
 

 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ     

 
 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 3
 
Το Μουσείο Ασιατικής Τέχνης διενεργεί 

κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή
1 Π.Δ. 99/1992) για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια και εγκατάσταση 

συστημάτων αποθήκευσης για τις ανάγκες του έργου "Πτέρυγα δωρητών στην 

ανατολική πτέρυγα, β' ορόφου στο ανάκτορο των αγίω

Κέρκυρα" με κωδικό MIS 464803, με τα ακόλουθα στοιχεία: 

 

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Μουσείο Ασιατικής Τέχνης, Παλαιά Ανάκτορα Κέρκυρας, 49 

100 Κέρκυρα, Ελλάδα, τηλ. 2661030443,

fax: 2661030425, email: matk@culture

2. ΣΥΜΒΑΣΗ: προμήθειας υλικών

3. ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός

4. ΤΟΠΟΣ παράδοσης υλικών: 

5.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
συστημάτων αποθήκευσης
στην επισυναπτόμενη τεχνική

αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας διακήρυξης, στο

πράξης "ΠΤΕΡΥΓΑ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ Β' ΟΡΟΦΟΥ ΣΤΟΑΝΑΚΤΟΡΟ 

ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ" 

(Κωδ. Πράξης: 2013ΣΕ014800

Η διάρκεια της σύμβασης
Δεν επιτρέπεται να κατατεθούν προσφορές για τμήμα του προκηρυσσόμενου έργου.

7. Η αναλυτική Διακήρυξη δημοσιεύεται 

www.matk.gr, στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

www.yppo.gr στην ενότητα Ανακοινώσεις

http://et.diavgeia.gov.gr/.

Δεν προβλέπεται προθεσμία για την παραλαβή της 

8. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται δωρεάν το αναλυτικό κείμενο της 

Διακήρυξης με τα Παραρτήματα αυτής

09:00 με 14:00). 

Υπεύθυνη πληροφόρησης είναι η κ. Βαβάλιου Κατερίνα.

 1  

      

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

 ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ                                    ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ               ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 3/2015 

Το Μουσείο Ασιατικής Τέχνης διενεργεί Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με 
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 προμήθεια και εγκατάσταση 

συστημάτων αποθήκευσης 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:  

Μουσείο Ασιατικής Τέχνης, Παλαιά Ανάκτορα Κέρκυρας, 49 

100 Κέρκυρα, Ελλάδα, τηλ. 2661030443, 

fax: 2661030425, email: matk@culture.gr, www.matk.gr, www.yppo.gr. 

προμήθειας υλικών 

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός 

παράδοσης υλικών: ανατολική πτέρυγα του β’ ορόφου του ως 1)

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: είναι η προμήθεια και εγκατάσταση 
αποθήκευσης 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 ΣΤΟΑΝΑΚΤΟΡΟ 

ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ"  

ΣΕ01480084). 

διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έναν (1) μήνα από την υπογραφή

ται να κατατεθούν προσφορές για τμήμα του προκηρυσσόμενου έργου.

ιακήρυξη δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Μουσείου 

στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

www.yppo.gr στην ενότητα Ανακοινώσεις-Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί και στο 

http://et.diavgeia.gov.gr/. 

εν προβλέπεται προθεσμία για την παραλαβή της Διακήρυξης. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται δωρεάν το αναλυτικό κείμενο της 

Παραρτήματα αυτής από την Γραμματεία του Μουσείου (ώρες

πληροφόρησης είναι η κ. Βαβάλιου Κατερίνα. 

Κέρκυρα, 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με 
(παρ. 4 αρ. 2 Π.Δ. 118/2007 και αρ. 12 παρ. 

1 Π.Δ. 99/1992) για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια και εγκατάσταση 

συστημάτων αποθήκευσης για τις ανάγκες του έργου "Πτέρυγα δωρητών στην 

ν Μιχαήλ και Γεωργίου στην 

Μουσείο Ασιατικής Τέχνης, Παλαιά Ανάκτορα Κέρκυρας, 49 

yppo.gr.  

ανατολική πτέρυγα του β’ ορόφου του ως 1) ανωτέρω. 

προμήθεια και εγκατάσταση 
της πτέρυγας, όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά 

περιγραφή (Παράρτημα Α), το οποίο αποτελεί 

πλαίσιο της εκτέλεσης της 

πράξης "ΠΤΕΡΥΓΑ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ Β' ΟΡΟΦΟΥ ΣΤΟΑΝΑΚΤΟΡΟ 

από την υπογραφή της.  

ται να κατατεθούν προσφορές για τμήμα του προκηρυσσόμενου έργου. 

στην ιστοσελίδα του Μουσείου 

στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού 

ιαγωνισμοί και στο 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται δωρεάν το αναλυτικό κείμενο της 

από την Γραμματεία του Μουσείου (ώρες 

Κέρκυρα, 09/10/ 2015 

Αριθ. πρωτ. 1818 
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9.  Δε θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές.  

 

10.Ο προϋπολογισμός της σύμβασης είναι 55.000,00 ΕΥΡΩ (πενηνταπέντε χιλιάδες 

ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%. 

 
11. Οι προσφορές υποβάλλονται στο Πρωτόκολλο του Μουσείου Ασιατικής Τέχνης 

Κέρκυρας υπόψη κας Δέσποινας Ζερνιώτη, μέχρι την 27/10/2015, ημέρα Τρίτη και 
ώρα Ελλάδος 14:00μ.μ.. Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 
29/10/2015. 
Οι προσφορές συντάσσονται υποχρεωτικά στα ελληνικά. 

 

12. Η αποσφράγιση του κυρίως φακέλου των προσφορών θα γίνει στο Μουσείο 

Ασιατικής Τέχνης, στις 29/10/2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. και μπορούν 

να παρίστανται όσοι εκ των συμμετεχόντων το επιθυμούν. 

 

13.  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.   

 

14. 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 τελευταία έτη σε επιτυχημένη εκτέλεση παρόμοιων 

προμηθειών, δηλαδή σε προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων αποθήκευσης. Σε 
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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. 

Το προσφερόμενο σύστημα πρέπει να έχει χρησιμοποιηθεί σε μουσεία και κτίρια 

ειδικών αρχείων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. 

 

15. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό από 

την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και για 3 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.  

 

16. Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η προσκόμιση εγγυητικής επιστολής 

καλής εκτέλεσης ποσού ίσου με το 5% του συνολικού προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α.  

 

17. Οι πληρωμές στο πλαίσιο της σύμβασης πραγματοποιούνται με απόφαση της 

Αναθέτουσας Αρχής και με την έκδοση σχετικού πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής 

της Επιτροπής Παραλαβής.  

Πριν την πληρωμή ο ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει στο λογιστήριο του ΜΑΤΚ τα 

εξής δικαιολογητικά: 

α) τιμολόγιο του αναδόχου που να αναφέρει την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ,  

γ) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη 

ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ,  

δ) Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ κατά την ημέρα πληρωμής 

ε) Τον Ανάδοχο βαρύνει η ισχύουσα από το νόμο παρακράτηση φόρου επί της 

καθαρής αξίας των παραστατικών και οι λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων  

 

18. H σύμβαση η οποία θα υπογραφεί μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού & 

Αθλητισμού 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 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. 

 

19. 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.  

 

20. Προσφυγές και ενστάσεις υποβάλλονται στην Επιτροπή Ενστάσεων, που έχει 

οριστεί με τη με αρ. πρωτ. 1526/22.12.2014 (ΑΔΑ:6ΘΗΗΓ-ΧΓ3) 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.  
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Κέρκυρα, 09/10/2015 

 

Η Προϊσταμένη του Μουσείου 

 

 

 

 

 

 

 

Δέσποινα Ζερνιώτη 

Αρχαιολόγος 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ     

 
 

Ταχ. Δ/νση: Παλαιά Ανάκτορα

Ταχ. Κωδ.: 49 100 Κέρκυρα

Τηλέφωνα: 2661 0 30443 

FAX: 2661 0 30425 

e-mail matk@culture.gr 

 

 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΠΤΕΡΥΓΑ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ Β

ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ" 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: χαμηλότερη τιμή

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 

Το έργο συγχρηματοδοτείται 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

 ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ                                    ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ               ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Παλαιά Ανάκτορα 

Ταχ. Κωδ.: 49 100 Κέρκυρα 

 

 
 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2015 
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, 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: 44.715,45€ (χωρίς ΦΠΑ)  

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ  Φ.Π.Α. : (23%) 55.000 €  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: χαμηλότερη τιμή 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 29/10/2015 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 27/10/2015 

 
 
 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

[ΚΕΡΚΥΡΑ 2015]   

 

Κέρκυρα, 09/10/ 2015

Αριθ. πρωτ. 1818 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
ΟΡΟΦΟΥ ΣΤΟ ΑΝΑΚΤΟΡΟ 

ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ MIS 464803. 

χωρίς ΦΠΑ)   

από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 

2015 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  

 

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: Όροι εκτέλεσης εργασιών 

ΆΡΘΡΟ 18: 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) 

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. Τις διατάξεις του Π.Δ. 104/2014 (ΦΕΚ 171/Α΄/28-08-2014) «Οργανισμός Υπουργείου 

Πολιτισμού». 

4. Του Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α/22-09-2015) περί Ανασύστασης των Υπουργείων 

Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών...............Ανάπτυξης και Τουρισμού. 

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 Πράξης 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» 
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17. Την Υ.Α. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥ/ΔΟΕΠΥ/275923/40952/379/24-10-2014 (Φ.Ε.Κ. 3248/Β/4-12-2014) 

«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού στις 

Περιφερειακές και Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες αρμοδιότητας της Γενικής 

Διευθύνσεως Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και στις περιφερειακές 

υπηρεσίες της Γενικής Διευθύνσεως Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων του 

ΥΠΠΟΑ» 

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 με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜΕΕΠ/ΤΔΑΜ/Φ21ΜΑΤ/ 

8150/4914/360/147/11.02.2014 Υπουργική Απόφαση για την έγκριση εκτέλεσης 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. 1667/18.09.2015 εισήγηση των επιβλεπόντων του έργου. 

5. Την υπ' αριθ. 96/28.01.15 (ΑΔΑ: 6ΗΒΕΓ-Ρ55) Απόφαση συγκρότησης της επιτροπής 

διενέργειας πρόχειρων μειοδοτικών διαγωνισμών του Μουσείου Ασιατικής Τέχνης. 

6. Την υπ' αριθ. 1818/2015 (ΑΔΑ: 7ΗΒ1465ΦΘ3-ΛΨΩ) Απόφαση του Μουσείου 

Ασιατικής Τέχνης για τη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού. 

 

ΑΡΘΡΟ 2. - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Αντικείμενο του διαγωνισμού αποτελεί η προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων 
αποθήκευσης, 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" 

 

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 44.715,45 Ευρώ (€) χωρίς  ΦΠΑ,  ήτοι 55.000 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 
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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 30425 

Ε-mail: matk@culture.gr 

Ιστοσελίδα: http://www.matk.gr/ 

 

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 16/10/2015. Οι 

απαντήσεις παρέχονται γραπτώς και το αργότερο μέχρι 21/10/2015. 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 
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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. 

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 

προμηθειών, δηλαδή σε προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων αποθήκευσης. 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. 

Το προσφερόμενο σύστημα πρέπει να έχει χρησιμοποιηθεί σε μουσεία και κτίρια 

ειδικών αρχείων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. 

 

ΑΡΘΡΟ 6. - ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ -  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1.Η προθεσμία υποβολής προσφορών και των απαραίτητων δικαιολογητικών λήγει 

την 27/10/2015, ημέρα Τρίτη 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 
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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 3 

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. 

 

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. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση που υποβληθούν, δεν 

λαμβάνονται υπόψη. 

3. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές σε κανένα στάδιο του διαγωνισμού. Σε 

περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

4. 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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 3/2015 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΠΤΕΡΥΓΑ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΤΗΝ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ Β' ΟΡΟΦΟΥ ΣΤΟ ΑΝΑΚΤΟΡΟ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΗΝ 

ΚΕΡΚΥΡΑ"  

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 29.10.2015 και ώρα 11.00π.μ. 

Να μην ανοιχθεί από την Ταχυδρομική Υπηρεσία ή την Υπηρεσία Πρωτοκόλλου. 

Υπόψη Γραμματείας  
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Δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι είναι δυνατόν να 

αποσφραγισθούν και να επανασφραγισθούν χωρίς να αφήσουν ίχνη. 

5. 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 εκπρόσωπο που διορίζεται με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, το οποίο 

προσκομίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8.Α.3-4  της παρούσας. 

6. 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. 

7. 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 
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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).  

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 προμηθειών με αυτές του προκηρυσσόμενου έργου. 

Ειδικότερα ζητούνται: εάν ο αποδέκτης των υπηρεσιών είναι δημόσια αρχή, 

πιστοποιητικά τα οποία έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή (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, 
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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 Αναθέτουσα Αρχή το αργότερο μέχρι την προηγούμενη 

εργάσιμη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι στις 27/10/2015. 

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 προμηθειών, 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 
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 2. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατό λόγω του 

μεγάλου όγκου vα τoπoθετηθoύv στov κυρίως φάκελο, τότε αυτά 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. 
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10. Προσφορές που θα περιλαμβάνουν σχόλια, αιρέσεις, ή όρους θα θεωρηθούν ως 

επιφυλάξεις επί των όρων του Διαγωνισμού και θα απορριφθούν. 

 

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 29/10/2015 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 
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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.  

 

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 
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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. 

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. 
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 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. 

 

 

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 5% 

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 
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περιπτώσεις η απόφαση λαμβάνεται σε βάρος του εκπτώτου και επιφέρει τη λήψη κάθε 

μέτρου για την αποκατάσταση κάθε ζημιάς της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

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 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 αποθήκη της πτέρυγας δωρητών, 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 
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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 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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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 

Για την αποθήκευση των αντικειµένων του µουσείου έχει διαµορφωθεί χώρος στο 

ισόγειο τµήµα του κτιρίου. Ο χώρος έχει διαστάσεις 6,80Χ6,20µ. και ύψος 4,20µ.  

 Οι προδιαγραφές αποθήκευσης αυτών των τόσο σηµαντικών αντικειµένων 

είναι υψηλές και γι’ αυτόν το λόγο ο χώρος θα διαµορφωθεί κατάλληλα, µε οκτώ 

κυλιόµενες αποθηκευτικές µονάδες. 

 Τα αντικείµενα που θα αποθηκευτούν εδώ είναι: 

1. Ενδύµατα 30 τεµάχια 

2. Μικροαντικείµενα 10 τεµάχια. Προβλέπεται η τοποθέτησή τους σε ράφια. 

3. Χαλιά σε ρολά περίπου 60 τεµάχια.  

 Το µήκος των ρολών κυµαίνεται µεταξύ 19-157εκ εκτός ενός µεγάλου χαλιού 

4,25Χ1,80µ. για το οποίο θα πρέπει να γίνει χωριστή πρόβλεψη. 

 Προβλέπεται ότι τα χαλιά θα τυλιχτούν επάνω σε ειδικά ρολά από αντιόξινο 

χαρτόνι, τα οποία θα αναρτηθούν σε οριζόντια θέση από µεταλλικές κρεµάστρες 

(µπάρες). Οι κρεµάστρες θα στηρίζονται σε πλαίσιο (συρτάρι), το οποίο θα σύρεται µε 

τηλεσκοπικούς οδηγούς έξω από τη µεταλλική κατασκευή για να είναι ευχερέστερη η 

τοποθέτηση και αφαίρεση των ρολών. 

 Βάσει των διαστάσεων των χαλιών η εκτίµηση είναι ότι: 

α) Τα χαλιά θα τοποθετηθούν κατά :  

  25-30% 1 χαλί ανά κρεµάστρα 

  70-75% 2 χαλιά ανά κρεµάστρα 

Απαιτούµενος αριθµός µπαρών: περίπου 75-80 τεµάχια, µήκους 1,95εκ, ώστε µετά να 

τοποθετείται το αντιόξινο χαρτόνι και επάνω του να τυλίγεται το χαλί. Το υλικό της 

µπάρας δεν πρέπει να οξειδώνεται. Οι µπάρες µπορούν να µοιραστούν σε 16 

συρόµενα πλαίσια. 

 

β) Η διάµετρος των χαλιών θα είναι   

  50%: περίπου 10εκ 

  50%: περίπου 14εκ 

γ) Εφ’ όσον το βάθος της µεταλλικής κατασκευής είναι περίπου 100εκ θα απαιτηθούν 

16-20 επίπεδα φόρτωση ρολών για την αποθήκευση αυτού του µέρους της συλλογής. 

4. Μικρά χαλιά και υφάσµατα σε συρτάρια. Περίπου 250 τεµάχια 

α) Συνολικό εµβαδόν 67 χαλιών: περίπου 21τµ 

Για αποθήκευση σε 2 στρώσεις στα συρτάρια µε ωφέλιµη χρήση της επιφάνειας των 

συρταριών περίπου 70% απαιτούνται συρτάρια συνολικής επιφάνειας περίπου 15τµ. 

β) Συνολικό εµβαδόν 183 υφασµάτων 
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Για αποθήκευση σε 3 στρώσεις στα συρτάρια µε ωφέλιµη χρήση της επιφάνειας των 

συρταριών περίπου 65% απαιτούνται συρτάρια συνολικής επιφάνειας περίπου 100τµ. 

5. Αντικείµενα, πίνακες και παραβάν από χαρτί. 

 

Συνοψίζοντας, το χαρτί θα αποθηκευτεί σε: 

2 Κυλιόµενες αποθηκευτικές µονάδες καθαρού-ωφέλιµου πλάτους 2,00µ +/- 5 εκ., 

βάθους 1,00µ και ύψους 2,40µ. Στο κάτω τµήµα ύψους 2,00µ, θα υπάρχουν 20 

συρτάρια πλάτους 2,00µ, βάθους 1,00µ και ύψους 0,075µ. για τα τυπώµατα, 

ζωγραφικά, βιβλία και ριπίδια και στο πάνω, 1 επίπεδο ράφι για χαρτόνια, αντιόξινα 

κλπ., πάχους 4χιλ. 

1 Κυλιόµενη αποθηκευτική µονάδα καθαρού-ωφέλιµου πλάτους 2,00µ +/- 5 εκ., 

βάθους 1,00µ και ύψους 2,40µ. η οποία θα διαθέτει ενιαίο αποθηκευτικό χώρο, µε 10 

επίπεδα ράφια για την αποθήκευση κυλίνδρων ανάρτησης, πάχους 4χιλ.. 

2 Κυλιόµενες αποθηκευτικές µονάδες καθαρού-ωφέλιµου πλάτους 2,00µ +/- 5 εκ., 

βάθους 1,00µ και ύψους 2,40µ. η οποία θα διαθέτει ενιαίο αποθηκευτικό χώρο 2,00µ 

µε 10 χωρίσµατα για την τοποθέτηση των παραβάν. 

 

Το ύφασµα θα αποθηκευτεί σε: 

1 Κυλιόµενη αποθηκευτική µονάδα καθαρού-ωφέλιµου πλάτους 2,00µ +/- 5 εκ., 

βάθους 1,00µ και ύψους 2,40µ. Στο κάτω τµήµα ύψους 1,80 θα υπάρχουν 18 συρτάρια 

πλάτους 2,00µ, βάθους 1,00µ και ύψους 0,075µ. για τα υφάσµατα. Στο πάνω, 2 

επίπεδα ράφια για πιο ογκώδη υφασµάτινα αντικείµενα (καπέλα, υποδήµατα κλπ), 

πάχους 4χιλ. 

2 Κυλιόµενες αποθηκευτικές µονάδες καθαρού-ωφέλιµου πλάτους 2,00µ +/- 5 εκ., 

βάθους 1,00µ και ύψους 2,40µ. Στο κάτω τµήµα των περίπου 0,50µ θα υπάρχουν 6 

συρτάρια πλάτους 2,00µ, βάθους 1,00µ και ύψους 0,075µ. για τα µικρότερης 

διαστάσεως χαλιά και στο πάνω τµήµα 7 συρόµενα πλαίσια πλάτους 2,00µ, βάθους 

1,00µ και ύψους 0,10µ για την ανάρτηση χαλύβδινων µπαρών (κρεµάστρες) για τα 

ρολά των χαλιών. 

Περιλαµβάνονται επίσης 84 µπάρες (κρεµάστρες, 6χ σε κάθε πλαίσιο) µήκους 2,00µ. 

+/- 5 εκ., οι οποίες θα µοιραστούν στα 14 συρόµενα πλαίσια. Ο αριθµός των µπαρών 

σε κάθε πλαίσιο θα ποικίλει ανάλογα µε την διάµετρο των ρολών χαλιών που 

αναρτώνται από αυτό. Η θέση των µπαρών θα πρέπει να είναι µεταβλητή. 
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ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  
 

Οκτώ (8) νέες αρχειοθήκες 

Τόσο οι σταθερές όσο και οι κινητές αρχειοθήκες πρέπει να ικανοποιούν το 

απαιτούµενο όριο φορτίων (ίδιο βάρος και αρχειοθετούµενα αντικείµενα) του 

φέροντος οργανισµού του κτιρίου. Θα χρειαστούν: 

 

Υλικά κατασκευής: 

 Όλες οι νέες αρχειοθήκες θα είναι µεταλλικές από χάλυβα υψηλής ποιότητας 

(certified steel = πιστοποιηµένος χάλυβας) προδιαγραφών ΕυρωΚωδικών/EC 

βαµµένες µε οικολογική, ηλεκτροστατική βαφή πούδρας πάχους 65 Mu (πληρούν τις 

ευρωπαϊκές προδιαγραφές των µουσείων) άριστης ποιότητας µε µηδενικές 

αναθυµιάσεις σε οποιαδήποτε απόχρωση της επιλογής του εργοδότη.  

  Όλες οι κολλήσεις των µετάλλων θα είναι 

άψογες/επαγγελµατικές/εργοστασιακών προδιαγραφών, και θα πραγµατοποιούνται µε 

βασικό ηλεκτρόδιο συγκόλλησης κατάλληλου πάχους ώστε να προκύπτει συγκόλληση 

σε βάθος χωρίς να αφήνει κατάλοιπα. ∆εν θα είναι αποδεκτές στρεβλώσεις ή 

αποκλίσεις από την κατακόρυφη και την οριζόντια διεύθυνση. 

 

Ορθοστάτες και µεταλλικός σκελετός εν γένει 

Αποτελείται από στραντζαριστές µεταλλικές διατοµές από λαµαρίνα πάχους 

τουλάχιστον  0,9 χιλ που διαµορφώνουν κατάλληλα προφίλ µε τις απαραίτητες 

νευρώσεις  µε ενδιάµεσα ενισχυτικά στοιχεία στους κόµβους σύνδεσης (φλάντζες κλπ 

αναγκαίες διατάξεις ) ηλεκτροσυγκολληµένες µε περιθώρια σφάλµατος +/-0,5χιλ 

(tolerance free) ώστε να φέρουν µε επάρκεια τα προβλεπόµενα κατακόρυφα φορτία 

έως 1.100 κιλών/ανά ορθοστάτη µε µηδενική ανοχή σε παραµόρφωση. 

Οι ορθοστάτες των αρχειοθηκών θα πρέπει να φέρουν εγκοπές στήριξης ραφιών και 

συρταριών καθ όλο το ύψος τους σε πυκνές αποστάσεις  2-3 εκ για να υπάρχει 

ευελιξία στην τοποθέτηση ραφιών σε διάφορες καθ’ ύψος θέσεις  και ποικίλων τύπων 

συρταριών µε διαφορετικά βάθη. 

Οι ορθοστάτες των αρχειοθηκών θα αποτελούνται από δύο κατά µήκος 50+50=100εκ. 

µε δυνατότητα  διπλών τηλεσκοπικών µπράτσων που να στηρίζονται σε 4 σηµεία 

εκατέρωθεν του κάθε συρταριού 

 

Σύστηµα κύλισης 

 Οι κυλιόµενες αποθηκευτικές µονάδες θα διαθέτουν τροχήλατη βάση και θα 

κινούνται δεξιά-αριστερά επάνω σε δύο γαλβανισµένες ράγες τοποθετηµένες εγκάρσια 

προς τον άξονα των µονάδων, ώστε να εφάπτονται µεταξύ τους ή να αποµακρύνονται 

αφήνοντας µεταξύ τους ένα κενό διάδροµο εργασίας πλάτους 1,10-1,20µ, τον οποίο ο 

χρήστης µπορεί να ανοίξει µεταξύ όποιων µονάδων επιθυµεί, έχοντας πρόσβαση σε 

όλους του αποθηκευτικούς χώρους. 
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Το σύστηµα κύλισης των κινητών αρχειοθηκών αποτελείται:  

από την βάση κύλισης 

τους τροχούς,   

τις ράγες (οδηγούς)  

και το σύστηµα µετάδοσης της κίνησης µέσω τιµονιών (αλουµινίου) µε αλυσίδα και 

οδοντωτό γρανάζι µεταφοράς της κύλισης στη αλυσίδα δαπέδου. 

Το σύστηµα πρέπει να πρέπει να είναι πιστοποιηµένο ότι εξασφαλίζει την ευστάθεια 

και την οµαλή κίνηση των αρχειοθηκών και να αποτρέπει οποιαδήποτε στρέβλωση, 

ολίσθηση ή ανατροπή (λόγω κακού χειρισµού ή/και σεισµού) κατά τη διάρκεια της 

κύλισης. 

Επίσης πρέπει να φέρει µηχανισµό αποτροπής εγκλωβισµού µεταξύ δύο κινητών 

αρχειοθηκών. (‘κλείδωµα’  µε λεβιέ του τιµονιού) 

Βάση (πλατφόρµα)  στήριξης: Αποτελείται  από µεταλλικά ενισχυµένα ορθογώνια 

πλαίσια που µπορεί πιστοποιηµένα να φέρει το  βάρος των αρχειοθηκών µε µηδενική 

ανοχή σε παραµόρφωση. 

Τα πλαίσια αυτά µε ύψος 110χιλ έχουν κατασκευαστεί και ηλεκτροσυγκολληθεί 

εργοστασιακά µε περιθώρια σφάλµατος +/-0,5χιλ (tolerance free) από λαµαρίνα 

πάχους 3χιλ. διαµορφωµένης και  στραντζαρισµένης σε προφίλ  διατοµής 

Ράγες (οδηγοί): Αποτελούνται από µεταλλικά ελάσµατα υψηλής ποιότητας 

χαλύβδινες διατοµές προδιαγραφών ΕυρωΚωδικών/EC 

Τροχοί κύλισης διαµέτρου µεγαλυτέρου των 10 εκ. αποτελουµένων από ρουλεµάν µε 

διπλούς ένσφαιρους τριβείς κλειστού τύπου που δεν χρειάζονται συντήρηση 

(maintenance free) και κατασκευής από χαλύβδινο µέταλλα υψηλών προδιαγραφών 

Ο έλεγχος της µετακίνησης των αρχειοθηκών γίνεται µέσω τιµονιών αλουµινίου στην 

κεφαλή κάθε κινητής µονάδας  µε άµεση κίνηση και χωρίς ολίσθηση (direct drive)  

λόγω µεταφοράς της κίνησης σε σύστηµα οδοντωτών γραναζιών - αλυσίδων έως την 

αλυσίδα δαπέδου που είναι τεντωµένη στην κεντρική ράγα στο δάπεδο.  Η σχέση της 

επιβαλλόµενης χειρωνακτικά δύναµης στο τιµόνι, και του µηχανισµού µετάδοσης της 

κίνησης στο σύστηµα κύλισης πρέπει να είναι της τάξεως 1:3000. 

Ράφια από στραντζαριστή λαµαρίνα ελάχιστου πάχους 0,75χιλ από πιστοποιηµένη 

ποιότητα χάλυβα προδιαγραφών ΕυρωΚωδικών/EC µε κατάλληλα διαµορφωµένες 

νευρώσεις στα άκρα (τριπλό πάτηµα στη στράντζα) κατά µήκος  για εξασφάλιση της, 

προδιαγραφόµενου ορίου, δυνατότητας φόρτωσης των 20κιλών/ράφι ισοδύναµα 

κατανεµηµένου χωρίς παραµόρφωση 

(το ωφέλιµο φορτίο δύναται να αυξηθεί εάν ενισχυθεί µε προφίλ/’νεύρο’ εξωτερικά 

του ραφιού στο µέσω από κάτω. Αυτό γίνεται και αργότερα εάν χρειασθεί να γίνει η 

παραγγελία και τοποθέτηση της ενίσχυσης) 

Συρτάρια:  σε διάφορα ύψη µε τηλεσκοπικά µπράτσα που η κύλισή τους µπορεί να 

δεχθεί φορτίο έως 80 κιλά / το συρτάρι ισοδύναµα κατανεµηµένο.  

Για συρτάρι µήκους 200εκ., βάθους 100εκ πρόβλεψη διπλών τηλεσκοπικών µπράτσων 

µήκους 50εκ. εκατέρωθεν του συρταριού τα οποία µπράτσα εφαρµόζουν στους 
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ορθοστάτες οι οποίοι είναι επίσης διπλοί 50+50εκ ώστε να αυξήσουµε την οµοιογενή 

κύλιση µε το φορτίο του κάθε συρταριού (αποφεύγεται η στρέβλωση) 

Τα συρτάρια διαθέτουν διαµορφωµένο εργονοµικό χερούλι σε όλο το µήκος τους,   

 
Φωτισμός: 

Σε κάθε µία από της δύο οµάδες των αρχειοθηκών και στο κέντρο της οροφής (κάτω 

από το πατάρι και παράλληλα µε την κίνηση των αρχειοθηκών), θα χρησιµοποιηθούν 

φωτιστικά σώµατα φθορίου 35W από τη σειρά notus12/bright.gr, ή αντίστοιχα. 

·         1x γραµµικό φωτιστικό µήκους 510cm, και 

·         1x γραµµικό φωτιστικό µήκους 651cm  

 

Ευελιξία προσαρµογής του συστήµατος σε µελλοντικές ανάγκες αρχειοθέτησης 

 Οι αρχειοθήκες πρέπει να είναι σχεδιασµένες για πολλαπλή αρχειακή χρήση, 

δηλαδή να εξασφαλίζουν µελλοντικά,  ευελιξία προσαρµογής του ύψους των ραφιών, 

δυνατότητα προµήθειας και τοποθέτησης και άλλων συρταριών διαφόρων διαστάσεων 

καθώς και άλλες διατάξεις –εξαρτήµατα για αρχειοθέτηση αντικειµένων ειδικών 

διαστάσεων, συρόµενους πάγκους, συρόµενα πλαίσια για κρέµαση οδηγών, πόρτες 

µεταλλικές ή γυάλινες κλπ συστήµατα,  µε απλό τρόπο. 

 Οι αρχειοθήκες αποτελούνται από τµήµατα βιδωτά. Η υπερκατασκευή 

συναρµολογείται επί τόπου και το σύστηµα των σιδηροτροχιών βιδώνεται αφού 

οριζοντιωθεί απόλυτα επάνω στην ενίσχυση. Πρόκειται για απολύτως ανακλητή 

κατασκευή, η οποία αποσυναρµολογείται και τοποθετείται σε άλλο µέρος αυτόνοµη.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ EΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Μουσείο Ασιατικής Τέχνης Κέρκυρας 

ΠΡΑΞΗ:  "ΠΤΕΡΥΓΑ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ Β' ΟΡΟΦΟΥ ΣΤΟ 

ΑΝΑΚΤΟΡΟ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ" 

ΣΥΜΒΑΣΗ: "Προμήθεια συστημάτων αποθήκευσης και εργασίες τοποθέτησής τους " 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 3/2015 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ / ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

(1) (2) (3) (4) (5)=(3)x(4) 

Α ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ ΧΑΡΤΙΟΥ 

    

1 Κινητή αρχειοθήκη με 20 

συρτάρια διαστ. 

W2000xD1000xH100mm 

(εσωτ. ύψος συρταριού 

88mm) και 1 ράφι διαστ. 

W2000xD1000xH32mm 

Τεμ. 2 8.945,60 € 17.891,21 € 

2 Κινητή αρχειοθήκη με 10 

ράφια διαστ. 

W2000xD1000xH32mm 

Τεμ. 1 2.525 € 2.525 € 

3 Κινητή αρχειοθήκη με 10 

κάθετους ορθοστάτες για 

χωρίσματα αποθήκευσης 

παραβάν 

Τεμ. 2 1.187.5 € 2.375 € 

Β ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ 

    

1 Κινητή αρχειοθήκη με 18 

συρτάρια διαστ. 

W2000xD1000xH100mm και 

2 ράφια διαστ. 

W2000xD1000xH32mm 

Τεμ. 1 8.691,21 € 8.691,21 € 

2 Κινητή αρχειοθήκη με 6 

συρτάρια διαστ. 

W2000xD1000xH100mm, 7 

συρόμενα πλαίσια διαστ. 

W2000xD1000xH100mm με 

εσοχές για κυλίνδρους 

ανάρτησης χαλιών και 84 

μικρούς κυλίνδρους μήκους 

L2000mm  

Τεμ. 2 4.725 € 9.450 € 
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Γ ΦΩΤΙΣΜΟΣ     

1 Φωτιστικό σώμα μήκους 

510εκ. 

Τεμ. 1 451.71€ 451.71 € 

2 Λαμπτήρας φθορισμού 35W Τεμ. 4 12 € 48 € 

3 Φωτιστικό σώμα μήκους 

651εκ. 

Τεμ. 1 557.87 € 557.87 € 

4 Λαμπτήρας φθορισμού 35W Τεμ. 5 12 € 60 € 

      

Δ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ    2.665,45 € 

     

     

ΣΥΝΟΛΟ 44.715,45 € 

ΦΠΑ (23%) 10.284,55€ 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 55.000 € 

 

 

 

 

 

Αφού έλαβα γνώση :  

- Της σχετικής διακήρυξης. 

- Των στοιχείων που αναφέρονται σ΄ αυτή, και στα υπόλοιπα  συμβατικά τεύχη, των 

όρων που έχουν τεθεί από το Μουσείο Ασιατικής Τέχνης Κέρκυρας, και τις συνθήκες 

κατασκευής του έργου, υποβάλλω την προσφορά αυτή και δηλώνω ότι αποδέχομαι όλα 

αυτά ανεπιφύλακτα και αναλαμβάνω την εκτέλεση του παραπάνω έργου, με ενιαίο 

ποσοστό έκπτωσης επί των τιμών μονάδος του ανωτέρω πίνακα:  

................................................................. επί τοις εκατόν (ολογράφως) 

.................................................................% (αριθμητικώς). 

ήτοι ..........................................................€ (αριθμητικώς) 

Στα αναγραφόμενα ποσά δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ 

 

Ημερομηνία:                   Σφραγίδα και υπογραφή   

       προσφέροντος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

 

Α Ι Τ Η Σ Η 

 

Προς την …………………  

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση ή συνεταιρισμός) 

………………………………………………………………………………………………… 

με έδρα 

……………………………………………………………..…………………………………… 

αποδεχόμενος όλους τους όρους του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την 

προμήθεια συστημάτων αποθήκευσης και εργασίες τοποθέτησής τους, για τις ανάγκες του 

έργου "ΠΤΕΡΥΓΑ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ Β' ΟΡΟΦΟΥ ΣΤΟ ΑΝΑΚΤΟΡΟ ΤΩΝ 

ΑΓΙΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ" ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ MIS 464803", παρακαλώ όπως 

κάνετε αποδεκτή την αίτησή μου για συμμετοχή στον πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό. 

Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι ………………. από την ημερομηνία διενέργειας του 

διαγωνισμού. 

[Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση προμηθευτών η αίτηση υπογράφεται είτε 

από όλα τα μέλη της ένωσης, είτε από τον κοινό εκπρόσωπο που διορίζεται με παραστατικό 

εκπροσώπησης, το οποίο προσκομίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 της 

διακήρυξης]. 

 

Ημερομηνία: …….………….. 

 

(Υπογραφή – Σφραγίδα)  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥΣ, 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" 

Στην Κέρκυρα, σήμερα, …………………, ημέρα, …………………. μεταξύ : 

ΑΦΕΝΟΣ του Μουσείου Ασιατικής Τέχνης του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού που 

εδρεύει στην Κέρκυρα και εκπροσωπείται νόμιμα από την Προϊσταμένη Δέσποινα Ζερνιώτη, 

εφεξής καλούμενη «Αναθέτουσα Αρχή», 

ΑΦΕΤΕΡΟΥ του .................................... ....................................., νομίμου εκπροσώπου της 

Εταιρείας (ή της Κοινοπραξίας) με την επωνυμία ...................................... και τον διακριτικό 

τίτλο ................................................. που εδρεύει στην .........................................., εφεξής 

καλούμενος «Ανάδοχος». 

Συμφώνησαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:  

Το αφ’ ενός συμβαλλόμενο Ελληνικό Δημόσιο α ν α θ έ τ ε ι στον αφ’ ετέρου συμβαλλόμενο 

«ΑΝΑΔΟΧΟ», την προμήθεια συστημάτων αποθήκευσης και οι εργασίες τοποθέτησής τους, 

στο πλαίσιο του έργου "ΠΤΕΡΥΓΑ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ Β' ΟΡΟΦΟΥ ΣΤΟ 

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

(α) στη με αρ. 3/2015 Διακήρυξη και τις τεχνικές προδιαγραφές αυτής,  

(β) στην τεχνική και οικονομική προσφορά του Αναδόχου  

(γ) στην κείμενη νομοθεσία και  

(δ) στην με αρ. ..../……-…….-…… απόφαση κατακύρωσης και  

ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» δηλώνει ότι αποδέχεται την εκτέλεση του προκηρυσσόμενου έργου, με τους 

εξής όρους και συμφωνίες, τις οποίες ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» αποδέχεται ανεπιφύλακτα: 

 

ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια συστημάτων αποθήκευσης και οι 

εργασίες τοποθέτησής τους, στο πλαίσιο του έργου "πτέρυγα δωρητών στην ανατολική 

πτέρυγα β' ορόφου στο ανάκτορο των Αγίων Μιχαήλ και Γεωργίου στην Κέρκυρα" κατά τα 

ειδικότερα προβλεπόμενα στη Διακήρυξη και στις τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες 

αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής.  
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2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει το αντικείμενο της σύμβασης  

απαλλαγμένο ελαττωμάτων (πραγματικών και νομικών) και με όλες τις συνομολογημένες 

ιδιότητες.  

 

ΑΡΘΡΟ 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει το έργο κατά τρόπο άρτιο και είναι 

υπεύθυνος για την ολοκλήρωσή του σύμφωνα με τους όρους της συμβάσεως. Ο ανάδοχος 

υποχρεούται να συμπράττει με την Αναθέτουσα Αρχή κατά την υλοποίηση του έργου και για 

την επίλυση των προβλημάτων που δημιουργούνται κατά την εκτέλεση του έργου. 

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει όλο το απαιτούμενο προσωπικό, υλικά και 

οποιαδήποτε άλλα μέσα για την προσήκουσα εκτέλεση του έργου. Ο Ανάδοχος βαρύνεται με 

όλες τις απαιτούμενες γενικές και ειδικές δαπάνες για την ολοκλήρωση της σύμβασης, όπως 

αυτή περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη, ενδεικτικά δε με τις δαπάνες των μισθών και 

ημερομισθίων του προσωπικού του, των εργοδοτικών επιβαρύνσεων, φόρους, τέλη, 

δασμούς, ασφάλιστρα, ασφαλιστικές κρατήσεις ή επιβαρύνσεις, έξοδα και ασφάλιστρα 

μετακίνησης, και γενικά κάθε είδους απρόβλεπτη δαπάνη και όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις 

και κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου, που ισχύουν κατά τον χρόνο υπογραφής του 

Συμφωνητικού, με μοναδική εξαίρεση το ΦΠΑ. 

3. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής 

νομοθεσίας. Το προσωπικό που θα χρησιμοποιηθεί πρέπει να έχει τις απαραίτητες 

επαγγελματικές άδειες. Όλα τα οχήματα που θα απαιτηθούν για την εκτέλεση του έργου  

πρέπει να είναι ασφαλισμένα. 

4. Ο Ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει εγκαίρως κάθε απαιτούμενο μέτρο, ώστε η 

Αναθέτουσα Αρχή και τα όργανα αυτής να μην υποστούν οποιαδήποτε ενόχληση ή την 

ελάχιστη ζημία. 

5. Ο ανάδοχος, αμέσως μόλις υπογράψει την σύμβαση θα πρέπει να διαμορφώσει 

τις απαραίτητες εγκαταστάσεις εργοταξίου. Τις εγκαταστάσεις αυτές θα διατηρήσει σε όλη 

τη διάρκεια των εργασιών, και όσες εξ αυτών είναι απαραίτητες κατά την άποψη της 

Αναθέτουσας Αρχής μέχρι και την παραλαβή του έργου. Οι εκπρόσωποι της Αναθέτουσας 

Αρχής μπορούν να επισκέπτονται οποιονδήποτε χώρο του εργοταξίου, όπως αυτός ορίζεται 

με την ευρεία του έννοια, σε οποιαδήποτε ώρα της ημέρας και χωρίς οποιοδήποτε 

περιορισμό. 

6. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να μεριμνά για τη φύλαξη κάθε υλικού, 

μηχανήματος, εργαλείου κλπ. που ανήκει σ' αυτόν ή σε τρίτους και βρίσκεται στο χώρο του 

εργοταξίου. Μέχρι την παραλαβή του έργου, σε περίπτωση απώλειας, φθοράς, βλάβης, 

καταστροφής υλικού ή μηχανήματος κλπ. που ανήκει σ’ αυτόν ή σε τρίτον, έχει την 

υποχρέωση να αποζημιώσει τον ιδιοκτήτη ή να αποκαταστήσει το υλικό κλπ. χωρίς να 

δικαιούται να προβάλει αξίωση για οποιαδήποτε δική του αποζημίωση. 

7. Απαγορεύεται η παραμονή ή αποθήκευση στους χώρους του εργοταξίου 

μηχανημάτων ή υλικών του αναδόχου ή των τυχόν υπεργολάβων του τα οποία δεν 

χρησιμοποιούνται στο συγκεκριμένο έργο. 
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8. Πριν από την παραλαβή ο ανάδοχος θα απομακρύνει κάθε εγκατάσταση, 

μηχάνημα, πλεονάζον υλικό, εργαλείο κλπ. από το χώρο του έργου έτσι ώστε με την 

παραλαβή ο χώρος να παραδοθεί απόλυτα καθαρός. Σε κάθε περίπτωση, ο ανάδοχος είναι 

υποχρεωμένος να εκτελεί αμέσως και αναντίρρητα κάθε εντολή της Αναθέτουσας Αρχής και 

των επιβλεπόντων του έργου σχετικά με την έκταση και το είδος των εργοταξιακών 

εγκαταστάσεων και την πιθανή απομάκρυνση μέρους ή του συνόλου αυτών. 

9. Στον όρο Μέτρα Προστασίας Περιβάλλοντος νοούνται όλα τα μέτρα τα οποία 

οφείλει να λάβει ο ανάδοχος κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου για την 

ελαχιστοποίηση των οχλήσεων στην περιοχή που αυτό εκτελείται, όπως αυτά προβλέπονται 

από την ισχύουσα νομοθεσία. Ο ανάδοχος θα αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή από 

οποιαδήποτε απαίτηση για ζημίες λόγω θορύβου ή άλλης ενόχλησης που προξενείται κατά 

τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, καθώς και έναντι οποιωνδήποτε απαιτήσεων, 

διαδικασιών, ζημιών, δαπανών, χρεώσεων που προέρχονται από αυτές ή σε σχέση με αυτές.  

10. Όλες οι εργασίες που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση, ολοκλήρωση και 

συντήρηση του έργου θα διεξάγονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην παρενοχλούν 

αδικαιολόγητα και καταχρηστικά την ηρεμία του κοινού. 

11. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελεί τις εργασίες με ασφαλή τρόπο και 

σύμφωνα με τους νόμους, διατάγματα, αστυνομικές και λοιπές διατάξεις και οδηγίες της 

Αναθέτουσας Αρχής που αφορούν την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων, και να 

προβαίνει χωρίς καμιά αποζημίωση στη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας 

που αυτά προβλέπουν. 

12. Ο ανάδοχος πρέπει να χορηγεί στο προσωπικό τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση 

εργασίας, ατομικά και ομαδικά εφόδια προστασίας και εργαλεία για ασφαλή εργασία, όπως 

είναι ενδεικτικά : κράνη, γυαλιά προστασίας, ζώνες ασφαλείας, ποδιές, γάντια, κλπ.  

13. Ο ανάδοχος παραμένει μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος 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 πρόληψης 

ατυχημάτων ισχύουν γενικά όσα ορίζονται από την Ελληνική Νομοθεσία και μόνο σε ειδικές 

περιπτώσεις που δεν προβλέπονται από αυτή θα εφαρμόζονται οι διεθνείς κανονισμοί 

πρόληψης ατυχημάτων. 

14. Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να ανακοινώσει στην Αναθέτουσα Αρχή τις διαταγές 

και εντολές των διαφόρων αρχών σχετικά με υποδεικνυόμενα μέτρα ελέγχου, ασφαλείας 

κλπ. που απευθύνονται ή κοινοποιούνται σε αυτόν κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου. 

15. Ο μειοδότης υποχρεούται στην τήρηση ημερολογίου εργασιών, στο οποίο θα 

καταγράφεται η ημερήσια εκτέλεση των εργασιών και θα υπογράφεται καθημερινά από τον 

υπεύθυνο έργου ή τον επιβλέποντα μηχανικό του έργου. 

16. Όλες οι δαπάνες που συνεπάγονται τα παραπάνω βαρύνουν τον ανάδοχο. 
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ΑΡΘΡΟ 3. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

1. Για την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης ο Ανάδοχος προσκόμισε στην 

Αναθέτουσα Αρχή την υπ’ αρ. ………. εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης, με ημερομηνία    

..../..../........ του ………….......................................... συνολικού ύψους ...………….. Ευρώ που 

αντιπροσωπεύει το 5% του συνολικού οικονομικού ανταλλάγματος, χωρίς Φ.Π.Α., το 

περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στο ΠΔ 118/2007 και έχει χρόνο ισχύος 

μέχρι την ημέρα οριστικής Παράδοσης του έργου και παραλαβής από την επιτροπή 

παραλαβής, οριζόμενη από την Υπηρεσία. 

2. Η ανωτέρω εγγυητική επιστολή αποδεσμεύεται και επιστρέφεται μετά την 

οριστική παραλαβή του έργου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13 της παρούσας, 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. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει 

εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα 

προβλεπόμενα στο άρθρο 17 της παρούσας, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. 

3. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που προσκόμισε ο Ανάδοχος καταπίπτει: 

α. όπου ρητώς προβλέπεται από την παρούσα, την διακήρυξη και το Π.Δ.118/2007, 

β. σε κάθε περίπτωση που ο Ανάδοχος παραβεί ουσιώδεις όρους της παρούσας. 

ΑΡΘΡΟ 4. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Ο ανάδοχος θα παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας, η οποία πρέπει να είναι 

τουλάχιστον 2ετής και θα αντιστοιχεί στο 2% του συμβατικού ποσού της σύμβασης, 

ήτοι.................... Ευρώ, και καλύπτει την εγγύηση για συντήρηση, διάθεση ανταλλακτικών, 

αποκατάσταση ζημιών, αυτοψία σε περίπτωση ζημιάς.  

 

ΑΡΘΡΟ 5. ΤΙΜΗΜΑ-ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

1.Το τίμημα που υποχρεούται να καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο για 

την εκτέλεση της εργασίας / υπηρεσίας (Οικονομικό Αντάλλαγμα) είναι σύμφωνα με την 

οικονομική προσφορά του η οποία αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα της παρούσας 

σύμβασης  ..................................€ (ολογράφως: ..................................................)  (Ευρώ)  

πλέον Φ.Π.Α. 23% (ή όσο ισχύει κατά τον χρόνο κάθε πληρωμής)  

2.Δεν προβλέπεται τιμαριθμική ή άλλη αναπροσαρμογή του οικονομικού 

ανταλλάγματος. 

3.Το Οικονομικό Αντάλλαγμα καταβάλλεται για το σύνολο των υποχρεώσεων του 

Αναδόχου όπως αυτές απορρέουν από τη διακήρυξη, την προσφορά του και τις συνθήκες 

του προκηρυσσόμενου έργου.  

4. Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται μετά την παραλαβή των εκτελεσθέντων 

εργασιών. 

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, την έκδοση του πρωτοκόλλου παραλαβής της 

προμήθειας από την Υπηρεσία και μετά από την προσκόμιση των απαραίτητων 

δικαιολογητικών, πραγματοποιείται πληρωμή του συμβατικού αντικειμένου.  
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5. Για την πληρωμή του Αναδόχου απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά:  

α) πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, που συντάσσεται από 

την Επιτροπή Παραλαβής,  

β) τιμολόγιο του αναδόχου που να αναφέρει την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ,  

γ) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη 

ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ,  

δ) Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ κατά την ημέρα πληρωμής 

6. Τον Ανάδοχο βαρύνει η ισχύουσα σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία 

παρακράτηση φόρου στην καθαρή αξία των τιμολογίων.   

ΑΡΘΡΟ 6. ΤΟΠΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ /ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ 

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει την εργασία εντός 1 μήνα από την 

υπογραφή της παρούσας σύμβασης. 

2. Ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση που λήξει ο συμβατικός χρόνος 

παράδοσης και δεν υποβλήθηκε έγκαιρα αίτημα παράτασής του ή έληξε ο παραταθείς κατά 

τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς να εκτελέσει την ανατιθέμενη εργασία / υπηρεσία. 

3. Ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσης του έργου / υπηρεσίας μπορεί να μετατίθεται με 

απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι 

ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη 

την εμπρόθεσμη ολοκλήρωση του έργου / υπηρεσίας. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του 

συμβατικού χρόνου ολοκλήρωσης  δεν επιβάλλονται κυρώσεις. 

4. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης ολοκλήρωσης εφαρμόζονται οι κυρώσεις που 

προβλέπονται στον Κανονισμό Προμηθειών του Δημοσίου (ΠΔ 118/2007, άρθρο 26, 32 και 

34). 

 

ΑΡΘΡΟ 7. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ 

 

1. Η παραλαβή των εργασιών / υπηρεσιών, γίνεται από τριμελή Επιτροπή 

Παραλαβής, η οποία συντάσσει πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής.  

2. Κατά τη διαδικασία της παραλαβής των εργασιών / υπηρεσιών καλείται να 

παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο Ανάδοχος καθώς και οι υπεύθυνοι τεχνικοί. 

3. Σε περίπτωση που η Επιτροπή Παραλαβής απορρίψει τις εργασίες, αναφέρει στο 

σχετικό πρωτόκολλο τις παρεκκλίσεις που παρουσιάζουν αυτές από τους όρους της 

Σύμβασης και τους λόγους της απόρριψης και γνωματεύει αν μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 27 του Π.Δ. 118/2007. 

4. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής 

ποσότητας των εργασιών, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής μπορεί να εγκρίνεται 

αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε 

τακτή προθεσμία που ορίζεται με την απόφαση αυτή.  Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να 

είναι μεγαλύτερη του ¼ του συνολικού συμβατικού χρόνου ο δε ανάδοχος θεωρείται 

εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 
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5. Εάν ο Ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα συμβατικά παραδοτέα  που απορρίφθηκαν 

μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, 

κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.   

6. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 33 και 34 του Π.Δ. 

118/2007. 

 

ΑΡΘΡΟ 8. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Ουδείς μπορεί να υποκαταστήσει τον Ανάδοχο χωρίς την γραπτή έγκριση της 

Αναθέτουσας Αρχής.  

 

ΑΡΘΡΟ 9. ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Η παρούσα Σύμβαση διέπεται αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο. Αποκλειστική 

αρμοδιότητα για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς μεταξύ των μερών που απορρέει από 

την παρούσα έχουν τα Δικαστήρια της έδρας της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

ΑΡΘΡΟ 10. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Οποιαδήποτε τροποποίηση, προσθήκη ή διαφοροποίηση της παρούσας σύμβασης 

θα γίνεται μόνο έπειτα από γραπτή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 24 του Π.Δ. 118/2007. 

 

Σε πιστοποίηση των ανωτέρω η παρούσα σύμβαση αφού αναγνώσθηκε 

υπογράφεται νομίμως από τα συμβαλλόμενα μέρη σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα ως 

κατωτέρω.  

Από τα παραπάνω τρία (3) πρωτότυπα τα δύο (2) παραμένουν στο Μουσείο 

Ασιατικής Τέχνης, και ένα (1) λαμβάνει ο Ανάδοχος.  

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 

 

Η Προϊσταμένη του Μουσείου Ασιατικής Τέχνης 

 

 

 

 

 

 

Δέσποινα Ζερνιώτη 

Αρχαιολόγος 

 

 

 

 

 

 

 

 

[συμπληρώνεται το ονοματεπώνυμο του αναδόχου 

ή επωνυμία του νομικού προσώπου/ένωσης και 

του νομίμου εκπροσώπου αυτών και τίθεται 

υπογραφή] 

 

 

 

ΑΔΑ: 649Ψ465ΦΘ3-ΧΞΚ
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