
γ) Εξοφλητική α̟όδειξη του αναδόχου, 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 Εκτέλεσης υ̟ηρεσίων – Προθεσµίες
1. Ο Ανάδοχος υ̟οχρεούται ̟αρέχει τις υ̟ηρεσίες σε δύο φάσεις:
α) να ολοκληρώσει τη µεταφορά των αντικειµένων και Έργων Τέχνης α̟ό τους
δανειστές ̟ρος το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο για µεν τα έργα του
εξωτερικού κατά το χρονικό διάστηµα 7 - 15 Νοεµβρίου 2014, για δε τα έργα του
εσωτερικού το αργότερο µέχρι την 10η Νοεµβρίου 2014.
β) να ̟ροβεί στην ε̟ιστροφή όλων των αντικειµένων και Έργων Τέχνης εντός
µηνός α̟ό τη λήξη της έκθεσης (31-3-2015 µε δυνατότητα ̟αράτασης έως και δύο
µήνες, η ο̟οία θα γνωστο̟οιηθεί στον ανάδοχο έως τις 28-02-2015).
2. Ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκ̟τωτος σε ̟ερί̟τωση ̟ου λήξει ο συµβατικός χρόνος
̟αράδοσης και δεν έχει υ̟οβάλει έγκαιρα αίτηµα ̟αράτασής του ή έχει λήξει ο
̟αραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς να έχει εκτελέσει την ανατιθέµενη
υ̟ηρεσία.
3. Ο συµβατικός χρόνος εκτέλεσης της υ̟ηρεσίας 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 ολοκλήρωση της υ̟ηρεσίας. Στις ̟ερι̟τώσεις µετάθεσης του
συµβατικού χρόνου ολοκλήρωσης δεν ε̟ιβάλλονται κυρώσεις.
4. Σε ̟ερί̟τωση εκ̟ρόθεσµης ολοκλήρωσης
εφαρµόζονται οι κυρώσεις ̟ου
̟ροβλέ̟ονται στο Π.∆. 118/2007.
ΆΡΘΡΟ 6
Παραλαβή υ̟ηρεσιών – Προθεσµίες
1. Η ̟αραλαβή των υ̟ηρεσιών, γίνεται α̟ό τριµελή Ε̟ιτρο̟ή Παραλαβής, η ο̟οία
συντάσσει ̟ρωτόκολλο οριστικής ̟οσοτικής και ̟οιοτικής ̟αραλαβής.
2. Κατά τη διαδικασία της ̟αραλαβής των υ̟ηρεσιών καλείται να ̟αραστεί, εφόσον
το ε̟ιθυµεί, ο Ανάδοχος καθώς και οι υ̟εύθυνοι τεχνικοί.
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3. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου η Ε̟ιτρο̟ή Παραλαβής α̟ορρίψει τις υ̟ηρεσίες, αναφέρει στο
σχετικό ̟ρωτόκολλο τις ̟αρεκκλίσεις ̟ου ̟αρουσιάζουν αυτές α̟ό τους όρους της
Σύµβασης και τους λόγους της α̟όρριψης και γνωµατεύει αν µ̟ορούν να
χρησιµο̟οιηθούν σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ̟αρ. 4 του άρθρου 27 του Π.∆.
118/2007.
4. Κατά τα λοι̟ά εφαρµόζονται οι διατάξεις του Π.∆. 118/2007.
ΆΡΘΡΟ 7
Α̟αγόρευση Υ̟οκατάστασης
Ουδείς µ̟ορεί να υ̟οκαταστήσει τον Ανάδοχο χωρίς την γρα̟τή έγκριση της
Αναθέτουσας Αρχής.
ΆΡΘΡΟ 8
∆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 στο Βυζαντινό & Χριστιανικό
Μουσείο, και ένα λαµβάνει ο Ανάδοχος.

ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ
Η ∆ιευθύντρια
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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]
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