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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 !

Το Μουσείο Ασιατικής Τέχνης διενεργεί Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισµό µε κριτήριο ανάθεσης την 
χαµηλότερη τιµή  (παρ. 4 αρ. 2 Π.Δ. 118/2007 και αρ. 12 παρ. 1 Π.Δ. 99/1992) για την επιλογή 

αναδόχου για την εκτέλεση ηλεκτρολογικών εργασιών για τις ανάγκες του έργου "Πτέρυγα δωρητών 
στην ανατολική πτέρυγα, β' ορόφου στο ανάκτορο των αγίων Μιχαήλ και Γεωργίου στην Κέρκυρα"µε 
κωδικό MIS 464803, 

µε τα ακόλουθα στοιχεία: !
1)Μουσείο Ασιατικής Τέχνης, Παλαιά Ανάκτορα Κέρκυρας, 49 100 Κέρκυρα, Ελλάδα, τηλ. 2661030443, 

fax: 2661030425, email: matk@culture.gr, www.matk.gr, www.yppo.gr. !
2) Σύµβαση παροχής υπηρεσιών.  !
3) Είδος διαδικασίας: Πρόχειρος µειοδοτικός Διαγωνισµός  !
4)Το αντικείµενο του διαγωνισµού είναι η προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και η ηλεκτρολογική 
εγκατάσταση της πτέρυγας, όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στην επισυναπτόµενη τεχνική 

περιγραφή (Παράρτηµα Α), το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας διακήρυξης, στο 

πλαίσιο της εκτέλεσης της πράξης "ΠΤΕΡΥΓΑ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ Β' ΟΡΟΦΟΥ ΣΤΟ 

ΑΝΑΚΤΟΡΟ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ" !
Δεν επιτρέπεται να κατατεθούν προσφορές για τµήµα του προκηρυσσόµενου έργου.  !
5) Τόπος παράδοσης των υπό προµήθεια εργασιών η ανατολική πτέρυγα του β’ ορόφου του ως 1) 

ανωτέρω. Συνολικός χρόνος παράδοσης ορίζεται το χρονικό διάστηµα του ενός (1) µήνα από την 
ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης.  !
6) Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται από την υπογραφή της έως το πέρας του χρονοδιαγράµµατος του 

έργου, ήτοι 31.12.2015 και το πέρας τυχόν παράτασης αυτού και ισχύει και δεσµεύει τον Ανάδοχο από 

την υπογραφή της µέχρι την πλήρη οικονοµική εκκαθάριση και αφού ολοκληρωθεί η οριστική 

παραλαβή όλων των εργασιών.  !
7) Δε θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές. !
8) Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να προµηθεύονται δωρεάν το αναλυτικό κείµενο της Διακήρυξης µε τα 

Παραρτήµατα αυτής (Α’, Β΄, Γ’, Δ’) από την Γραµµατεία του Μουσείου (ώρες 09:00 µε 14:00). 

Υπεύθυνες πληροφόρησης είναι η κ. Παπαφλωράτου Σοφία και η κ. Βαβάλιου Κατερίνα. 

Η αναλυτική Διακήρυξη δηµοσιεύεται επίσης στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του Μουσείου 

www.matk.gr, του Υπουργείου Πολιτισµού, Παιδείας και Θρυσκευµάτων http://www.yppo.gr, στην 
http://et.diavgeia.gov.gr. Δεν προβλέπεται προθεσµία για την παραλαβή της Διακήρυξης. !
9)Ο προϋπολογισµός της σύµβασης είναι 20.000,00 ΕΥΡΩ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. !
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10) Οι προσφορές υποβάλλονται στο Πρωτόκολλο του Μουσείου Ασιατικής Τέχνης Κέρκυρας υπόψη 
κας Δέσποινας Ζερνιώτη, µέχρι την 16/02/2015, ηµέρα Δευτέρα και ώρα Ελλάδος 14:00 
µ.µ..Ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού ορίζεται η 17/02/2015.  
Οι προσφορές συντάσσονται υποχρεωτικά στα ελληνικά. !
11) Η αποσφράγιση του κυρίως φακέλου των προσφορών θα γίνει στο Μουσείο Ασιατικής Τέχνης, στις 
17/02/2015, ηµέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.µ. και µπορούν να παρίστανται όσοι εκ των συµµετεχόντων 
το επιθυµούν. 
12) Δικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν  
-νοµικά και φυσικά πρόσωπα 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.Δ. 118/07. 
-Κοινοπραξίες που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος της µέλος της Ε.Ε. !
Κάθε διαγωνιζόµενος, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, δεν µπορεί να µετέχει σε περισσότερες της µιας 
προσφορές.  !
13) Λόγοι αποκλεισµού : Αποκλείονται όσοι  
-δεν πληρούν τους όρους των διατάξεων του άρθρου 6 παρ. 2 σηµεία α) έως ε) του Π.Δ. 118/2007,  
-δεν ασκούν το επάγγελµα όπως ορίζεται παραπάνω. 
-αποκλείστηκαν τελεσίδικα από κάποια άλλη Δηµόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ. γιατί δεν εκπλήρωσαν τις 
συµβατικές τους υποχρεώσεις. 
-αποκλείστηκαν από διαγωνισµούς για προµήθειες ή παροχή υπηρεσιών µε απόφαση του Υπουργείου 
Ανάπτυξης, Γενική Γραµµατεία Εµπορίου. 
-Όσα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες µε τις παραπάνω 
κυρώσεις. !
Επίσης, οι διαγωνιζόµενοι οφείλουν επίσης να πληρούν τα ακόλουθα ελάχιστα επίπεδα όσον αφορά 
στις επαγγελµατικές και τεχνικές τους γνώσεις ή ικανότητες: 

Αναγκαίες ελάχιστες απαιτήσεις επαγγελµατικής και τεχνικής ικανότητας: 
Οι διαγωνιζόµενοι οφείλουν επίσης να πληρούν τα ακόλουθα ελάχιστα επίπεδα (απαιτήσεις) όσον 
αφορά τις επαγγελµατικές και τεχνικές τους γνώσεις ή ικανότητες: !

- Ο διαγωνιζόµενος οφείλει να διαθέτει τεκµηριωµένη συναφή επαγγελµατική δραστηριότητα κατά 
τα πέντε (5) τελευταία έτη µε επιτυχηµένη παροχή αντίστοιχων υπηρεσιών (εργασίες 
ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων).  

Σε περίπτωση ενώσεως προσώπων που υποβάλουν κοινή προσφορά είναι αποδεκτή η άθροιση 
της επαγγελµατικής ικανότητας των µελών της. 

Επίσης ο διαγωνιζόµενος οφείλει να είναι υπεύθυνος για την επίβλεψη των εργασιών του 
συνεργείου του και να φέρει την πλήρη ευθύνη της υγείας και ασφάλειας του προσωπικού που 
θα απασχολεί κατά τις ώρες εργασίας στο χώρο του εργοταξίου. Η ασφάλεια των µηχανηµάτων 
και του υλικού εξοπλισµού που θα χρησιµοποιηθεί, καθώς και οι ασφαλιστικές εισφορές και η 
ασφάλιση των χειριστών των µηχανηµάτων όσο και των λοιπών απασχολούµενων από αυτόν θα 
βαρύνουν και θα καλύπτονται από τον Ανάδοχο.  

!
14) Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους συµµετέχοντες στον διαγωνισµό από την ηµεροµηνία 
διενέργειας του διαγωνισµού και για 12 µήνες. Η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί να ζητήσει και παράταση 
της ισχύος των προσφορών. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 13 του Π.Δ. 118/2007. !
15) Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η προσκόµιση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης 
ποσού ίσου µε το 3% του συνολικού προϋπολογισµού χωρίς Φ.Π.Α. !
16)Οι πληρωµές στο πλαίσιο της σύµβασης πραγµατοποιούνται µε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής 
και µε την έκδοση σχετικού πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής. !
17) H σύµβαση η οποία θα υπογραφεί µεταξύ του Υπουργείου Πολιτισµού, Παιδείας & Θρησκευµάτων 
και του Αναδόχου θα χρηµατοδοτηθεί από τις πιστώσεις του ενταγµένου στο Ε.Π. «Δυτικής Ελλάδας –
Πελοποννήσου-Ιονίων Νήσων» έργου "Πτέρυγα δωρητών στην ανατολική πτέρυγα, β' ορόφου στο 
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ανάκτορο των αγίων Μιχαήλ και Γεωργίου στην Κέρκυρα"µε κωδικό MIS 464803 και Κωδικό Πράξης 
2013ΣΕ01480084 ΣΑΕ: 0148. Το έργο συγχρηµατοδοτείται από το ΕΤΠΑ και από εθνικούς πόρους. !
18) Στην περίπτωση επιλογής ένωσης προµηθευτών, πρέπει πριν την υπογραφή της σύµβασης να 
περιβληθεί τη µορφή της Κοινοπραξίας του Κ.Β.Σ., είτε τη µορφή εταιρείας του εµπορικού δικαίου, και 
να προσκοµίσει τα σχετικά δικαιολογητικά σύστασης στην Α.Α. !
19) Προσφυγές και ενστάσεις υποβάλλονται στην Επιτροπή Ενστάσεων, που έχει οριστεί µε τη µε αρ. 
πρωτ. 96/28.01.2015 απόφαση του Μουσείου Ασιατικής Τέχνης για τους λόγους και στις προθεσµίες 
που ορίζονται στο άρθρο 15 του Π.Δ. 118/2007. Περαιτέρω διευκρινίσεις για την υποβολή ενστάσεων 
και προσφυγών παρέχονται από το Μουσείο Ασιατικής Τέχνης, στα ως 1) ανωτέρω στοιχεία 
επικοινωνίας. !

Κέρκυρα, 29/01/2015 !
Η Προϊσταµένη του Μουσείου !! !!

Δέσποινα Ζερνιώτη 
Αρχαιολόγος
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