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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 3/2015
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ (ΕΠΟΠΤΙΚΑ-ΚΕΙΜΕΝΑ-ΛΕΖΑΝΤΕΣ)»
Το Έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Αττική 2007-2013» στο πλαίσιο
υλοποίησης του ΕΣΠΑ και συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1. Αναθέτουσα Αρχή (Α.Α.):
Υπουργείο Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων
Γενική ∆ιεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονοµιάς
Βυζαντινό & Χριστιανικό Μουσείο
∆ιεύθυνση: Βας. Σοφίας 22, Αθήνα Τ.Κ. 10675
Τηλέφωνο: 2132139501, 20132139510
Τηλεοµοιοτυπία: 2103218883, 2109239023
Ηλεκτρονική ∆ιεύθυνση: bma@culture.gr
Ιστοσελίδα: byzantinemuseum.gr, www.yppo.gr
2. Τρόπος ανάθεσης σύµβασης: Πρόχειρος Μειοδοτικός ∆ιαγωνισµός.
3. Τίτλος: «Προµήθεια εκτυπώσεων (εποπτικά-κείµενα-λεζάντες)» .
4. Κριτήριο ανάθεσης: η χαµηλότερη τιµή, σύµφωνα µε τους όρους της ∆ιακήρυξης και την
ισχύουσα νοµοθεσία.
5. Αντικείµενο ∆ιαγωνισµού: Αντικείµενο του διαγωνισµού είναι η «Προµήθεια εκτυπώσεων
(εποπτικά-κείµενα-λεζάντες)» για τις ανάγκες «Συµπληρωµατικές εργασίες για τη βελτίωση της
προσβασιµότητας στον περιβάλλοντα χώρο του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου» , όπως
περιγράφεται αναλυτικά στη συνηµµένη τεχνική περιγραφή (Παράρτηµα Α), η οποία και αποτελεί
αναπόσπαστο τµήµα του εν λόγω διαγωνισµού και της σχετικής διακήρυξης.
6. Προϋπολογισµός: Ο συνολικός προϋπολογισµός της προµήθειας που θα αναλάβει να
υλοποιήσει ο ανάδοχος του παρόντος διαγωνισµού ανέρχεται κατ’ ανώτατο όριο στο ποσό των
τριάντα χιλιάδων ογδόντα ένα ευρώ και τριάντα λεπτά (30.081,30€) µη συµπεριλαµβανοµένου
του Φ.Π.Α., ήτοι τριάντα επτά χιλιάδων (37.000,00€) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 23% .

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ευρωπαϊκό Ταµείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

1

17/7/2015

ΑΔΑ: ΩΜ3Κ465ΦΘ3-ΞΒΠ

7. Ηµεροµηνία διενέργειας διαγωνισµού: 3 Αυγούστου 2015 και ώρα 12:00 π.µ.
8. Τόπος και χρόνος υποβολής των προσφορών: Η προθεσµία υποβολής προσφορών και των
απαραίτητων δικαιολογητικών λήγει την 31η Ιουλίου 2015, ηµέρα Παρασκευή και ώρα
Ελλάδος 15:00.
Αποδεκτές είναι οι προσφορές που έχουν φθάσει έγκαιρα στο Πρωτόκολλο της Αναθέτουσας
Αρχής, στη διεύθυνση Βασ. Σοφίας 22, Τ.Κ. 10675 Αθήνα, µέχρι την ανωτέρω ηµεροµηνία. Σε
κάθε υποβαλλόµενη πρόταση δίνεται αριθµός πρωτοκόλλου από τον οποίο και µόνο
αποδεικνύεται η ηµεροµηνία υποβολής της.
9. Ισχύς των προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους συµµετέχοντες στον
διαγωνισµό επί εκατόν ογδόντα (180) ηµέρες από την επόµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του
διαγωνισµού. Προσφορές που αναφέρουν χρόνο ισχύος µικρότερο του ανωτέρω απορρίπτονται
ως απαράδεκτες. Η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί να ζητήσει και παράταση της ισχύος των
προσφορών. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 13 του Π.∆. 118/2007.
10. ∆ιάρκεια σύµβασης: έως τις 30 Σεπτεµβρίου 2015, καταληκτική ηµεροµηνία του φυσικού
αντικειµένου του υποέργου 2, εκτός κι εάν υπάρξει παράταση µε ευθύνη της Αναθέτουσας Αρχής,
σε συνάρτηση µε την πρόοδο των εργασιών της γενικής διαµόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου
(υποέργο 1), που επιβλέπεται από τη ∆ιεύθυνση Μελετών και Εκτέλεσης Έργων Μουσείων και
Πολιτιστικών Κτιρίων και η ολοκλήρωση του οποίου αποτελεί προϋπόθεση για την ολοκλήρωση
του υποέργου 2.
11. ∆ικαίωµα συµµετοχής: Στο διαγωνισµό µπορούν να συµµετάσχουν:
• Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισµοί που ασχολούνται
και λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και ασκούν επάγγελµα συναφές µε το
προκηρυσσόµενο αντικείµενο.
• Ενώσεις εταιρειών που υποβάλλουν κοινές προσφορές, εφόσον πληρούν τους όρους που
καθορίζονται στο άρθρο 7 του Π.∆. 118/07.
• Κοινοπραξίες που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος της µέλος της Ε.Ε.
12. Λόγοι αποκλεισµού:
Στο διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτοί:
• Όσοι δεν ασκούν το επάγγελµα όπως ορίζεται παραπάνω.
• Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από κάποια άλλη ∆ηµόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.∆.∆. γιατί δεν
εκπλήρωσαν τις συµβατικές τους υποχρεώσεις.
• Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισµούς ∆ηµόσιας Υπηρεσίας ή Ν.Π.∆.∆ για προµήθειες ή
παροχή υπηρεσιών µε απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Γενική Γραµµατεία Εµπορίου ή
άλλου αρµοδίου διοικητικού οργάνου.
• Όσα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες µε τις παραπάνω
κυρώσεις.
Τα παραπάνω ισχύουν και για οποιοδήποτε από τα µέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας.
13. ∆ιάθεση των έγγραφων στοιχείων του ∆ιαγωνισµού: Προκειµένου οι ενδιαφερόµενοι να
παραλάβουν τη ∆ιακήρυξη, µπορούν να απευθύνονται στην ανωτέρω διεύθυνση και τηλέφωνα,
όλες τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες 09:00-15:00. Για την παραλαβή της ∆ιακήρυξης δεν
προβλέπεται κόστος.
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Επίσης, στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής http://www.byzantinemuseum.gr,
http://www.yppo.gr και στην ιστοσελίδα http://et.diavgeia.gov.gr διατίθεται ηλεκτρονικά η
Απόφαση ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού, η παρούσα Περίληψη της ∆ιακήρυξης,
καθώς και το αναλυτικό τεύχος της ∆ιακήρυξης µε τα Παραρτήµατα Α΄, Β΄, Γ΄ και ∆΄αυτής.
14. Χρόνος και τόπος αποσφράγισης των προσφορών: Σε δηµόσια συνεδρίαση, στις 3
Αυγούστου 2015 και ώρα 12:00 π.µ., στη διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής, κατά την οποία
µπορούν να παραβρεθούν οι διαγωνιζόµενοι ή εκπρόσωποί τους, η Επιτροπή Αξιολόγησης
παραλαµβάνει από την Υπηρεσία Πρωτοκόλλου της Αναθέτουσας Αρχής µόνο τους φακέλους
των προσφορών που κατατέθηκαν εµπρόθεσµα, ενώ απορρίπτει χωρίς να αποσφραγίσει τις
εκπρόθεσµες προσφορές, προκειµένου να επιστραφούν.
15. Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό έχουν το δικαίωµα υποβολής ενστάσεων, µε την καταβολή
του νοµίµου παραβόλου, κατά των αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής εντός τριών (3)
εργάσιµων ηµερών από την ηµέρα που η σχετική Απόφαση τους έχει κοινοποιηθεί.
16. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων και ειδικότερα
του 2ου υποέργου «Τεκµηρίωση, προστασία και ανάδειξη µνηµείων στον περιβάλλοντα χώρο και
επέκταση φυτοτεχνικών εργασιών µε κωδ. 2013ΣΕ01480044 της ΣΑΕ 0148 .

Η ∆ιευθύντρια
κ.α.α.

Καλλιόπη-Φαίδρα Καλαφάτη

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ευρωπαϊκό Ταµείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

3

17/7/2015

