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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

& ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ                                                      ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ          ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

!!
Ταχ. Δ/νση: Παλαιά Ανάκτορα 
Ταχ. Κωδ.: 49 100 Κέρκυρα 
Τηλέφωνα: 2661 0 30443 
FAX: 2661 0 30425 
e-mail matk@culture.gr !! !!

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2/2015 
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ !

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ "ΠΤΕΡΥΓΑ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ Β' ΟΡΟΦΟΥ ΣΤΟ 

ΑΝΑΚΤΟΡΟ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ" ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ MIS 
464803. !!

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 16.260,16€ (χωρίς ΦΠΑ)   

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ  Φ.Π.Α. : (23%) 20.000 €  

!
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: χαµηλότερη τιµή 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 17/02/2015 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 16/02/2015 

!!!
Το έργο συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης 

[ΚΕΡΚΥΡΑ 2015]   !
 !
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  
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Κέρκυρα, 29 Ιανουαρίου 2015 
Αριθ. πρωτ. 99

ΑΔΑ: 6ΩΖΛΓ-ΤΚΕ



ΆΡΘΡΟ 1: Θεσµικό Πλαίσιο Διαγωνισµού 
ΆΡΘΡΟ 2: Αντικείµενο έργου-διαγωνισµού 
ΆΡΘΡΟ 3: Προϋπολογισµός - Χρηµατοδότηση 
ΆΡΘΡΟ 4: Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής -  Ενηµέρωση ενδιαφεροµένων - 
Παραλαβή Διακήρυξης - Διευκρινίσεις Διακήρυξης 
ΆΡΘΡΟ 5: Γενικές προϋποθέσεις συµµετοχής -  Δικαίωµα συµµετοχής -  Λοιποί 
Λόγοι Αποκλεισµού - Ελάχιστα επίπεδα ικανοτήτων υποψηφίων 
ΆΡΘΡΟ 6: Τόπος και Προθεσµία υποβολής προσφορών - Διάρκεια ισχύος 
προσφορών 
ΆΡΘΡΟ 7: Τρόπος σύνταξης και περιεχόµενο προσφορών 
ΆΡΘΡΟ 8: Δικαιολογητικά συµµετοχής 
ΆΡΘΡΟ 9: Περιεχόµενα υποφακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
ΆΡΘΡΟ 10: Περιεχόµενα φακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
ΆΡΘΡΟ 11: Διαδικασία Αποσφράγισης και Αξιολόγησης Προσφορών -  Ανάδειξη 
µειοδότη (προσφοράς µε τη χαµηλότερη τιµή) 
ΆΡΘΡΟ 12: Διαδικασία Κατακύρωσης 
ΆΡΘΡΟ 13: Απόφαση Κατακύρωσης - Υπογραφή Σύµβασης - Εγγυήσεις  
ΆΡΘΡΟ 14: Υποβολή ενστάσεων 
ΆΡΘΡΟ 15: Εκχώρηση – Υποκατάσταση 
ΆΡΘΡΟ 16: Ακύρωση-Ματαίωση Διαγωνισµού 
ΆΡΘΡΟ 17: Γλώσσα Διενέργειας Διαγωνισµού-Κοινοποιήσεις-Ισχύουσα Νοµοθεσία 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α': Τεχνικές προδιαγραφές και λοιπές τεχνικές πληροφορίες 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β': Τυποποιηµένο έντυπο οικονοµικής προσφοράς 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ': Υπόδειγµα Αίτησης - Υποδείγµατα Υπεύθυνων δηλώσεων 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ': Σχέδιο σύµβασης !
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!
ΑΡΘΡΟ 1. - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο παρών διαγωνισµός διενεργείται µε βάση τις διατάξεις, της παρ. 4 του άρθρου 2 
του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών Δηµοσίου» (ΦΕΚ Α/150) (πρόχειρος 
διαγωνισµός) κατ’ αναλογική εφαρµογή, δεδοµένου ότι το αντικείµενο του έργου 
αφορά σε παροχή υπηρεσιών και σύµφωνα µε: 
A. Τις διατάξεις: 
1. Του Νόµου 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005) «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για 

την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» 
2. Του Νόµου 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/28-6-2002) «Για την προστασία των 

Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς» (αρ. 40, παρ. 2 και 3)  
3. Του Π.Δ. 191/2003 (ΦΕΚ 146/Α/13-6-2003) «Οργανισµός Υπουργείου 

Πολιτισµού» 
4.   Του Π.Δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20Α/2015) περί Σύστασης Υπουργείου Πολιτισµού, 

Παιδείας και Θρησκευµάτων  
5. Του άρθρου 81 Ν. 1958/5-8-91(ΦΕΚ122/Α/5-8-91) «Περί τρόπου εκτέλεσης αρχ/

κών έργων» 
6. Του Π.Δ. 99/92 (ΦΕΚ 46/Α/24-3-92) «Μελέτη και εκτέλεση αρχ/κών εν γένει 

έργων» 
7. Του Νόµου 2947/2001 (άρθρο 19,παρ. 33) (ΦΕΚ 228/Α/09-10-2001) «θέµατα 

Ολυµπιακής Φιλοξενίας» 
8. Του Ν.2362/95 (ΦΕΚ/Α/247/27-11-95) «Περί του Δηµοσίου Λογιστικού και 

Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» 
9. Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 

διατάξεις» (ΦΕΚ Α/45) 
10. Του Π.Δ.118/07 (ΦΕΚ/150/Α/10-7-07) «Κανονισµός Προµηθειών Δηµοσίου» 
11. Του Νόµου 2286/95 (ΦΕΚ/Α/1-2-95) «Προµήθειες του Δηµοσίου Τοµέα και 

ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» 
12. Του Νόµου 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την 

υποχρεωτική ανάρτηση Νόµων και Πράξεων Κυβερνητικών, Διοικητικών και 
Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο Διαδίκτυο πρόγραµµα Διαύγεια και άλλες 
διατάξεις 

13. Της  υπ' αριθ. 35130/739/9-8-2010 Απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών (ΦΕΚ 
1291/11-8-2010) «Αύξηση των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ.1 του Ν.
2362/95 για την σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν προµήθεια 
προϊόντων παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων» 

14. Την υπ. αριθµ. 14053/2008 Απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας και 
Οικονοµικών «Υπουργική Απόφαση Συστήµατος Διαχείρισης» (ΦΕΚ Β/540), όπως 
έχει συµπληρωθεί, τροποποιηθεί και ισχύει 

15. N. 4281/ ΦΕΚ Α/160/8.8.2014 “Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής 
οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις”. 

16. Της Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ Α΄237/5-12-2012) µε τίτλο 
«Ρυθµίσεις κατεπειγόντων θεµάτων αρµοδιότητας των Υπουργείων Οικονοµικών, 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, Παιδείας 
και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιµατικής Αλλαγής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, 
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, Διοικητικής 
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και λοιπές διατάξεις» !

Β. 1.Τη µε αρ. πρωτ. ΕΥΤΟΠ/Α/ΙΟΝ17/5423/16.12.2013 απόφαση ένταξης του 
έργου «Πτέρυγα δωρητών στην ανατολική πτέρυγα β’ ορόφου στο Ανάκτορο των 
Αγίων Μιχαήλ και Γεωργίου στην Κέρκυρα» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Δυτικής 
Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007-2013».  
 2 . Τη µ ε αρ . πρωτ . ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜΕΕΠ/ΤΔΑΜ/Φ21ΜΑΤ/ 
8150/4914/360/147/11.02.2014 Υπουργική Απόφαση για την έγκριση εκτέλεσης 
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εργασιών του έργου «Πτέρυγα δωρητών στην ανατολική πτέρυγα β’ ορόφου στο 
Ανάκτορο των Αγίων Μιχαήλ και Γεωργίου στην Κέρκυρα» απολογιστικά και µε 
αυτεπιστασία από το Μουσείο Ασιατικής Τέχνης 

3. Την ύπαρξη των αναγκαίων πιστώσεων για την ενταγµένη πράξη: 
«Πτέρυγα δωρητών στην ανατολική πτέρυγα β’ ορόφου στο Ανάκτορο των Αγίων 
Μιχαήλ και Γεωργίου στην Κέρκυρα» µε κωδικό ΣΑ: Ε0148 και Κωδικό πράξης ΣΑ: 
2013ΣΕ01480084. 

4. Την αρ. πρωτ. 1575/31.12.2014 εισήγηση των επιβλεπόντων του έργου. 
5. Την υπ' αριθ. 96/28.01.15 (ΑΔΑ: 6ΗΒΕΓ-ΛΟ6) Απόφαση συγκρότησης της 

επιτροπής διενέργειας πρόχειρων µειοδοτικών διαγωνισµών του Μουσείου Ασιατικής 
Τέχνης. 

6. Την υπ' αριθ. 98/29.01.2015 (ΑΔΑ:6ΥΥΙΓ-923) Απόφαση του Μουσείου 
Ασιατικής Τέχνης για τη διενέργεια πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού. !
ΑΡΘΡΟ 2. - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Αντικείµενο του διαγωνισµού αποτελεί η προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 
και η ηλεκτρολογική εγκατάσταση της πτέρυγας, όπως αυτή περιγράφεται 
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" !
ΑΡΘΡΟ 3. - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

Ο συνολικός προϋπολογισµός του έργου που θα αναλάβει να υλοποιήσει ο 
ανάδοχος του παρόντος διαγωνισµού συµπεριλαµβανοµένης της αµοιβής του, 
ανέρχεται κατ΄ ανώτατο όριο στο ποσό των 16.260,16 Ευρώ (€) χωρίς  ΦΠΑ, ήτοι 
20.000 Ευρώ (€) συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. Ο προϋπολογισµός θα βαρύνει 
τις πιστώσεις του ενταγµένου στο ΕΠ Δυτικής Ελλάδα-Πελοποννήσου-Ιονίων Νήσων 
2007-2013 έργου "Πτέρυγα δωρητών στην ανατολική πτέρυγα β' ορόφου στο 
Ανάκτορο των Αγίων Μιχαήλ και Γεωργίου στην Κέρκυρα", µε κωδικό MIS 464803, 
ΚΩΔ. Πράξης 2013ΣΕ01480084 ΣΑΕ: 0148, που συγχρηµατοδοτείται από το ΕΤΠΑ και 
από εθνικούς πόρους.  !
ΑΡΘΡΟ 4. - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ –
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

1. Τα στοιχεία της Αναθέτουσας Αρχής (Μουσείο Ασιατικής Τέχνης) είναι τα 
ακόλουθα: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
Ταχ. Δ/νση: Παλαιά Ανάκτορα 
Ταχ. Κωδ.: 49 100 Κέρκυρα 
Τηλέφωνα: 2661 0 30443 
FAX: 2661 0 81932 
Ε-mail: matk@culture.gr 
Ιστοσελίδα: http://www.matk.gr/ 
 

  !  4

http://www.matk.gr/
ΑΔΑ: 6ΩΖΛΓ-ΤΚΕ



2. Προκειµένου οι ενδιαφερόµενοι να παραλάβουν τα σχετικά του 
Διαγωνισµού, µπορούν να απευθύνονται στην ανωτέρω διεύθυνση και τηλέφωνα, 
όλες τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες 9.00-14.00. Για την παραλαβή της Διακήρυξης 
δεν προβλέπεται κόστος. Επίσης, στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής http://
www.matk.gr/, www.yppo.gr καθώς και στην ιστοσελίδα http://diavgeia.gov.gr 
διατίθεται ηλεκτρονικά η παρούσα Διακήρυξη. 

Υπεύθυνες επικοινωνίας: Σοφία Παπαφλωράτου, Κατερίνα Βαβάλιου. 
3. Οι υποψήφιοι µπορούν να ζητούν µόνο εγγράφως διευκρινίσεις για το 

περιεχόµενο της παρούσας από το Μουσείο Ασιατικής Τέχνης µέχρι 05/02/2015. Οι 
απαντήσεις παρέχονται γραπτώς και το αργότερο µέχρι 10/02/2015. Οι 
παρεχόµενες  απαντήσεις - διευκρινίσεις του Μουσείου Ασιατικής Τέχνης σε καµία 
περίπτωση δεν επιτρέπεται να τροποποιούν ουσιωδώς το περιεχόµενο και τους 
όρους της παρούσας. Όλες οι υποβληθείσες ερωτήσεις των ενδιαφεροµένων, 
συνοδευόµενες από όλες τις απαντήσεις - διευκρινίσεις του Μουσείου Ασιατικής 
Τέχνης αναρτώνται άµεσα στις ιστοσελίδες www.yppo.gr και http://www.matk.gr  
και http://diavgeia.gov.gr. Επ’ αυτών καθώς και επί των σχετικών απαντήσεων – 
διευκρινίσεων της Αναθέτουσας Αρχής ενηµερώνεται αµέσως η Επιτροπή του άρθρου 
11 παρ. 1 της παρούσας. 

4. Μετά την υποβολή των προσφορών, διευκρινίσεις, τροποποιήσεις ή 
αποκρούσεις όρων της παρούσας από τους υποψήφιους δε γίνονται δεκτές και 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. !
ΑΡΘΡΟ 5. - ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-  
ΛΟΙΠΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ - ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ  

1. Στο διαγωνισµό µπορούν να συµµετάσχουν: 
Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ενώσεις ή συµπράξεις αυτών που υποβάλλουν 

κοινή προσφορά, που έχουν συσταθεί σύµφωνα µε τη νοµοθεσία ενός Κράτους -
Μέλους της Ε.Ε. και έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την 
κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της Ε.Ε., του ΕΟΧ και στο εσωτερικό των 
χωρών που είναι συµβαλλόµενα µέρη στη Συµφωνία Δηµοσίων Συµβάσεων του ΠΟΕ, 
η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα µε το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α/139/27.6.1997) ή σε 
τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συµφωνίες σύνδεσης µε την Ε.Ε. και έχουν από το 
νόµο και/ή το καταστατικό τους δικαίωµα άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας 
για το προκηρυσσόµενο έργο. Στην περίπτωση των ενώσεων δεν απαιτείται να έχουν 
λάβει συγκεκριµένη νοµική µορφή προκειµένου να υποβάλουν προσφορά. Η 
Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει από την υποψήφια Ένωση πριν την υπογραφή 
της σύµβασης να περιβληθεί τη µορφή της κοινοπραξίας του Κ.Β.Σ., συσταθείσας διά 
συµβολαιογραφικού εγγράφου, είτε τη µορφή εταιρείας του εµπορικού δικαίου, 
συσταθείσας σύµφωνα µε τις διατάξεις του εµπορικού νόµου. 

2. Στον διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτοί: 
• Όσοι δεν ασκούν το επάγγελµα όπως ορίζεται παραπάνω. 
• Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από κάποια άλλη Δηµόσια Υπηρεσία ή 

Ν.Π.Δ.Δ. γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συµβατικές τους υποχρεώσεις. 
• Όσοι 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. 
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Τα παραπάνω ισχύουν και για οποιοδήποτε από τα µέλη της ένωσης ή της 
κοινοπραξίας. 

3. Με την υποβολή της προσφοράς τα µέλη της Ένωσης ευθύνονται έκαστος, 
έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την εκτέλεση 
του προκηρυσσόµενου έργου. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 7 του 
Π.Δ. 118/2007. 

4. Κάθε υποψήφιος (φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή ένωση ή συνεταιρισµός) 
µπορεί να συµµετέχει στο Διαγωνισµό είτε µεµονωµένα µε µία µόνο προσφορά είτε 
ως µέλος µίας και µόνο κοινοπραξίας ή ένωσης 

5. Οι διαγωνιζόµενοι οφείλουν επίσης να πληρούν τα ακόλουθα ελάχιστα 
επίπεδα όσον αφορά την οικονοµική και χρηµατοοικονοµική τους επάρκεια, τις 
επαγγελµατικές και τεχνικές τους γνώσεις ή ικανότητες: 

Αναγκαίες ελάχιστες απαιτήσεις επαγγελµατικής και τεχνικής ικανότητας: 
- Ο διαγωνιζόµενος οφείλει να διαθέτει τεκµηριωµένη συναφή επαγγελµατική 

δραστηριότητα κατά τα πέντε τελευταία έτη σε επιτυχηµένη εκτέλεση παρόµοιων 
εργασιών. Ως αντίστοιχες εργασίες θεωρούνται εργασίες ηλεκτρολογικών 
εγκαταστάσεων. Σε περίπτωση ενώσεως προσώπων που υποβάλουν κοινή 
προσφορά είναι αποδεκτή η άθροιση της επαγγελµατικής ικανότητας των µελών της. 

Οι ανωτέρω απαιτήσεις είναι δυνατόν να καλύπτονται από µία ενιαία 
σύµβαση. !
ΑΡΘΡΟ 6. - ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1.Η προθεσµ ία υποβολής προσφορών και των απαραίτητων 
δικαιολογητικών λήγει την 16/02/2015, ηµέρα Δευτέρα και ώρα Ελλάδος 14.00. 

2. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νοµίµως υποβληθέντων 
δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόµενοι παρέχουν διευκρινίσεις µόνον όταν αυτές 
ζητούνται από αρµόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιον του διαδικασία, είτε κατόπιν 
εγγράφου της Υπηρεσίας, µετά από σχετική γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου. 
Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, 
λαµβάνονται υπόψη µόνον εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία για τα οποία 
υποβλήθηκε σχετικό αίτηµα από το αρµόδιο όργανο. Μετά την κατάθεση της 
προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε υποβολή 
συµπληρωµατικών στοιχείων. 

3. Αποδεκτές είναι οι προσφορές που έχουν φθάσει έγκαιρα στην διεύθυνση 
του Μουσείου Ασιατικής Τέχνης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 της παρούσας µέχρι 
την ανωτέρω ηµεροµηνία. Σε κάθε υποβαλλόµενη πρόταση δίνεται αριθµός 
πρωτοκόλλου από τον οποίο και µόνο αποδεικνύεται η ηµεροµηνία υποβολής της. 

4. Προσφορά µπορεί να υποβληθεί µε οποιοδήποτε τρόπο στην ως άνω 
διεύθυνση ισχύει όµως µόνο στην περίπτωση που έχει λάβει εγκαίρως αριθµό 
πρωτοκόλλου κατά τα ανωτέρω. 

5. Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους συµµετέχοντες στον 
διαγωνισµό για 12 µήνες από την ηµεροµηνία 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.Δ. 118/2007. 

6. Σε περίπτωση που οι υποβαλλόµενες προσφορές δεν τηρούν τα ανωτέρω 
δε λαµβάνονται υπόψη και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. 
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ΑΡΘΡΟ 7. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1. Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική Γλώσσα ή σε οποιαδήποτε 
άλλη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνοδευόµενες από επίσηµη µετάφραση στην 
Ελληνική Γλώσσα. Σε περίπτωση διαφωνίας υπερισχύει η επίσηµη µετάφραση στην 
Ελληνική Γλώσσα. Πιστοποιητικά αλλοδαπών αρχών γίνονται δεκτά, εφόσον 
συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Όλα τα έγγραφα των 
προσφορών θα πρέπει να έχουν συνταχθεί ή να έχουν επίσηµα µεταφρασθεί στην 
Ελληνική Γλώσσα επί ποινή αποκλεισµού. 

2. Οι προσφορές είναι δακτυλογραφηµένες και δεν φέρουν παράτυπες 
διορθώσεις (σβησίµατα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ.). Αν υπάρχουν διορθώσεις, 
προσθήκες, κλπ. θα πρέπει να είναι µε τα ίδια στοιχεία εκτυπωτικής µηχανής και 
µονογραµµένες από τον προσφέροντα, η δε αρµόδια Επιτροπή του άρθρου 11 παρ. 1 
της παρούσας, κατά τον έλεγχο θα µονογράψει τις διορθώσεις, κλπ. και γενικά θα 
επιβεβαιώνει ότι έγιναν πριν από την αποσφράγιση της προσφοράς. 

3. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση που 
υποβληθούν, δεν λαµβάνονται υπόψη. 

4. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές σε κανένα στάδιο του διαγωνισµού. Σε 
περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

5. Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν σε δύο (2) αντίτυπα που θα τεθούν 
µέσα στον ίδιο ενιαίο σφραγισµένο φάκελο προσφοράς. Ο κυρίως ενιαίος 
σφραγισµένος φάκελος της προσφοράς πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να φέρει τις 
ακόλουθες ενδείξεις: !!!!!!!!!!!!!!!!!
Δεν πρέπει να χρησιµοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι είναι δυνατόν να 
αποσφραγισθούν και να επανασφραγισθούν χωρίς να αφήσουν ίχνη. 

6. Ο φάκελος κάθε προσφοράς συνοδεύεται επί ποινή αποκλεισµού από 
επιστολή, η οποία είναι εκτός του σφραγισµένου φακέλου και στην οποία θα 
πρέπει να αναφέρεται το νοµικό/φυσικό πρόσωπο/ένωση που υποβάλλει την 
προσφορά. Η συνοδευτική επιστολή αποτελεί την αίτηση του υποψηφίου για 
συµµετοχή του στο συγκεκριµένο διαγωνισµό, αναφέρει το χρόνο ισχύος της 
προσφοράς σύµφωνα µε το άρθρο 6 της παρούσας και υπογράφεται από τον 
υποψήφιο ή το νόµιµο εκπρόσωπό του. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από 
ένωση η αίτηση υπογράφεται είτε από όλα τα µέλη της ένωσης, είτε από τον κοινό 
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ΕΝΣΦΡΑΓΙΣΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
Προς: ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, Παλαιά Ανάκτορα, Κέρκυρα, 49100 
Στοιχεία αποστολέα (πλήρης επωνυµία Διαγωνιζόµενου, Δ/ση, τηλ/νο, φάξ, 
ονοµατεπώνυµο νόµιµου εκπροσώπου. Σε περίπτωση ενώσεων θα αναγράφονται 
τα στοιχεία όλων των µελών) 
Αριθµ. Διακήρυξης 2/2015 
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΠΤΕΡΥΓΑ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ Β' ΟΡΟΦΟΥ 
ΣΤΟ ΑΝΑΚΤΟΡΟ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ"  
Ηµεροµηνία διενέργειας διαγωνισµού: 17.02.2015 και ώρα 11.00π.µ. 
Να µην ανοιχθεί από την Ταχυδροµική Υπηρεσία ή την Υπηρεσία Πρωτοκόλλου. 
Υπόψη Γραµµατείας  !!
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εκπρόσωπο που διορίζεται µε ειδικό συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο, το οποίο 
προσκοµίζεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 8.Α.3-4  της παρούσας. 

7. Μέσα στον φάκελο κάθε προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούµενα 
κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς στοιχεία επί ποινή απορρίψεως. Στον 
κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται: 

• όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά που περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 
8 της παρούσας. 

• τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή, 
τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο 
µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» το περιεχόµενο της οποίας 
περιγράφεται αναλυτικά στο άρθρο 9 της παρούσας προκήρυξης.  

• τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή απορρίψεως 
σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο µε την 
ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Τα περιεχόµενα της οικονοµικής 
προσφοράς περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 10 και αποτυπώνονται στο 
έντυπο του Παραρτήµατος Β της παρούσας προκήρυξης. 

8. Οι φάκελοι τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς φέρουν τις ενδείξεις του 
κυρίως φακέλου, ήτοι τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 5 του 
παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση ενώσεων θα αναγράφονται τα στοιχεία όλων των 
µελών. 

!
ΑΡΘΡΟ 8. - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό υποβάλλουν µε την προσφορά τους επί 
ποινή αποκλεισµού στην Ελληνική γλώσσα στον κυρίως φάκελο, τα κάτωθι 
οριζόµενα δικαιολογητικά. Δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί εκτός Ελλάδος θα 
συνοδεύονται, επί ποινή αποκλεισµού, από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική 
γλώσσα: 

Α.   
1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ότι ο συµµετέχων έλαβε γνώση των 

όρων της διακήρυξης και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα (συν. υπόδειγµα, 
Παράρτηµα Γ). 

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία να αναγράφονται τα 
αναφερόµενα στην περίπτωση ii του εδαφίου β της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του 
Π.Δ. 118/2007 (συν. υπόδειγµα, Παράρτηµα Γ). 

3. Εφόσον οι διαγωνιζόµενοι συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε αντιπρόσωπό 
τους, υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης 
(εξουσιοδότηση -εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου- για 
υπογραφή και υποβολή προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο 
νόµιµος εκπρόσωπος του φορέα την προσφορά και τα λοιπά απαιτούµενα έγγραφα 
του διαγωνισµού καθώς και να παραστεί στην αποσφράγιση των προσφορών σε όλα 
τα στάδια του διαγωνισµού και να υπογράψει οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο 
απαιτηθεί.) 

4. Σε περίπτωση νοµικών προσώπων, πέραν των ανωτέρω: 
α) τα κατά περίπτωση νοµιµοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόµιµης 

εκπροσώπησης νοµίµως επικυρωµένα (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά 
µεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώµα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., 
ανάλογα µε τη νοµική µορφή των διαγωνιζοµένων).  
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Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόµιµη σύσταση του 
νοµικού προσώπου, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, ποιος 
δεσµεύει νόµιµα την εταιρία κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού 
(νόµιµος εκπρόσωπος, δικαίωµα υπογραφής κλπ.), καθώς και η θητεία του ή των 
µελών του διοικητικού οργάνου και  

β) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί 
τροποποιήσεων καταστατικού/µη λύσης του νοµικού προσώπου. !

Σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς από ένωση, όλα τα παραπάνω 
δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν για καθένα από τα µέλη που συµµετέχουν 
στην ένωση.   

Επίσης στην προσφορά της ένωσης πρέπει (α) να αναφέρεται η έγκριση του 
αρµοδίου οργάνου κάθε µέλους της ένωσης για συµµετοχή της στο διαγωνισµό, (β) 
να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του κάθε µέλους της 
ένωσης και να αναγράφεται και να οριοθετείται µε σαφήνεια το µέρος (φυσικό και 
οικονοµικό αντικείµενο) του Έργου που αναλαµβάνει κάθε Μέλος της Ένωσης στο 
σύνολο της Προσφοράς, (γ) να παρουσιάζεται ο τρόπος συνεργασίας των µελών 
µεταξύ τους, (δ) να δηλώνεται ένα µέλος ως επικεφαλής της Κοινοπραξίας. Σε 
περίπτωση που τα παραπάνω περιλαµβάνονται σε σχετικό ιδιωτικό συµφωνητικό, 
προσκοµίζεται και αντίγραφο αυτού νοµίµως επικυρωµένο. 

Στην περίπτωση υποβολής της κοινής προσφοράς από εκπρόσωπο της 
ένωσης, απαιτείται πέραν των ανωτέρω και η προσκόµιση συµβολαιογραφικού 
πληρεξουσίου για την υπογραφή και υποβολή της προσφοράς από τον εκπρόσωπο 
των µελών της ένωσης, εφόσον η προσφορά δεν υπογράφεται από όλα τα µέλη της 
ένωσης. !
  Β.  Δικαιολογητικά απόδειξης αναγκαίων ελάχιστων απαιτήσεων 

επαγγελµατικής και τεχνικής ικανότητας 
Αποδεικτικά επαγγελµατικής εµπειρίας και ειδικότερα τουλάχιστον ένα αποδεικτικό 
εκτέλεσης αντίστοιχων ηλεκτρολογικών εργασιών, µε αυτές του προκηρυσσόµενου 
έργου. Οι διαγωνιζόµενοι πρέπει να είναι πιστοποιηµένοι µε βάση το πρότυπο 
ISO9001:2008. 

 Οι ανωτέρω απαιτήσεις είναι δυνατόν να καλύπτονται από τουλάχιστον ένα 
αντίστοιχο έργο. 

Ειδικότερα ζητούνται: εάν ο αποδέκτης των υπηρεσιών είναι δηµόσια αρχή, 
πιστοποιητικά τα οποία έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρµόδια αρχή (βεβαίωση  
καλής εκτέλεσης/πρωτόκολλο παραλαβής) και εάν ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός 
φορέας, µε τα αντίστοιχα παραστατικά. !!

Γ. Διευκρινίζεται ότι: 
Σε περίπτωση που η προσφορά δεν κατατίθεται από τον ίδιο τον 

προσφέροντα ή αντιπρόσωπό του στην διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής, αλλά 
αποστέλλεται µε συστηµένη επιστολή, ως ηµέρα υποβολής της προσφοράς λογίζεται 
η ηµέρα αποστολής της, εφόσον αποδεικνύεται µε απόδειξη κατάθεσης συστηµένης 
επιστολής σε ταχυδροµική υπηρεσία σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 
2690/1999 (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας). Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει επί 
ποινή αποκλεισµού να εξασφαλίζεται η περιέλευση της προσφοράς στην 
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Αναθέτουσα Αρχή το αργότερο µέχρι την προηγουµένη της ηµεροµηνίας διενέργειας 
του διαγωνισµού, ήτοι στις 17/02/2015. 

Σε περίπτωση µη υποβολής οποιουδήποτε από τα δικαιολογητικά του 
παρόντος άρθρου ή σε περίπτωση που τα υποβληθέντα δεν ικανοποιούν τους όρους 
τις παρούσας προκήρυξης, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Σε 
περίπτωση ένωσης, η κοινή προσφορά απορρίπτεται όταν δεν υποβάλλεται 
οποιοδήποτε από τα εν λόγω δικαιολογητικά ή όταν κάποιο από αυτά δεν πληροί 
τους όρους της παρούσας,  έστω και αναφορικά µε ένα εκ των µελών αυτής. Το ίδιο 
ισχύει και στην περίπτωση επίκλησης δυνατότητας τρίτου φορέα αναφορικά µε τον 
φορέα αυτόν. 

Για την πληρότητα και νοµιµότητα των ανωτέρω υποβληθέντων µε την 
προσφορά δικαιολογητικών γνωµοδοτεί η Επιτροπή Αξιολόγησης του άρθρου 11 
παρ. 1 της παρούσας. !
ΑΡΘΡΟ 9. - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" 

 1. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν µε την προσφορά τους τον υποφάκελο 
«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος περιέχει Τεχνική Περιγραφή, στην οποία θα 
περιγράφονται επί ποινή απόρριψης αναλυτικά όλα τα τεχνικά στοιχεία των υπό 
εκτέλεση εργασιών / υπηρεσιών, σύµφωνα µε το Παράρτηµα Α της παρούσας και µε 
τη σειρά που αναγράφονται σε αυτό, αναφέροντας συγκεκριµένα ποιου 
κατασκευαστή είναι το υλικό και τις προδιαγραφές του, χωρίς αναγραφή τιµών. 

 Επιπλέον, απαιτείται : 
 Εντός του φακέλου της τεχνικής προσφοράς, υποβάλλεται έγγραφη 

δήλωση του προσφέροντα (βλ. τυποποιηµένο έντυπο στο Παράρτηµα Γ) µε την οποία 
δηλώνεται:  
i) ότι θα χρησιµοποιήσει για την εκτέλεση του έργου υλικά καινούρια και 

αµεταχείριστα χωρίς βλάβες ή ελαττώµατα, απολύτως σύµφωνα µε τα 
καθοριζόµενα στο Παράρτηµα Α της παρούσας,  

ii) ότι εγγυάται καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης την προσφερόµενη ποιότητα των 
υλικών, την καταλληλότητά τους για τη χρήση για την οποία προορίζονται και 
γενικά την ανταπόκρισή τους στις τεχνικές απαιτήσεις τις διακήρυξης. 

iii) ότι καθ’ όλη την διάρκεια υλοποίησης του έργου θα λαµβάνει όλα τα µέτρα 
ασφαλείας σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία (Ν. 1568/1985,Π.Δ. 17/1996, Ν. 
1396/1983, κλπ) και ότι θα συµµορφώνεται µε τις οδηγίες των επιβλεπόντων του 
έργου, 

iv) ότι ευθύνεται στο ακέραιο για κάθε ζηµία ή φθορά σε τυχόν υπάρχουσες 
κατασκευές και εγκαταστάσεις, στο χώρο του έργου που θα οφείλονται στα 
µηχανήµατα, όργανα και µέσα, που θα χρησιµοποιήσει για την εκτέλεση του 
έργου, 

v) ότι κατά την εκτέλεση του έργου θα τηρεί τους νόµους, διατάγµατα, οδηγίες 
δηµοσίων αρχών και γενικά την ισχύουσα νοµοθεσία και κανονισµούς που 
αφορούν την εκτέλεση συναφών έργων. 

vi) ότι ο προσφέρων θα είναι σε θέση να διαθέτει την τεχνική υποστήριξη για την 
εκτέλεση των εργασιών, αλλά και τα ανταλλακτικά που απαιτούνται για τη 
συντήρηση, την εν γένει τεχνική υποστήριξη και επισκευή του υλικού που 
προσφέρει, για τουλάχιστον 18 µήνες 

 2. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι 
δυνατό λόγω του µεγάλου όγκου vα τoπoθετηθoύv στov κυρίως φάκελο, τότε αυτά 
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συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακoλoυθoύv τov κυρίως φάκελο µε την ένδειξη 
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

 3. Οι τεχνικές προδιαγραφές αποτελούν στο σύνολό τους 
απαράβατους όρους και η οποιαδήποτε µη συµµόρφωση προς αυτές συνεπάγεται 
απόρριψη της προσφοράς. 

 4. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό 
αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη µετά από προηγούµενη γνωµοδότηση της 
Επιτροπής Αξιολόγησης του άρθρου 11 παρ. 1 της παρούσας. 

 5. Στα περιεχόµενα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει 
σε καµία περίπτωση να εµφανίζονται οικονοµικά στοιχεία. Τυχόν εµφάνιση 
οικονοµικών στοιχείων (συµπεριλαµβανοµένων λέξεων όπως «δωρεάν») αποτελεί 
λόγο απόρριψης της προσφοράς. !
ΑΡΘΡΟ 10. - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" 

1. Στον φάκελο  «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» εσωκλείεται η οικονοµική 
προσφορά συνταγµένη επί ποινή αποκλεισµού σύµφωνα µε το Παράρτηµα Β καθώς 
και τους όρους του παρόντος άρθρου.   

2. Κάθε σελίδα της οικονοµικής προσφοράς υπογράφεται από τον 
διαγωνιζόµενο ή το νόµιµο εκπρόσωπο αυτού. 

3. Το έντυπο του Παραρτήµατος Β της παρούσας συµπληρώνεται πλήρως, επί 
ποινή αποκλεισµού. 

4. Η συνολική προσφερόµενη έκπτωση αναγράφεται υποχρεωτικά 
αριθµητικώς και ολογράφως. Σε περίπτωση αντιφάσεων υπερισχύει η ολόγραφη 
τιµή. 

5. Στην προσφορά περιλαµβάνονται το σύνολο των επιβαρύνσεων. 
 Συγκεκριµένα: Το κόστος όλων των εργασιών και των υλικών που 

απαιτούνται για την εκτέλεση τους, το κόστος µεταφοράς των τελευταίων στους 
χώρους του κτιρίου του Μουσείου Ασιατικής Τέχνης,  το κέρδος του προµηθευτή, τις 
τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις και κάθε τέλος, δασµό, ασφάλιστρα ή επιβάρυνση, 
εκτός του ΦΠΑ. Είναι δηλαδή τελικές τιµές προ ΦΠΑ (ο οποίος θα αναφέρεται 
χωριστά) για το σύνολο των εργασιών του Παραρτήµατος Α της παρούσας, για 
πλήρη παράδοση αυτών στο χώρο των Παλαιών Ανακτόρων - Μουσείου Ασιατικής 
Τέχνης Κέρκυρας. 

6. Η προσφορά είναι δεσµευτική και σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια της 
σύµβασης και δεν αναπροσαρµόζεται δοθέντος ότι ο ανάδοχος θεωρεί τον κίνδυνο 
απρόοπτου µεταβολής των οικονοµικών συνθηκών ως ενδεχόµενο και τον 
αποδέχεται. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 

7. Προσφορά που καταλήγει σε συνολική τιµή µεγαλύτερη του 
προϋπολογισµού του άρθρου 3 της παρούσας απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

8. Σε περίπτωση που από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η 
προσφερόµενη τιµή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Οµοίως και σε 
περίπτωση που η προσφορά παραλείπει τιµές ή περιλαµβάνει αντιφατικά στοιχεία 
τιµών που καθιστούν την προσφορά ανεπίδεκτη εκτίµησης ή καταλείπει αµφιβολία 
ως προς την προσφερόµενη τιµή. 

10. Προσφορές που θα περιλαµβάνουν σχόλια, αιρέσεις, ή όρους θα 
θεωρηθούν ως επιφυλάξεις επί των όρων του Διαγωνισµού και θα απορριφθούν. 

 

  !  11

ΑΔΑ: 6ΩΖΛΓ-ΤΚΕ



ΑΡΘΡΟ 11. - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - 
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ (ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ) 

1. Η διενέργεια του διαγωνισµού, η αποσφράγιση και η αξιολόγηση των 
προσφορών, καθώς και η ανάδειξη της χαµηλότερης τιµής γίνεται σύµφωνα µε τις 
επόµενες παραγράφους από τριµελή Επιτροπή Αξιολόγησης η οποία συστήνεται µε 
απόφαση του Μουσείου Ασιατικής Τέχνης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 2 
παρ. 4 και 38 του Π.Δ.118/2007 και το άρθρο 26 του ν. 4024/2011. 

2.  Παραλαβή προσφορών - Αποσφράγιση κυρίως φακέλου προσφοράς και 
φακέλου τεχνικής προσφοράς -Έλεγχος πληρότητας & νοµιµότητας υποβληθέντων 
µε την προσφορά δικαιολογητικών 

Σε δηµόσια συνεδρίαση, στις 17/02/2015 και ώρα 11:00π.µ., στη διεύθυνση 
της Αναθέτουσας Αρχής που αναφέρεται στο άρθρο 4 της παρούσας, 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. 

Ακολούθως, η Επιτροπή αποσφραγίζει δηµόσια τον κυρίως φάκελο 
προσφοράς καθώς και τους υποφακέλους δικαιολογητικών συµµετοχής και τεχνικής 
προσφοράς κάθε διαγωνιζοµένου, µονογράφει και σφραγίζει όλα τα δικαιολογητικά 
και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς ανά φύλλο. 

Στη συνέχεια η Επιτροπή προβαίνει σε κλειστές συνεδριάσεις σε λεπτοµερή 
έλεγχο ως προς την ακρίβεια, πληρότητα και επάρκεια των υποβληθέντων στοιχείων 
των δικαιολογητικών συµµετοχής του άρθρου 8 της παρούσας και διαπιστώνει τη 
συµφωνία ή ασυµφωνία τους µε τους απαράβατους όρους της παρούσας διακήρυξης 
συντάσσοντας σχετικό πρακτικό µε το οποίο εισηγείται αιτιολογηµένα στην 
Αναθέτουσα Αρχή την αποδοχή ή την απόρριψη των προσφορών των 
διαγωνιζοµένων που έχουν υποβάλλει ελλιπή στοιχεία ή των οποίων τα υποβληθέντα 
δεν πληρούν τους όρους της παρούσας. Στο εν λόγω πρακτικό αναφέρονται και τα 
στοιχεία των διαγωνιζόµενων των οποίων οι φάκελοι αποσφραγίσθηκαν.  

Στη συνέχεια του ως άνω Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης η 
Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει σχετική απόφαση η οποία κοινοποιείται σε όλους τους 
προσφέροντες µε τηλεοµοιοτυπία και στην οποία επισυνάπτεται υποχρεωτικά το 
Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης. !

3. Αξιολόγηση τεχνικής προσφοράς 
Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής του άρθρου 8 και την 

συµφωνία αυτών µε τους όρους της παρούσας, η Επιτροπή προβαίνει σε κλειστές 
συνεδριάσεις στον έλεγχο συµµόρφωσης των τεχνικών προσφορών µε τους όρους 
της παρούσας και ιδίως των οριζόµενων στο άρθρο 9 και στο Παράρτηµα Α αυτής, 
καθώς και στην τυχόν απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δεν πληρούν τους 
όρους αυτούς, µόνο όσων έγιναν αποδεκτοί σύµφωνα µε την παρ. 2 του παρόντος 
άρθρου. Μετά το τέλος του ελέγχου αυτού, η Επιτροπή συντάσσει αιτιολογηµένο 
πρακτικό µε τις αποδεκτές και τις τυχόν απορριπτέες προσφορές το οποίο υποβάλλει 
στην Αναθέτουσα Αρχή. Στη συνέχεια η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει σχετική απόφαση η 
οποία κοινοποιείται σε όλους τους ενδιαφερόµενους µε τηλεοµοιοτυπία και στην 
οποία επισυνάπτεται υποχρεωτικά το Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης.  
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Σηµείωση: Τα αποτελέσµατα των ως άνω ελέγχων των παρ. 2 και 3 του 
παρόντος άρθρου δύνανται να αποτυπωθούν και σε ένα ενιαίο πρακτικό της 
Επιτροπής Αξιολόγησης του οποίου θα ακολουθεί µία ενιαία απόφαση της 
Αναθέτουσας Αρχής η οποία θα κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες µε 
τηλεοµοιοτυπία και στην οποία θα επισυνάπτεται υποχρεωτικά το ενιαίο Πρακτικό 
της Επιτροπής. !

4. Αποσφράγιση οικονοµικών προσφορών - Αξιολόγηση οικονοµικής 
προσφοράς και ανακοίνωση τιµών- Ανάδειξη µειοδότη 

Μετά την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών η Επιτροπή Αξιολόγησης, σε 
δηµόσια συνεδρίαση, αποσφραγίζει τους φακέλους οικονοµικών προσφορών και, 
αφού τις µονογράψει και σφραγίσει, ανακοινώνει τις προσφερόµενες τιµές. 

Η αποσφράγιση του φακέλου της οικονοµικής προσφοράς γίνεται στην 
διεύθυνση του άρθρου 4 της παρούσας µόνο για τους προσφέροντες των οποίων οι 
προσφορές δεν απορρίφθηκαν σύµφωνα µε την παρ. 3 του παρόντος άρθρου σε 
ηµεροµηνία και ώρα που καθορίζεται και γνωστοποιείται µε σχετική πρόσκληση 
στους εν λόγω ενδιαφερόµενους. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών των 
λοιπών προσφερόντων δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται σε αυτούς µετά 
την υπογραφή της σύµβασης µε τον επιλεγέντα ανάδοχο. 

Η Επιτροπή στη συνέχεια ελέγχει τις οικονοµικές προσφορές και συντάσσει 
πρακτικό µε το οποίο γνωµοδοτεί για τις τυχόν απορριφθείσες προσφορές, τις τιµές 
των αποδεκτών προσφορών σύµφωνα µε το άρθρο 10 και το Παράρτηµα Β της 
παρούσας και συντάσσει τον πίνακα τελικής κατάταξης των διαγωνιζοµένων, µε 
βάση την χαµηλότερη τιµή. 

Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στη συνολική τιµή του 
προκηρυσσόµενου έργου προ ΦΠΑ, όπως αυτή προκύπτει από την οικονοµική 
προσφορά. Κατά την αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών η Επιτροπή 
Αξιολόγησης δύναται να διορθώσει προφανή σφάλµατα που προκύπτουν από την 
τέλεση µαθηµατικών πράξεων. Δεσµευτική για τον προµηθευτή είναι η προσφορά 
µετά την τυχόν διόρθωση των σφαλµάτων της από την Επιτροπή Αξιολόγησης. 

Εάν οι τιµές ενός διαγωνιζόµενου είναι ιδιαίτερα χαµηλές ή κατά τη γνώµη 
της Επιτροπής Αξιολόγησης είναι αναιτιολόγητες, η Αναθέτουσα Αρχή 
υποχρεούται να καλέσει τον διαγωνιζόµενο να τις αιτιολογήσει αναλυτικά και αν 
αυτός δεν προσφέρει επαρκή αιτιολόγηση θα αποκλειστεί από τον διαγωνισµό. 

Ισότιµες θεωρούνται οι προσφορές µε την αυτή ακριβώς τιµή και οι οποίες 
είναι σύµφωνες µε τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας. Σε 
περίπτωση ύπαρξης ισότιµων προσφορών η Επιτροπή µπορεί να γνωµοδοτήσει υπέρ 
της κατανοµής της προµήθειας ποσότητας, εφόσον πρόκειται για διαιρετό υλικό, 
µεταξύ περισσότερων µειοδοτών µε ισότιµες προσφορές. Εφόσον το υλικό δεν είναι 
διαιρετό και υπάρχουν ισότιµες προσφορές τελικός προµηθευτής επιλέγεται ο 
µειοδότης που προκύπτει κατόπιν διαπραγµάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι 
προσφέροντες που είχαν ισότιµες προσφορές. 

Αφού ολοκληρώσει το πρακτικό της η Επιτροπή, το υποβάλλει στην 
Αναθέτουσα Αρχή για έκδοση της σχετικής απόφασης στην οποία θα περιλαµβάνεται 
ο τελικός πίνακας κατάταξης, οι τυχόν απορριφθείσες προσφορές και θα αναφέρεται 
ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. Η απόφαση της 
Αναθέτουσας Αρχής κοινοποιείται µε τηλεοµοιοτυπία στους διαγωνιζόµενους 
προκειµένου να ασκήσουν εφόσον επιθυµούν τα τυχόν ένδικα µέσα. 
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5. Όσοι από τους ενδιαφερόµενους έχουν σχετικό έννοµο συµφέρον να έχουν 
πρόσβαση στις προσφορές των λοιπών συµµετεχόντων, θα πρέπει να αιτούνται 
σχετικά εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή. Η κατά τα ανωτέρω πρόσβαση µπορεί να 
εξασφαλίζεται µε µελέτη των σχετικών εγγράφων στην έδρα της Αναθέτουσας 
Αρχής, µε την επιφύλαξη της ειδικής δήλωσης απορρήτου που έχουν καταθέσει οι 
συµµετέχοντες µε την προσφορά τους και των διατάξεων του άρθρου 8 παρ. 3 του 
Π.Δ. 118/2007. 

6. Η Επιτροπή µπορεί να ζητά διευκρινίσεις από τους διαγωνιζόµενους σε όλα 
τα ως άνω στάδια σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 6 της παρούσας. 

7. Σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε στάδιο διαπιστωθεί ότι κάποιος 
προσφέρων ή επιχείρηση που σχετίζεται µε προσφέροντα έχει παράσχει συµβουλές 
στην Αναθέτουσα Αρχή ή έχει εµπλακεί µε οποιονδήποτε τρόπο στην προετοιµασία 
της διαδικασίας σύναψης της προκηρυσσόµενης σύµβασης (π.χ. στη σύνταξη της 
σχετικής µελέτης ή των τεχνικών προδιαγραφών), η Επιτροπή γνωµοδοτεί αν λόγω 
της συµµετοχής του συγκεκριµένου προσφέροντα συντρέχει περίπτωση στρέβλωσης 
του ανταγωνισµού ή/και µη τήρησης της αρχής της ίσης µεταχείρισης. Στα πλαίσια 
του παραπάνω ελέγχου η Επιτροπή γνωµοδοτεί για την αίτηση εκ µέρους της 
Αναθέτουσα Αρχή για παροχή απόψεων από τον συγκεκριµένο προσφέροντα 
προκειµένου να δοθεί η ευκαιρία σε αυτόν να αποδείξει ότι η συµµετοχή του στην 
προετοιµασία δεν είναι δυνατόν να προκαλέσει στρέβλωση του ανταγωνισµού. Αν 
παρά τα παραπάνω και µετά την εξέταση των απόψεων του προσφέροντα η 
Επιτροπή κρίνει ότι δεν διασφαλίζεται η µη στρέβλωση του ανταγωνισµού και η 
τήρηση της αρχής της ίσης µεταχείρισης, γνωµοδοτεί υπέρ του αποκλεισµού του 
συγκεκριµένου προσφέροντα από την διαδικασία.   !!
ΑΡΘΡΟ 12. - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

 1. Υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης  
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών κατά το άρθρο 11 της παρούσας και την 
ανάδειξη αυτού που προσέφερε την χαµηλότερη τιµή (µειοδότη) στον οποίον 
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, η Αναθέτουσα Αρχή µε έγγραφη ειδοποίηση, η 
οποία του παραδίδεται µε βεβαίωση παραλαβής ή σύµφωνα µε το Ν. 2672/1998 
(Α’290), τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την 
κοινοποίηση, σε σφραγισµένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά:  
 1. Ισχύουσα ασφαλιστική και φορολογική ενηµερότητα. 
 2. Πρόσφατο πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής περί εγγραφής του στα µητρώα 
του οικείου επιµελητηρίου ή ισοδύναµων οργανώσεων. 
 3. Πρόσφατο απόσπασµα ποινικού µητρώου του διαγωνιζόµενου φυσικού 
προσώπου ή του νόµιµου εκπροσώπου του διαγωνιζόµενου νοµικού προσώπου. 
 Η Επιτροπή ελέγχει τα προσκοµισθέντα δικαιολογητικά. Αν αυτά είναι πλήρη, 
εισηγείται την ανάθεση της σύµβασης.  
 Αν ο υποψήφιος δεν έχει προσκοµίσει ένα ή περισσότερα δικαιολογητικά ή 
αποδειχθεί ότι η δήλωσή του ήταν ψευδής ή ανακριβής, δεν ολοκληρώνεται η 
κατακύρωση και η διαδικασία επαναλαµβάνεται µε πρόσκληση του διαγωνιζόµενου 
που υπέβαλε την αµέσως επόµενη µε χαµηλότερη τιµή προσφορά κ.ο.κ. !!
 !
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ΑΡΘΡΟ 13. ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  

1.Μετά το Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης,  η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει 
την σχετική απόφαση κατακύρωσης η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά στους 
λοιπούς συµµετέχοντες. Στον υποψήφιο στον οποίο γίνεται η κατακύρωση 
αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση µετά την εξέταση τυχόν υποβληθεισών ενστάσεων 
ή/και προσφυγών του άρθρου 14 της παρούσας ή την άπρακτη παρέλευση των 
σχετικών προθεσµιών και τον καλεί να προσέλθει εντός δέκα (10) ηµερών για την 
υπογραφή της σύµβασης, η οποία θα βασίζεται στην απόφαση κατακύρωσης, στους 
όρους της παρούσας και στην προσφορά του Αναδόχου σύµφωνα και µε τα 
οριζόµενα στις διατάξεις του άρθρου 24 του Π.Δ. 118/2007. 

Με την ανακοίνωση αυτή, η Σύµβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε 
έγγραφο του Συµφωνητικού που ακολουθεί έχει αποδεικτικό µόνο χαρακτήρα. 

2. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  

Ο επιλεγείς ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει προ ή κατά την υπογραφή 
της σχετικής σύµβασης, σαν εγγύηση για την τήρηση των όρων της σύµβασης, 
Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης αναγνωρισµένου ιδρύµατος ως ανωτέρω, 
ποσού ίσου µε το 3% της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. σύµφωνα µε τα 
αναλυτικά οριζόµενα στο άρθρο 25 του Π.Δ. 118/2007. Ο χρόνος ισχύος της 
εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης πρέπει να λήγει µε την επιστροφή της στο 
πιστωτικό ίδρυµα που την εξέδωσε. Σε περίπτωση ένωσης προµηθευτών η εγγύηση 
περιλαµβάνει και τον όρο της παρ. 11 του άρθρου 25 του Π.Δ. 118/2007. Εάν η 
έκδοση της εγγυητικής επιστολής δεν είναι δυνατόν να γίνει στην ελληνική γλώσσα, 
επειδή ο εκδότης της δεν λειτουργεί στην Ελλάδα, αυτή θα εκδίδεται στη γλώσσα 
του εκδότη και θα συνοδεύεται υποχρεωτικώς από επίσηµη µετάφραση στα 
ελληνικά, η οποία θα περιλαµβάνει όρο ότι σε περίπτωση διαφωνίας µεταξύ του 
αλλοδαπού και του ελληνικού κειµένου υπερισχύει το ελληνικό. Η εγγυητική 
επιστολή καλής εκτέλεσης θα είναι εισπρακτέα και πληρωτέα στην Ελλάδα, θα 
διέπεται από την ελληνική νοµοθεσία και θα υπόκειται στην αποκλειστική 
δικαιοδοσία των αρµόδιων δικαστηρίων της έδρας της Αναθέτουσας Αρχής. 

Σε περίπτωση µη επιθυµίας ή αδυναµίας του αναδόχου να συνάψει σύµβαση, 
αυτός κηρύσσεται έκπτωτος και µπορεί ν’ αποφασισθεί  η ανάθεση του Έργου στον 
προσφέροντα που έδωσε την επόµενη χαµηλότερη τιµή ή η επανάληψη του 
διαγωνισµού. Και στις δύο περιπτώσεις η απόφαση λαµβάνεται σε βάρος του 
εκπτώτου και επιφέρει τη λήψη κάθε µέτρου για την αποκατάσταση κάθε ζηµιάς της 
Αναθέτουσας Αρχής. 

Σε περίπτωση που στο διαγωνισµό υποβληθεί µία µόνο προσφορά ή τελικά 
γίνει αποδεκτή µία µόνο προσφορά και εφόσον δεν υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία 
τιµών είτε προηγούµενων διαγωνισµών είτε της αγοράς που να επιβεβαιώνονται µε 
παραστατικά, ο διαγωνισµός µαταιώνεται και επαναλαµβάνεται υποχρεωτικά. Στον 
επαναληπτικό διαγωνισµό και εφόσον συντρέχουν εκ νέου οι παραπάνω 
περιστάσεις, ο διαγωνισµός ολοκληρώνεται µε διαπραγµάτευση της τιµής. 

!
ΑΡΘΡΟ 14. ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 
 Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό έχουν το δικαίωµα υποβολής ενστάσεων, 
µε την καταβολή του νοµίµου παραβόλου, κατά των αποφάσεων της Αναθέτουσας 
Αρχής εντός τριών εργάσιµων ηµερών από την ηµέρα που η σχετική Απόφαση τους 
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έχει κοινοποιηθεί σύµφωνα µε τα αναφερόµενα ανωτέρω και το άρθρο 15 του Π.Δ. 
118/2007 (ΦΕΚ Α /150). !
ΑΡΘΡΟ 15. ΕΚΧΩΡΗΣΗ - ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  
 Ο Ανάδοχος απαγορεύεται να υποκατασταθεί από άλλο φυσικό ή νοµικό 
πρόσωπο σχετικά µε τις υποχρεώσεις που θα αναλάβει εξ’ αφορµής της παρούσης, 
καθώς επίσης απαγορεύεται η εκχώρηση δικαιωµάτων άνευ της ρητής άδειας της 
Αναθέτουσας Αρχής. !
ΑΡΘΡΟ 16. ΑΚΥΡΩΣΗ - ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

1. Το αποτέλεσµα του Διαγωνισµού µπορεί να µαταιωθεί µε απόφαση της 
Αναθέτουσας Αρχής στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 21 του Π.Δ. 
118/2007. 

2. Εάν διαπιστωθούν λάθη ή παραλείψεις σε στάδιο της διαδικασίας 
προγενέστερο του ανοίγµατος των οικονοµικών προσφορών, µπορεί να ακυρωθεί εν 
µέρει η διαδικασία του Διαγωνισµού και να αποφασιστεί η επανάληψή του από το 
σηµείο που έγινε το λάθος ή η παράλειψη. 

3. Σε περίπτωση ακύρωσης ή µαταίωσης του Διαγωνισµού, όσοι είχαν 
συµµετάσχει σε αυτόν δεν έχουν δικαίωµα αποζηµίωσης για οποιοδήποτε λόγο. !

17. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
1.  Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που προσκοµίζει ο Ανάδοχος κατά 

την υπογραφή της σύµβασης επιστρέφεται στο ίδρυµα που την εξέδωσε µετά την 
οριστική παραλαβή σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης και των λοιπών 
εφαρµοζόµενων διατάξεων, και µετά την εκκαθάριση κάθε τυχόν απαιτήσεων από 
τους συµβαλλόµενους µε την προϋπόθεση ότι δεν εκκρεµούν έναντι της Αναθέτουσας 
Αρχής υποχρεώσεις εκ µέρους του Αναδόχου. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 
αποδεσµεύεται σταδιακά κατά ποσόν που αναλογεί στην αξία του µέρους της 
ποσότητας που παραλαµβάνεται οριστικά σύµφωνα µε τα αναλυτικά οριζόµενα στη 
σύµβαση. 

2. Η ολοκλήρωση των εργασιών γίνεται σε 1 µήνα από τη υπογραφή της 
σχετικής σύµβασης.  !
Σε περίπτωση παράτασης ή µετάθεσης του χρόνου παράδοσης ισχύουν τα οριζόµενα 
στο άρθρο 26 του Π.Δ. 118/2007. Σε περίπτωση εκπρόθεσµης παράδοσης 
εφαρµόζονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο Π.Δ. 118/2007, άρθρο 26, 32 και 
34. !

3. Τόπος εκτέλεσης των εργασιών είναι η ανατολική πτέρυγα, Β' ορόφου του 
ανακτόρου των Αγίων Μιχαήλ και Γεωργίου στην Κέρκυρα, όπου στεγάζεται το 
Μουσείο Ασιατικής Τέχνης. 

4.  Η παραλαβή του έργου γίνεται σύµφωνα µε τα άρθρα 27 και 28 του Π.Δ. 
118/2007 και τα αναλυτικά οριζόµενα στη σύµβαση από τριµελή Επιτροπή 
Παραλαβής εργασιών και υλικών η οποία συστήνεται µε απόφαση του Μουσείου 
Ασιατικής Τέχνης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 2 παρ. 4 και 38 του Π.Δ.
118/2007 και το άρθρο 26 του ν. 4024/2011. Η Επιτροπή αφού διενεργήσει τους 
απαραίτητους ελέγχους παραλαµβάνει οριστικά τις εκτελεσθείσες εργασίες. 

5. Το τίµηµα διαµορφώνεται µε βάση τον προϋπολογισµό του έργου του 
άρθρου 3 της παρούσας, τις ανάγκες της Αναθέτουσας Αρχής σύµφωνα µε το άρθρο 
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2 της παρούσας και την υποβληθείσα προσφορά του Αναδόχου και καταβάλλεται για 
το σύνολο των υποχρεώσεων του Αναδόχου (περιλαµβανοµένων κρατήσεων, 
δασµών κλπ εξόδων µεταφοράς κ.α.). Δεν προβλέπεται τιµαριθµική ή άλλη 
αναπροσαρµογή του συµβατικού τιµήµατος. Η καταβολή του τιµήµατος θα γίνει 
τµηµατικά µετά την παραλαβή των εργασιών και αφού ο Ανάδοχος προσκοµίσει τα 
σχετικά τιµολόγια, καθώς και φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα, σύµφωνα 
µε τα οριζόµενα στο άρθρο 35 του Π.Δ. 118/2007 και τη σύµβαση που θα 
υπογραφεί. 

6. Με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από πρόταση της Επιτροπής 
Παραλαβής διακόπτεται η χρηµατοδότηση του έργου και καταγγέλλεται η σύµβαση 
εφόσον ο Ανάδοχος υπαιτίως δεν εκτελεί τη σύµβαση υπό τους όρους αυτής.  !
ΑΡΘΡΟ 18.  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΙΣΧΥΟΥΣΑ 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

1. Επίσηµη γλώσσα διενέργειας του Διαγωνισµού και της Σύµβασης που θα 
υπογραφεί είναι η Ελληνική. 

2. Οι κοινοποιήσεις των αρµοδίων οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής προς 
τους διαγωνιζόµενους γίνονται µε τηλεοµοιοτυπία στον αριθµό που έχει δηλώσει 
κάθε διαγωνιζόµενος. 

3. Η παρούσα Διακήρυξη διέπεται αποκλειστικά από το ελληνικό δίκαιο. !! !
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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