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ΑΠΟΦΑΣΗ 

 
ΘΕΜΑ: «∆ιενέργεια ∆ιεθνούς διαγωνισµού µε την ανοιχτή διαδικασία για την 

ε̟ιλογή αναδόχου για το έργο "̟ροµήθεια και εγκατάσταση ̟ροθηκών, λοι̟ών 

ειδικών µουσειακών κατασκευών και συστηµάτων φωτισµού" στο ̟λαίσιο του 

έργου "ΠΤΕΡΥΓΑ ∆ΩΡΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ Β' ΟΡΟΦΟΥ ΣΤΟ 

ΑΝΑΚΤΟΡΟ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ" ΜΕ 

ΚΩ∆ΙΚΟ MIS 464803.  

 
Έχοντας υ̟όψη: 
1. Τις διατάξεις: 
 

Α) του Π∆ 63/2005, άρθρο 90 (ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005) «Κωδικο̟οίηση της 
Νοµοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» 

Β) Του Π.∆. 24/2015 (ΦΕΚ 20Α/2015) ̟ερί Σύστασης Υ̟ουργείου Πολιτισµού, 
Παιδείας και Θρησκευµάτων 

Γ) του Π∆ 89/2014 «∆ιορισµός Υ̟ουργών» (ΦΕΚ134/Α/10-06-2014) 

∆) του Π∆ 104/2014 «Οργανισµός Υ̟ουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού» 
(ΦΕΚ171/Α/27.08.2014) 

Ε) του Ν. 4305/2014, άρθρο 39 «Ανοικτή διάθεση και ̟εραιτέρω χρήση εγγράφων, 
̟ληροφοριών και δεδοµένων του δηµόσιου τοµέα, τρο̟ο̟οίηση του ν. 3448/2006 
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(Α΄ 57), ̟ροσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ 
του Ευρω̟αϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, ̟εραιτέρω ενίσχυση της 
διαφάνειας, ρυθµίσεις θεµάτων Εισαγωγικού ∆ιαγωνισµού Ε.Σ.∆.∆.Α και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 237/Α/31.10.2014) 

ΣΤ) του Ν. 3028/2002 « Για την ̟ροστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της 
Πολιτιστικής Κληρονοµιάς» (ΦΕΚ 153/Α/28-6-2002) 

Ζ) του Ν 1958/91 άρθρο 81 «τρό̟ος εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων», µε το ο̟οίο 
διαφορο̟οιούνται ή συµ̟ληρώνονται οι διατάξεις των Ν. 1418/84, 716/77 και του 
Π∆609/85 κλ̟ ̟ου ρυθµίζουν θέµατα σχετικά µε τη µελέτη και την εκτέλεση 
αρχαιολογικών εν γένει έργων (ΦΕΚ122/Α/5-8-1991) 

Η) του Π∆ 263/87 «Όργανα ̟ου α̟οφασίζουν ή γνωµοδοτούν και ειδικές ρυθµίσεις 
σε θέµατα έργων ̟ου εκτελούνται α̟ό το ΥΠΠΟ, ό̟ως τρο̟ο̟οιηµένο και 
συµ̟ληρωµένο ισχύει σήµερα (ΦΕΚ 127/Α/9-7-1987) 

Θ)του Ν. 3614/2007 «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή ανα̟τυξιακών 
̟αρεµβάσεων για την ̟ρογραµµατική ̟ερίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/03-12-2007), 
ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε µε τον Ν. 3840/2010 «Α̟οκέντρωση, α̟λο̟οίηση και ενίσχυση 
της α̟οτελεσµατικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου 
Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 53/Α/31-03-2010). 

Ι) της ̟αραγράφου 4 του άρθρου 17 και των ̟αραγράφων 1α, 1β, 11, 26α, 27β του 
άρθρου 19 του Ν.2947/2001 (ΦΕΚ 228/Α/9-10-2001) «Θέµατα Ολυµ̟ιακής 
Φιλοξενίας Έργων Ολυµ̟ιακής Υ̟οδοµής και άλλες διατάξεις», 

ΙΑ) της ̟αραγράφου 7 του άρθρου 80 του Ν. 3057/2002 (ΦΕΚ 239/Α/10-10-2002) 
«Τρο̟ο̟οίηση και συµ̟λήρωση του Ν. 2765/1999, Ρυθµίσεις Θεµάτων Πολιτισµού 
και άλλες διατάξεις» 

ΙΒ) του ̟.δ/τος 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16-3-2007) «Προσαρµογή της Ελληνικής 
Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ ̟ερί συντονισµού των 
διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, ̟ροµηθειών και υ̟ηρεσιών, 
ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Ε̟ιτρο̟ής και την Οδηγία 
2005/75/ΕΚ του Ευρω̟αϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης 
Νοεµβρίου 2005» 

ΙΓ) του ̟.δ/τος 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου» (Κ.Π.∆), ΦΕΚ 
150/Β’/10-7-2007) ό̟ως ισχύει, 

Ι∆) του ν.4281/2014 (ΦΕΚ Α΄ 60/8.8.2014) «Μέτρα στήριξης και ανά̟τυξης της 
ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υ̟ουργείου Οικονοµικών και άλλες 
διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 157 Εγγυήσεις 

ΙΕ) του ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013) και της Υ.Α. Π1/2390/2013 
(ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λε̟τοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 
Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)», µε την 
ε̟ιφύλαξη του σηµ. 1 της υ̟ο̟αραγράφου στ. 20 του ν. 4254/2014 «Μέτρα στήριξης 
και ανά̟τυξης της ελληνικής οικονοµίας στο ̟λαίσιο εφαρµογής του ν. 4046/2012 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 85/Α’/07.04.2014) 

ΙΣΤ)της υ̟’ αριθ. C/2007/5441/5.11.2007 Α̟όφασης της Ευρω̟αϊκής Ε̟ιτρο̟ής των 
Ευρω̟αϊκών Κοινοτήτων για την έγκριση του Ε̟ιχειρησιακού Προγράµµατος 
««∆υτικής Ελλάδας - Πελο̟οννήσου - Ιονίων Νήσων» (Κωδικός 10, CCI: 
2007GR161PO007) της ̟ρογραµµατικής ̟εριόδου 2007-2013.  
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ΙΖ) του ν. 3886/2010 «∆ικαστική ̟ροστασία κατά τη σύναψη δηµόσιων συµβάσεων - 
Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου 
της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης 
Φεβρουαρίου 1992 (L 76), ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του 
Ευρω̟αϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης ∆εκεµβρίου 2007 (L 335)» 
(ΦΕΚ Α΄ 173/30.09.2010), ό̟ως έχει τρο̟ο̟οιηθεί και ισχύει, 

 

2. Την υ̟΄αριθµ. ΥΠ.ΠΟ.Α/Γ∆∆Υ/∆ΙΟΙΚ/Τ∆ΜΝ/276033/40980/36082/18068/ 
27.10.2014, (Α∆Α: 6ΞΗΨΓ-8Ι5) α̟όφαση το̟οθέτησης Προϊσταµένων Οργανικών 
Μονάδων ε̟ι̟έδου ∆ιεύθυνσης Υ̟ηρεσιών της Κεντρικής, των Περιφερειακών, 
Ειδικών Περιφερειακών Υ̟ηρεσιών και ∆ηµόσιων Μουσείων της Γενικής ∆ιεύθυνσης 
Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονοµιάς του ΥΠΠΟΑ. 

 

3. Την µε αρ. ̟ρωτ. ΥΠΠΟΑ/Γ∆∆Υ/∆ΟΕΠΥ/275923/40952/379/24.10.2014 
α̟όφαση µεταβίβασης αρµοδιοτήτων του Υ̟ουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού 
στις Περιφερειακές και Ειδικές Περιφερειακές Υ̟ηρεσίες και στα ∆ηµόσια Μουσεία 
αρµοδιότητας της Γενικής ∆ιεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονοµιάς 
και στις Περιφερειακές Υ̟ηρεσίες αρµοδιότητας της Γενικής ∆ιεύθυνσης 
Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υ̟ουργείου Πολιτισµού και 
Αθλητισµού ό̟ως αυτή συµ̟ληρώθηκε και ισχύει µε την υ̟. αριθµ. 
ΥΠΠΟΑ/Γ∆∆ΥΗ∆/∆∆ΥΟΝΕ/ΤΝΕ/295789/3260/37/5/20.11.2014 α̟όφαση. 

 

4. Τη µε αρ. ̟ρωτ. ΕΥΤΟΠ/Α/ΙΟΝ17/5423/16.12.2013 α̟όφαση ένταξης του έργου 
«Πτέρυγα δωρητών στην ανατολική ̟τέρυγα β’ ορόφου στο Ανάκτορο των Αγίων 
Μιχαήλ και Γεωργίου στην Κέρκυρα» στο Ε̟ιχειρησιακό Πρόγραµµα «∆υτικής 
Ελλάδας – Πελο̟οννήσου – Ιονίων Νήσων 2007-2013». 

 

5. Τις εγκεκριµένες ̟ιστώσεις για την εκτέλεση του έργου (Κωδικός Πράξης Ο.Π.Σ. - 
ΕΡΓΟΡΑΜΑ: 464803, Κωδικός Πράξης Π.∆.Ε.: Σ.Α. Ε0148 & Κωδικός Πράξης 

2013ΣΕ01480084) 

 

6. Τη µελέτη εγκριθείσα δια της µε αρ. ̟ρωτ. 
ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΑΠΚ/∆ΜΕΕΠ/Τ∆ΑΜ/Φ21-ΜΑΤ/185856/99333/8575/2355/ 
04.10.2013 α̟όφασης του Υ̟ουργού Πολιτισµού για την έγκριση της 
Μουσειολογικής – Μουσειογραφικής µελέτης «Πτέρυγα δωρητών στην ανατολική 
̟τέρυγα του β’ ορόφου Μουσείου Ασιατικής Τέχνης – Βελτίωση υφιστάµενων 
εγκαταστάσεων και υ̟οδοµών Ανακτόρου Αγίων Μιχαήλ και Γεωργίου Κέρκυρας» 
Π.Ε. Κέρκυρας, Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.   

 
 

Α̟οφασίζουµε: 
 

1.Εγκρίνουµε τη διενέργεια του διαγωνισµού µε την ανοιχτή διαδικασία, για την 

ε̟ιλογή αναδόχου για το έργο «̟ροµήθεια και εγκατάσταση ̟ροθηκών, λοι̟ών 
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ειδικών µουσειακών κατασκευών και συστηµάτων φωτισµού της ̟τέρυγας 

δωρητών στην ανατολική ̟τέρυγα β’ ορόφου στο ανάκτορο των Aγίων Μιχαήλ 

και Γεωργίου στην Κέρκυρα» συνολικού ̟ροϋ̟ολογισµού εκατόν εβδοµήντα οκτώ 

χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα ενός ευρώ και εβδοµήντα εννέα λε̟τών (178.861,79 €) 

̟λέον ΦΠΑ σύµφωνα µε τα συνηµµένα τεύχη δηµο̟ράτησης ήτοι Αναλυτική 

Προκήρυξη µε τα συνηµµένα Παραρτήµατα αυτής. 

 

2. Η δα̟άνη, θα βαρύνει τις ̟ιστώσεις του έργου «Πτέρυγα δωρητών στην 

ανατολική ̟τέρυγα β’ ορόφου στο Ανάκτορο των Αγίων Μιχαήλ και Γεωργίου στην 

Κέρκυρα» στο Ε̟ιχειρησιακό Πρόγραµµα «∆υτικής Ελλάδας – Πελο̟οννήσου – 

Ιονίων Νήσων 2007-2013» µε κωδικό MIS 464803, ΚΩ∆. Πράξης ΣΑ: 2013ΣΕ01480084, 

̟ου συγχρηµατοδοτείται α̟ό την Ευρω̟αϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και α̟ό το Ελληνικό 

∆ηµόσιο. 

 
 
 
 

Η Προϊσταµένη του Μουσείου 
 
 

∆έσ̟οινα Ζερνιώτη 
Αρχαιολόγος 

 
 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ : 
1. Περίληψη της ∆ιακήρυξης 
2. Αναλυτική ∆ιακήρυξη µε τα Παραρτήµατα: 

• ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ Τεχνικές ̟ροδιαγραφές 

• ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ Σχέδιο σύµβασης 

• ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ Εγκεκριµένη µελέτη 

• ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆’ Τυ̟ο̟οιηµένο έντυ̟ο οικονοµικής ̟ροσφοράς 
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• ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ: 
- ΕΥΤΟΠ 
   (θα υ̟οβληθεί µε τα µηνιαία δελτία του έργου) 
- Υ̟ηρεσία ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου Νοµού Κερκύρας 
   (θα υ̟οβληθεί µε τον οικονοµικό φάκελο) 
 
Εσωτερική διανοµή :   
-Φάκελος Έργου 
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Δυτικής Ελλάδας-Πελοποννήσου-Ιονίων Νήσων 2007-13»
ΕΡΓΟ: ΠΤΕΡΥΓΑ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ Β’ ΟΡΟΦΟΥ ΣΤΟ ΑΝΑΚΤΟΡΟ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ” ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΚΕ ΚΩΔΙΚΟ MIS 464803
ΥΠΟΕΡΓΟ 2: “Προθήκες”

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2015
ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Για την: «Προµήθεια και εγκατάσταση προθηκών, λοιπών ειδικών µουσειακών κατασκευών και συστηµάτων 
φωτισµού της πτέρυγας δωρητών στην ανατολική πτέρυγα β’ ορόφου στο ανάκτορο των αγίων Μιχαήλ και Γεωργίου 
στην Κέρκυρα»

Κέρκυρα, 26/5/2015
Αρ. Πρωτ: 1066
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Ανακοινώνουμε ότι το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων – Μουσείο Ασιατικής Τέχνης Κέρκυρας 
προκηρύσσει διεθνή ανοικτό διαγωνισμό µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική αναλυτική προκήρυξη και των παραρτημάτων αυτής, τα οποία αποτελούν 
αναπόσπαστο τμήμα της, ενδεικτικού προϋπολογισμού 178.861,79 € χωρίς Φ.Π.Α., Φ.Π.Α. 41.138,21 €, σύνολο 220.000,00 
€ (Διακοσίων είκοσι χιλιάδων ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 23%) για την προμήθεια και εγκατάσταση 
εγκατάσταση προθηκών, λοιπών ειδικών μουσειακών κατασκευών και συστημάτων φωτισμού της πτέρυγας δωρητών 
στην ανατολική πτέρυγα β’ ορόφου στο ανάκτορο των αγίων Μιχαήλ και Γεωργίου στην Κέρκυρα.
Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια και εγκατάσταση προθηκών, βάθρων, ειδικών μουσειακών κατασκευών, 
συστημάτων στήριξης εκθεμάτων και συστημάτων φωτισμού.

Προθεσμία εκτέλεσης της Σύμβασης: δυόμιση (2,5) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό καταθέτουν υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισμού, εγγύηση 
συμμετοχής στο διαγωνισμό. Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση πρέπει να αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί του 
προϋπολογισμού του Έργου (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), δηλαδή συνολικού ποσού 3.577,24 Ευρώ.

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν:
α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός Κράτους 
- Μέλους της ΕΕ και έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό 
της ΕΕ, του ΕΟΧ και στο εσωτερικό των χωρών που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων (GPA), 
η οποία συνήφθη στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης (GATT).
β) Ενώσεις – Κοινοπραξίες των υπό σημ. 12.1.1. φυσικών ή/και νομικών προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν
ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να
εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr .
Οι οικονομικοί φορείς αιτούνται, μέσω της ιστοσελίδας συστήματος και από το σύνδεσμο «Εγγραφείτε ως οικονομικός 
φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό, παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του.
Οι διαθέτοντες ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται με χρήση των
διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής 
Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα 
Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών 
της Γ.Γ. Εμπορίου.
Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν
ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον
αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από 
το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το ανωτέρω Τμήμα της Γενικής 
Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.
Οι οικονομικοί φορείς χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας:
- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική.
- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου. pdf με επίσημη μετάφραση στην
ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα IX Α για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, στο
Παράρτημα IX Β για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και στο Παράρτημα IX Γ για τις δημόσιες
συμβάσεις υπηρεσιών του π.δ. 60/2007, και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης 
του οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται/αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό Μητρώο, 
προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια 
υπηρεσία.

Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω του
Συστήματος. Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την 
εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο 
ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του.
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Γλώσσα: Ελληνική
Ηµεροµηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 30/06/2015
Ηµεροµηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 08/07/2015, έως ώρα 23:00
Ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: 15/07/2015, ώρα 11:00, στα γραφεία του Μουσείου Ασιατικής 
Τέχνης, Παλαιά Ανάκτορα, 49100, Κέρκυρα.
Πρόσωπα που επιτρέπονται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγµα των προσφορών: Οι διαγωνιζόμενοι ή νόμιμοι 
εκπρόσωποί τους μέσω του ΕΣΗΔΗΣ θα έχουν πρόσβαση ηλεκτρονικά στο περιεχόμενο των προσφορών αμέσως μετά την 
αποσφράγισή του.
Ηµεροµηνία αποστολής της περίληψης της Διακήρυξης στην Ε.Ε.Ε.Κ.: 26/05/2015
Αναλυτική Διακήρυξη και λοιπά τεύχη διαγωνισµού: Διατίθενται στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής στο Μουσείο 
Ασιατικής Τέχνης, Παλαιά Ανάκτορα, 49100, Κέρκυρα, τηλ.: 2661030443, αρμόδια υπάλληλος κ. Κατερίνα Βαβάλιου, κατά 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (07:30-15:00) έως 26/06/2015, δωρεάν σε έντυπη μορφή και σε ηλεκτρονική τα 
παραρτήματα Γ,E. Η αναλυτική Προκήρυξη καθώς και περίληψη αυτής διατίθενται και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας 
αρχής, www. matk.gr και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr
Πηγή χρηµατοδότησης: Το υποέργο 2 «Προθήκες» της Πράξης «Πτέρυγα δωρητών στην ανατολική πτέρυγα β’ ορόφου στο 
ανάκτορο των Αγίων Μιχαήλ και Γεωργίου στη Κέρκυρα» με ΚΩΔ. Πράξης ΠΔΕ 2013ΣΕ01480084, κωδικός ΟΠΣ 464803. 
Απόφαση ένταξης υπ’ αρ. ΕΥΤΟΠ/Α/ΙΟΝ17/5423/16.12.2013, ΑΔΑ: ΒΛΓΛΓ-2Χ8 Συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος  “ Δυτικής Ελλάδας-Πελοποννήσου-Ιονίων Νήσων 2007-13 “.

Η Προϊσταµένη του
Μουσείου Ασιατικής Τέχνης

Δέσποινα Ζερνιώτη
Αρχαιολόγος

Επιπλέον εγγυήσεις που απαιτούνται στον παρόντα διαγωνισµό είναι οι εξής :

Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ, σύµφωνα µε τα 
αναλυτικά οριζόµενα στο άρθρο 33 και στο συνηµµένο σχέδιο σύµβασης (άρθρο 4) µεταξύ της Α.Α. και Αναδόχου 
(Παράρτηµα Β) της ∆ιακήρυξης.
Εγγυητική Επιστολή καλής λειτουργίας 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ, σύµφωνα µε τα 
αναλυτικά οριζόµενα στο άρθρο 25 και στο συνηµµένο σχέδιο σύµβασης (άρθρο 6) µεταξύ της Α.Α. και του 
Αναδόχου (Παράρτηµα Β) της ∆ιακήρυξης.
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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

«προμήθεια και εγκατάσταση προθηκών, λοιπών ειδικών μουσειακών κατασκευών και 
συστημάτων φωτισμού της πτέρυγας δωρητών στην ανατολική πτέρυγα β’ ορόφου στο ανάκτορο 

των Aγίων Μιχαήλ και Γεωργίου στην Κέρκυρα»

ΤΟ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 Δημόσιο διαγωνισμό με την ανοιχτή διαδικασία προς τον σκοπόν επιλογής αναδόχου για το έργο 

«προμήθεια και εγκατάσταση προθηκών, λοιπών ειδικών μουσειακών κατασκευών και συστημάτων 
φωτισμού της πτέρυγας δωρητών στην ανατολική πτέρυγα β’ ορόφου στο ανάκτορο των Aγίων Μιχαήλ και 

Γεωργίου στην Κέρκυρα»

προϋπολογισμού 178.861,79 (ΕΥΡΩ) €  (άνευ ΦΠΑ), 

ο οποίος θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους κανόνες της οικείας νομοθεσίας και τους ειδικότερους όρους των 
παρόντων τευχών δημοπράτησης

Κέρκυρα, 26/5/2015
Αρ. Πρωτ: 1066
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ΜΕΡΟΣ Α΄_ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Άρθρο 1. Στοιχεία Διαγωνισμού 

1.1. Πίνακας με γενικά στοιχεία διαγωνισμού

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ-ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: προμήθεια και εγκατάσταση προθηκών, λοιπών ειδικών μουσειακών κατασκευών και συστημάτων 
φωτισμού της πτέρυγας δωρητών στην ανατολική πτέρυγα β’ ορόφου στο ανάκτορο των αγίων Μιχαήλ και 
Γεωργίου στην Κέρκυρα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ: 178.861,79 (ΕΥΡΩ) € μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

220.000,00 (ΕΥΡΩ) € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 2,5 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης και Εθνικούς Πόρους

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. σε ηλεκτρονική μορφή

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & 
ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

08/07/2015 και ώρα 23:00 π.μ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

15/07/2015 και ώρα 11:00 π.μ.

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ). Οι προσφορές υποβάλλονται από τους υποψηφίους ηλεκτρονικά, μέσω 
της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 
και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα 
με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13  (ΦΕΚ/Α/29-5-2013) και στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 
(ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»       

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΏΝ:

Τα στοιχεία των προσφορών και τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται σε έντυπη μορφή 
κατατίθενται στο Μουσείο Ασιατικής Τέχνης, στη Γραμματεία 

CPV: 39154000-6

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

Διεύθυνση:

Υπεύθυνος επικοινωνίας

Τηλ.: 

Φαξ:

 Ηλεκτρονική Δνση:

Μουσείο Ασιατικής Τέχνης Κέρκυρας

Παλαιά Ανάκτορα, 49 100 Κέρκυρα

Βαβάλιου Αικατερίνη, Παπαφλωράτου Σοφία,

2661 0 30443

2661 0 30425

matk@culture.gr

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

αποστολής για δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.Ε.Ε):

δημοσίευσης στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων του Φύλλου Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως:

ανάρτησης στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:

δημοσίευσης σε 2 ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες, ευρείας κυκλοφορίας:

δημοσίευσης σε 2 τοπικές εφημερίδες:

 

26/05/2015

                                
29/05/2015                              

29/05/2015

29/05/2015

29/05/2015
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1.2. Ορισμοί

Στην παρούσα προκήρυξη, καθώς και στα λοιπά τεύχη δημοπράτησης του παρόντος διαγωνισμού, οι παρακάτω όροι θα 
χρησιμοποιούνται με το κάτωθι περιεχόμενο:

• Διαγωνιζόμενος: ο οικονομικός φορέας ο οποίος συμμετέχει στο Διαγωνισμό δια της υποβολής προσφοράς,

• Διαγωνισμός: η διαγωνιστική διαδικασία επιλογής του Αναδόχου,

• Έγγραφα: Όπου στα Τεύχη Διαγωνισμού/Συμβατικά Τεύχη ζητείται η προσκόμιση εγγράφων/πιστοποιητικών/
βεβαιώσεων που έχουν εκδοθεί από δημόσιες υπηρεσίες δεν απαιτείται να προσκομίζονται τα πρωτότυπα ή 
επικυρωμένα αντίγραφα, αλλά γίνονται δεκτά  τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των εγγράφων αυτών. Γίνονται 
αποδεκτά τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί 
αρχικά από δικηγόρο, καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν 
θεώρηση από δημόσιες υπηρεσίες. Γίνονται αποδεκτά τα ευκρινή φωτοαντίγραφα αλλοδαπών εγγράφων, υπό την 
προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο ή από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές.

• Ενδιαφερόμενος: οποιοσδήποτε φορέας ο οποίος προτίθεται να λάβει μέρος στην παρούσα διαγωνιστική διαδικασία, 

• Επιτροπή: η Επιτροπή παραλαβής των προσφορών και διενέργειας του Διαγωνισμού, η οποία θα ορισθεί βάσει των 
οικείων διατάξεων.

• Οριστικός ανάδοχος: ο διαγωνιζόμενος στον οποίο κατακυρώνεται οριστικά το αποτέλεσμα του διαγωνισμού. 

• Προσωρινός ανάδοχος: ο διαγωνιζόμενος, η προσφορά του οποίου έχει κριθεί ως η πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη και εκκρεμεί ο έλεγχος των δικαιολογητικών κατακύρωσης.

• Σύμβαση: το συμβατικό κείμενο που θα υπογραφεί μεταξύ της αναθέτουσας αρχής και του οριστικού αναδόχου, 
μετά την οριστική κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού σε αυτόν.

• Συμβατική αμοιβή: η οικονομική προσφορά του οριστικού αναδόχου, άνευ ΦΠΑ.

• Σύστημα: το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).

• Τεύχη Διαγωνισμού / Συμβατικά τεύχη: η Παρούσα Προκήρυξη και η Σύμβαση που θα υπογραφεί.

• Υπεύθυνη Δήλωση: Όπου στα Τεύχη Διαγωνισμού/Συμβατικά Τεύχη ζητείται η προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης 
επισημαίνεται ότι η Υπεύθυνη Δήλωση θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένη, με τη χρήση ψηφιακής υπογραφής. 
Σε κάθε περίπτωση, αν ζητηθεί η υποβολή δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή ως Υπεύθυνη Δήλωση, νοείται, για 
τους μεν ημεδαπούς, Υπεύθυνη Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του νομικού ή του φυσικού προσώπου με 
ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημέρας υποβολής των 
προσφορών χωρίς να απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής. Για τους δε αλλοδαπούς, κείμενο ανάλογης 
αποδεικτικής αξίας το οποίο θα συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση του στα Ελληνικά κατά τα οριζόμενα στο 
άρθρο 454 του Κ.Πολ.Δικ και του Κώδικα περί Δικηγόρων.

1.3. Νομικό Πλαίσιο

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με το κείμενο ελληνικό και ενωσιακό δίκαιο που διέπει την ανάθεση δημοσίων 
συμβάσεων και ιδιαίτερα σύμφωνα με τις διατάξεις: 

• του π.δ/τος 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16-3-2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 
2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, 
όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005»,

•  του ν. 3886/2010 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων - Εναρμόνιση της ελληνικής 
νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/
ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)» (ΦΕΚ Α΄ 173/30.09.2010), 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΠΝΠ),
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•  του ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 
2007-2013» (ΦΕΚ Α’ 267/2007) όπως τροποποιήθηκε, μεταξύ άλλων, με το ν. 3840/2010 και ισχύει,

•  των άρθρων 79-85 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας, κλπ» (ΦΕΚ Α/143),

•  του άρθρου 1 παρ. 5 και 6 του ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» 
(ΦΕΚ Α’/19),

•  του π.δ/τος 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (Κ.Π.Δ), ΦΕΚ 150/Β’/10-7-2007),

• του ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013) και της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες 
και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού  Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», με την 
επιφύλαξη του σημ. 1 της υποπαραγράφου στ. 20 του ν. 4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής 
οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 85/Α’/07.04.2014),

•  του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74 /Α’/26-3-2014)«Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα- Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (A’161) και λοιπές 
ρυθμίσεις»,

• του ν.4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων», (ΦΕΚ Α/204)

• του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (ΦΕΚ Α/226), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την περίπτωση 14 της ενότητας 
Α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 199 του ν. 4281/2014 από 01-03-2015 σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 
201 του ιδίου νόμου.

• του άρθρου 157 «Εγγυήσεις» του ν.4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά 
θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ Α/160)

• του ν.3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και 
άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ Α/267)

• της υπ.αριθ. 12179/2-7-2014 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄1893/11-7-2014)

•  της υπ’ αριθμ. 14053/ΕΥΣ 1749 (ΦΕΚ 540/Β/27.03.2008) Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

• Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥ/ΔΟΕΠΥ/275923/40952/379/24.10.2014 απόφαση μεταβίβασης αρμοδιοτήτων 
του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού στις Περιφερειακές και Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες και στα 
Δημόσια Μουσεία αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και στις 
Περιφερειακές Υπηρεσίες αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού όπως αυτή συμπληρώθηκε και ισχύει με την ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΥΟΝΕ/
ΤΝΕ/295789/3260/37/5/14.11.2014 (ΦΕΚ 3114/Β/20-11-2014) απόφαση.

• Την υπ΄αριθμ. ΥΠ.ΠΟ.Α/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΜΝ/276033/40980/36082/18068 /27.10.2014 (ΑΔΑ: 6ΞΗΨΓ-8Ι5) 
απόφαση τοποθέτησης Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης Υπηρεσιών της Κεντρικής, των 
Περιφερειακών, Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών και Δημόσιων Μουσείων της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων 
και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΥΠΠΟΑ.

• Την με αρ. πρωτ. ΕΥΤΟΠ/Α/ΙΟΝ17/5423/16.12.2013 (ΑΔΑ: ΒΛΓΛΓ-2Χ8) 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».

• Τη μελέτη εγκριθείσα δια της με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜΕΕΠ/ΤΔΑΜ/Φ21-ΜΑΤ/185856/99333/8575/2355/ 
04.10.2014 απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού για την έγκριση της Μουσειολογικής – Μουσειογραφικής μελέτης 
«Πτέρυγα δωρητών στην ανατολική πτέρυγα του β’ ορόφου Μουσείου Ασιατικής Τέχνης – Βελτίωση υφιστάμενων 
εγκαταστάσεων και υποδομών Ανακτόρου Αγίων Μιχαήλ και Γεωργίου Κέρκυρας» Π.Ε. Κέρκυρας, Περιφέρειας 
Ιονίων Νήσων.  

•  της υπ’ αριθ. C/2007/5441/5.11.2007 Απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την 
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έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτικής Ελλάδας - Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων» (Κωδικός 10, CCI: 
2007GR161PO007) της προγραμματικής περιόδου 2007-2013. 

Άρθρο 2. Ενημέρωση ενδιαφερομένων – Παραλαβή Προκήρυξης

2.1 Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να παραλάβουν την προκήρυξη σε έντυπη μορφή, μπορούν να απευθύνονται στα 
γραφεία της αναθέτουσας αρχής, στα Παλαιά Ανάκτορα Κέρκυρας, 49100, Κέρκυρα τηλ.: 2661 0 30443 κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες 10:00-13:00πμ.

2.2 Οι παραλαμβάνοντες την προκήρυξη, θα πρέπει να προσκομίσουν πλήρη στοιχεία του ενδιαφερομένου 
(ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, αριθμό τηλεομοιοτυπικής συσκευής (fax), e-mail).

2.3 Η αναλυτική Προκήρυξη καθώς και περίληψη αυτής διατίθενται και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής,  www.
matk.gr  και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr.

Άρθρο 3. Παροχή διευκρινίσεων επί της Προκήρυξης

3.1 Οι υποψήφιοι μπορούν να ζητήσουν γραπτώς συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της 
παρούσας προκήρυξης μέχρι και την 12η ημέρα πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, 
δηλαδή μέχρι την 26/06/2015 και ώρα 15:00.

3.2 Τα ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φέρουν ψηφιακή υπογραφή.

3.3 Η Αναθέτουσα Αρχή θα απαντήσει σε όλες μαζί τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν εντός του ανωτέρω διαστήματος το 
αργότερο μέχρι 6 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Οι απαντήσεις στις σχετικές 
ερωτήσεις των ενδιαφερομένων θα αναρτώνται στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας 
Αρχής. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ 
μέρους της Αναθέτουσας Αρχής.

3.4 Από την παραλαβή των τευχών του Διαγωνισμού και από την παροχή, κατά τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο, των 
τυχόν συμπληρωματικών πληροφοριών/ διευκρινίσεων συνάγεται, κατά αμάχητο τεκμήριο, ότι ο ενδιαφερόμενος 
έχει λάβει γνώση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και της φύσης του έργου.

3.5 Μετά την κατάθεση και αποσφράγιση των προσφορών, διευκρινίσεις, τροποποιήσεις ή αποκρούσεις όρων της 
προκήρυξης ή των προσφορών δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Άρθρο 4. Γλώσσα Διαδικασίας

Η γλώσσα διενέργειας του διαγωνισμού και εκτέλεσης της Σύμβασης είναι η ελληνική.  Επί ποινή αποκλεισμού τα έγγραφα 
της Προσφοράς και της Σύμβασης, καθώς και όλη η σχετική αλληλογραφία, που είναι δυνατό να απαιτηθεί κατά τη διάρκεια 
της διαδικασίας του διαγωνισμού, υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα ή υποβάλλεται επίσημη μετάφραση στην ελληνική 
μαζί με το υποβαλλόμενο έγγραφο και σε κάθε περίπτωση διαφοράς ισχύει η επίσημη μετάφραση. Δικαιολογητικά και 
έγγραφα που εκδίδονται σε κράτος εκτός Ελλάδος συνοδεύονται επί ποινή αποκλεισμού από επίσημη μετάφρασή τους 
στην ελληνική γλώσσα. Εάν κάποιο έγγραφο υπογράφεται ή είναι πιστοποιημένο από μη ελληνική δημόσια αρχή, αυτό θα 
πρέπει να υποβάλλεται/προσκομίζεται με υποσημείωση. Αντίστοιχα οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα, 
με εξαίρεση τα συνημμένα στην Τεχνική Προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά φυλλάδια, που μπορούν να είναι στην 
αγγλική γλώσσα.

Άρθρο 5. Τεκμήριο από τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό

5.1 Η συμμετοχή στη διαδικασία του διαγωνισμού συνιστά αμάχητο τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος, αλλά και κάθε μέλος 
του -σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας ή ένωσης- έχει λάβει πλήρη γνώση της παρούσας προκήρυξης 
και των τευχών που τη συνοδεύουν καθώς και της εφαρμοστέας νομοθεσίας, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 1.3. της 
παρούσας προκήρυξης.

5.2 Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνιστά, επίσης, αμάχητο τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έχει αποδεχθεί πλήρως και 
ανεπιφυλάκτως τη νομιμότητα του συνόλου των όρων όλων των τευχών του Διαγωνισμού.
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ΜΕΡΟΣ Β΄_ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Άρθρο 6. Αντικείμενο του έργου

6.1 Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια και εγκατάσταση προθηκών, λοιπών ειδικών μουσειακών κατασκευών 
και φωτιστικών συστημάτων στην ανατολική πτέρυγα β’ ορόφου στο ανάκτορο των αγίων Μιχαήλ και Γεωργίου στην 
Κέρκυρα σύμφωνα με την εγκεκριμένη μουσειογραφική μελέτη εγκριθείσα δια της  υπ΄ αριθ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/
ΔΜΕΕΠ/ΤΔΑΜ/Φ21-ΜΑΤ/185856/99333/8575/ 2355/04.10.2013 ΥΑ (Παράρτημα Γ της παρούσας) ως ακολούθως: 
προθήκες, βάθρα, λοιπές ειδικές μουσειακές κατασκευές, συστήματα στήριξης εκθεμάτων και φωτιστικά συστήματα

6.2  Τα προς προμήθεια αντικείμενα και οι παρεχόμενες υπηρεσίες πρέπει να πληρούν επί ποινή αποκλεισμού τα 
οριζόμενα λεπτομερώς ως προς τις ποσότητες (για τα αγαθά) και τις προδιαγραφές στο Παράρτημα Α και στο 
Παράρτημα Γ της παρούσας.

6.3 Τα προς προμήθεια αντικείμενα/ Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού 
Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :39154000-6

6.4 Αποδεκτές είναι μόνο οι προσφορές που καλύπτουν το σύνολο των προκηρυσσόμενων αντικειμένων.

Άρθρο 7. Τρόπος Υλοποίησης – Παραδοτέα 

7.1 To προαναφερθέν συνολικό αντικείμενο του έργου του αναδόχου συνίσταται στην προμήθεια και εγκατάσταση 
προθηκών, λοιπών ειδικών μουσειακών κατασκευών και συστημάτων φωτισμού της πτέρυγας δωρητών στην 
ανατολική πτέρυγα β’ ορόφου στο ανάκτορο των αγίων Μιχαήλ και Γεωργίου στην Κέρκυρα, σύμφωνα με την 
τεχνική περιγραφή και τα εγκεκριμένα κατασκευαστικά σχέδια της υπ΄ αριθ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜΕΕΠ/ΤΔΑΜ/
Φ21-ΜΑΤ/185856/99333/8575/ 2355/04.10.2013 ΥΑ Μουσειογραφικής Μελέτης ως ακολούθως: 

• Α. ΠΡΟΘΗΚΕΣ.

• Β. ΒΑΘΡΑ

• Γ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΥΣΕΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ.

• Δ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ

• Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Τα προς προμήθεια αντικείμενα πρέπει να πληρούν επί ποινή αποκλεισμού τα οριζόμενα λεπτομερώς ως προς τις 
ποσότητες και τις προδιαγραφές στα αντίστοιχα άρθρα του Παραρτήματος Α της παρούσας και στα σχετικά συνημμένα 
στο Παράρτημα Γ της παρούσας σε ηλεκτρονική μορφή σχέδια.

7.2 Ο χρόνος, ο τόπος και τρόπος παράδοσης καθώς και ο χρόνος παραλαβής των αντικειμένων που περιγράφονται στο 
Παράρτημα Α της παρούσας, ορίζονται αναλυτικά στο συνημμένο σχέδιο της σύμβασης που θα υπογραφεί μεταξύ 
της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου (Παράρτημα Β της παρούσας), ιδίως στα άρθρα 1. 2. 7. 8. 9 και 10 αυτής.

Άρθρο 8. Διάρκεια και Προϋπολογισμός της Σύμβασης

8.1 Το έργο του αναδόχου έχει διάρκεια 2,5 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 

8.2 Ο συνολικός ανώτατος προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των εκατόν εβδομηντα οχτώ χιλιάδων, 
οχτακοσίων εξηντα ένα ευρώ και 79 λεπτών  (178.861,79 €) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (23%), ήτοι 
διακοσίων είκοσι χιλιάδων ευρώ (220.000 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

8.3 Η Πράξη στην οποία εντάσσεται η προκηρυσσόμενη προμήθεια/υπηρεσία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και από το Ελληνικό Δημόσιο μέσω του Προγράμματος Δημοσιών 
Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) και συγκεκριμένα την ΣΑΕ 014/8 με ενάριθμο 2013ΣΕ01480084 στα πλαίσια του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Δυτικής Ελλάδας-Πελοποννήσου-Ιονίων Νήσων 2007-13.

Άρθρο 9. Αμοιβή Αναδόχου
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9.1 Η οικονομική προσφορά του οριστικού αναδόχου αποτελεί τη συμβατική του αμοιβή και δεν περιλαμβάνει τον 
αναλογούντα ΦΠΑ, ο οποίος δηλώνεται διακριτά στο ειδικό έντυπο της οικονομικής προσφοράς. Η αμοιβή του 
οριστικού αναδόχου δεν αναθεωρείται καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης.

9.2 Ο οριστικός ανάδοχος δεσμεύεται για το αμετάβλητο της οικονομικής προσφοράς του για οποιοδήποτε λόγο, καθώς 
και για την ακρίβεια των υπολογισμών, με βάση τους οποίους θα διαμορφώσει την οικονομική προσφορά του.

9.3 Όλα τα χρηματικά ποσά και οι πληρωμές που θα διενεργούνται από την αναθέτουσα αρχή θα εκφράζονται σε ευρώ, 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

9.4 Οι πληρωμές στο πλαίσιο της σύμβασης θα γίνονται σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο συνημμένο σχέδιο 
σύμβασης μεταξύ της Α.Α. και του Αναδόχου (Παράρτημα Β της παρούσας) και ιδίως στο άρθρο 3 αυτής και θα 
πραγματοποιούνται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και με την έκδοση σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής της 
αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου της σύμβασης, με το οποίο θα πιστοποιείται η καλή 
εκτέλεση κάθε ενέργειας και οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες για την υλοποίησή της.

9.5 Σε περίπτωση Κοινοπραξίας ή Ένωσης φυσικών ή νομικών προσώπων, οι πληρωμές θα καταβληθούν αναλογικά σε 
κάθε συμμετέχοντα στην εν λόγω Κοινοπραξία ή Ένωση, σύμφωνα με την οικονομική προσφορά του.

9.6 Τα προβλεπόμενα από τις φορολογικές διατάξεις παραστατικά θα εκδίδονται στο όνομα της αναθέτουσας αρχής, 
μετά την εκτέλεση και παράδοση του έργου, κατά τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο. Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε 
νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ Νομικών Προσώπων, Ανεξάρτητων Αρχών ή άλλων Οργανισμών 
που κατά νόμο τον  βαρύνει.

9.7 Τα εξόδα δημοσιότητας στον Τύπο βαρύνουν τον Ανάδοχο.

Άρθρο 10. Εγγυήσεις

10.1. Οι εγγυήσεις που απαιτούνται στον παρόντα διαγωνισμό είναι οι εξής :

• Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής, σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο άρθρο 19 της παρούσας, 

• Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο άρθρο 33 και στο συνημμένο 
σχέδιο σύμβασης (άρθρο 4) μεταξύ της Α.Α. και Αναδόχου (Παράρτημα Β) της παρούσας και

• Εγγυητική Επιστολή προκαταβολής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας και τα αναλυτικά οριζόμενα στο 
συνημμένο σχέδιο σύμβασης (άρθρο 5) μεταξύ της Α.Α. και του Αναδόχου (Παράρτημα Β) της παρούσας. 

• Εγγυητική Επιστολή καλής λειτουργίας, σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο άρθρο 25 και στο συνημμένο 
σχέδιο σύμβασης (άρθρο 6) μεταξύ της Α.Α. και του Αναδόχου (Παράρτημα Β) της παρούσας.
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ΜΕΡΟΣ Γ’ _ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ –  ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ –  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Άρθρο 11. Προϋποθέσεις συμμετοχής – Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών

11.1 Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, 
χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr .

11.2 Οι οικονομικοί φορείς αιτούνται, μέσω της ιστοσελίδας συστήματος και από το σύνδεσμο «Εγγραφείτε ως οικονομικός 
φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό, παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης 
του.

11.3 Οι διαθέτοντες ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων 
(όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας 
Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα 
Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών 
Προμηθειών της Γ.Γ. Εμπορίου. Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι 
οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συμπληρώνοντας 
τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που 
κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το ανωτέρω 
Τμήμα της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. Οι οικονομικοί φορείς χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την 
εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας: − είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη 
με επίσημη μετάφραση στην ελληνική.− είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου. pdf με επίσημη 
μετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα IX Α για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, 
στο Παράρτημα IX Β για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και στο Παράρτημα IX Γ για τις δημόσιες συμβάσεις 
υπηρεσιών του π.δ. 60/2007, και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του 
οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται/αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό Μητρώο, 
προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην 
αρμόδια υπηρεσία. 

11.4 Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος. Ο 
υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την εξέλιξη 
του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο 
ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του.

Άρθρο 12. Δικαίωμα Συμμετοχής

12.1. Στο διαγωνισμό δύναται να συμμετάσχουν:

12.1.1 Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία 
ενός Κράτους –Μέλους της ΕΕ και έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια 
εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της ΕΕ, του ΕΟΧ και στο εσωτερικό των χωρών που είναι συμβαλλόμενα 
μέρη στη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων (GPA), η οποία συνήφθη στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων 
του Γύρου της Ουρουγουάης (GATT).

12.1.2 Ενώσεις – Κοινοπραξίες των υπό σημ. 12.1.1. φυσικών ή/και νομικών προσώπων που υποβάλλουν κοινή 
προσφορά. Στην περίπτωση των ενώσεων δεν απαιτείται οι διαγωνιζόμενοι να έχουν λάβει συγκεκριμένη 
νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να 
υποχρεώσει την Ένωση, η οποία θα ανακηρυχθεί ως ανάδοχος, πριν την υπογραφή της σύμβασης να λάβει 
συγκεκριμένη νομική μορφή ως εξής:                                                                         
             α) να περιβληθεί τη μορφή της κοινοπραξίας κατά τα οριζόμενα στη σχετική νομοθεσία,  
                β) να περιβληθεί τη μορφή εταιρείας του εμπορικού δικαίου, συσταθείσας σύμφωνα με τις διατάξεις 
του εμπορικού νόμου. 

12.1.3 Σε κάθε περίπτωση τα μέλη της Ένωσης – Κοινοπραξίας ευθύνονται έκαστος, έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, 
αδιαιρέτως, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την εκτέλεση του έργου. Σε περίπτωση κατά την οποία, 
εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος των Ενώσεων – Κοινοπραξιών δεν 
μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα 
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μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς, με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω 
ανικανότητα προκύψει, κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν 
την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς, με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη 
της ένωσης και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικαταστάτη ο οποίος πρέπει να 
πληροί τους όρους των τευχών. Η αντικατάσταση αξιολογείται, με την υποβολή σχετικών δικαιολογητικών, 
από την Επιτροπή και εγκρίνεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής.

12.1.4 Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να έχουν ειδική τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, σχετική με το αντικείμενο 
του διαγωνισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 14 της παρούσας προκήρυξης.

12.1.5 Επισημαίνεται ότι κάθε διαγωνιζόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δεν μπορεί να μετέχει, είτε αυτοτελώς, 
είτε ως μέλος Ένωσης – Κοινοπραξίας, είτε καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο, σε περισσότερες της μιας 
προσφοράς.

Άρθρο 13  Προσωπική κατάσταση διαγωνιζόμενων

13.1. Αποκλείεται από τον παρόντα Διαγωνισμό ο διαγωνιζόμενος, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του ή, σε περίπτωση 
ένωσης προσώπων, έστω και σε ένα συμμετέχοντα στην ένωση οικονομικό φορέα, οι λόγοι αποκλεισμού των 
παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 43 του π.δ/τος 60/2007 και συγκεκριμένα εάν υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική 
απόφαση εις βάρος των διαγωνιζομένων ή -σε περίπτωση ενώσεων προσώπων- έστω και για ένα συμμετέχοντα 
στην ένωση οικονομικό φορέα, για έναν ή περισσότερους λόγους που απαριθμούνται κατωτέρω:

13.1.a  συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2, παράγραφος 1 της κοινής δράσης 
της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου,

13.1.b δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και 
στο άρθρο 3, παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου,

13.1.c απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,

13.1.d νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/
ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος για τη νομιμοποίηση από παράνομες δραστηριότητες,

13.1.e υπεξαίρεση (375 ΠΚ), απάτη (386, 388 ΠΚ), εκβίαση (385 ΠΚ), πλαστογραφία (216, 218 ΠΚ), ψευδορκία 
(224 ΠΚ), δωροδοκία (235-237 ΠΚ) και δόλια χρεοκοπία (398 ΠΚ) ή της ανάλογης νομοθεσίας του κράτους 
εγκατάστασης

13.1.f αδίκημα που αφορά την επαγγελματική του διαγωγή.

13.2. Αποκλείεται από τον παρόντα Διαγωνισμό ο διαγωνιζόμενος, εφόσον ο ίδιος ή, σε περίπτωση ένωσης προσώπων, 
έστω και ένας συμμετέχων στην ένωση οικονομικός φορέας:

13.2.a  βρίσκεται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση, είτε πτωχευτικό 
συμβιβασμό, είτε υπό εξυγίανση, είτε υπό ειδική εκκαθάριση, είτε δικαστική συμπαράσταση (αν πρόκειται 
για φυσικό πρόσωπο) ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία 
προβλεπόμενη από τις εθνικές, νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις,

13.2.b εκινήθη εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 
συμβιβασμό, εξυγίανση, ειδική εκκαθάριση ή δικαστική συμπαράσταση (αν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο) 
ή οποιαδήποτε άλλη ανάλογη διαδικασία προβλεπόμενη από τις εθνικές, νομοθετικές και κανονιστικές 
διατάξεις,

13.2.c έχει διαπράξει επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την 
επαγγελματική του ιδιότητα, που μπορεί να διαπιστωθεί ελευθέρως με οποιοδήποτε μέσο από την αναθέτουσα 
αρχή, 

13.2.d είναι ένοχος υποβολής ψευδούς δηλώσεως ή παραλείψεως υποβολής των πληροφοριών που απαιτούνται.

13.3. Αποκλείονται από τον παρόντα Διαγωνισμό επίσης, τα πρόσωπα που δεν ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή 
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βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας και δεν είναι εγγεγραμμένα στο οικείο εμπορικό 
– βιοτεχνικό –βιομηχανικό επιμελητήριο.

13.4. Αποκλείεται από τον παρόντα Διαγωνισμό ο διαγωνιζόμενος, εφόσον ο ίδιος ή, σε περίπτωση ένωσης προσώπων, 
έστω και ένας συμμετέχων στην ένωση οικονομικός φορέας:

13.4.a δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκαταστημένος ή σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας της 
αναθέτουσας αρχής,

13.4.b δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του τις σχετικές με την πληρωμή των φόρων και τελών σύμφωνα με 
τη νομοθεσία της χώρας της αναθέτουσας αρχής,

13.5. Αποκλείεται από τον παρόντα Διαγωνισμό ο διαγωνιζόμενος, εφόσον ο ίδιος ή, σε περίπτωση ένωσης προσώπων, 
έστω και ένας συμμετέχων στην ένωση οικονομικός φορέας:

13.5.a απώλεσε το δικαίωμα να συμμετέχει σε δημόσιους διαγωνισμούς με απόφαση άλλης δημόσιας υπηρεσίας ή 
ΝΠΔΔ ή φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα, λόγω μη εκπλήρωσης των συμβατικών του υποχρεώσεων,

13.5.b δεν υποβάλει επιστολή συμμετοχής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σημείο 19 της παρούσας Προκήρυξης,

13.5.c δεν υποβάλει όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρούσα προκήρυξη, ή/και παραβεί οποιαδήποτε 
υποχρέωση από τις αναφερόμενες στην παρούσα προκήρυξη ή/και

13.5.d δεν υποβάλει όλα τα έγγραφα των προσφορών στην Ελληνική Γλώσσα ή επισήμως μεταφρασμένα στην 
Ελληνική Γλώσσα. Εξαίρεση αποτελούν τα συνημμένα στην Τεχνική Προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά 
τεχνικά φυλλάδια, που μπορούν να είναι στην αγγλική γλώσσα

13.6. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, οι παραπάνω λόγοι αποκλεισμού ισχύουν για καθέναν 
από τους συμμετέχοντες στην κοινή προσφορά. Εάν συντρέχει λόγος αποκλεισμού και για έναν μόνο συμμετέχοντα 
σε κοινή προσφορά, η υποβληθείσα κοινή προσφορά αποκλείεται από το διαγωνισμό.

Άρθρο 14.  Τεχνική καταλληλότητα και χρηματοοικονομική επάρκεια

14.1. Κάθε διαγωνιζόμενος που πληροί τις προϋποθέσεις των άρθρων 12 και 13 της παρούσας προκήρυξης, οφείλει 
να διαθέτει, επιπλέον, και ειδική τεχνική, επαγγελματική ικανότητα και χρηματοπιστωτική επάρκεια, κατά τα 
διαλαμβανόμενα στο παρόν άρθρο.

14.1.a Αναγκαίες ελάχιστες απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας:                                                                                                                                
Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν κατ΄ελάχιστον να διαθέτουν πιστοληπτική ικανότητα για ποσό ίσο με το 30% 
του προϋπολογισμού του διαγωνισμού (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), ήτοι 53.658,54 Ευρώ. Σε 
περίπτωση ενώσεων προμηθευτών ή κοινοπραξίας, το ελάχιστο όριο πιστοληπτικής ικανότητας αρκεί να 
ισχύει αθροιστικά για το σύνολο των μελών της ένωσης.  

14.1.b Αναγκαίες ελάχιστες απαιτήσεις επαγγελματικής και τεχνικής ικανότητας:                                                     
Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν κατ΄ ελάχιστον να έχουν εκτελέσει κατά τα τρία (3) τελευταία  έτη τουλάχιστον 
2 αντίστοιχα έργα (προμήθεια και εγκατάσταση προθηκών και λοιπών κατασκευών εκθεσιακού εξοπλισμού 
αρχαιολογικών ευαίσθητων αυθεντικών μουσειακών εκθεμάτων σε Μουσεία και εκθεσιακούς χώρους 
Δημοσίου ή Ιδιωτικού φορέα) προϋπολογισμού τουλάχιστον 180.000,00 € έκαστο (χωρίς τον ΦΠΑ).

14.1.c Αναγκαίες ελάχιστες απαιτήσεις ως προς την εξασφάλιση της ποιότητας: 

Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν επί ποινή αποκλεισμού να είναι πιστοποιημένοι με βάση το πρότυπο ISO 
9001:2008 από ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης, διαπιστευμένο από τον ΕΣΥΔ ή ισότιμο οργανισμό. Το πεδίο 
εφαρμογής της πιστοποίησής θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να καλύπτει το αντικείμενο της διακήρυξης – 
ήτοι:  την κατασκευή μουσειακών ή εκθεσιακών προθηκών και μουσειακού ή ελθεσιακού εξοπλισμού.

14.2. Εάν ο διαγωνιζόμενος είναι Ένωση φυσικών ή νομικών ή Κοινοπραξία, η ειδική τεχνική, επαγγελματική ικανότητα 
και η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια η οποία απαιτείται, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, μπορεί να 
προκύπτει και αθροιστικά από όλα τα μέλη της Κοινοπραξίας ή Ένωσης. 
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14.3. Οι διαγωνιζόμενοι, για να αποκτήσουν ή να ενισχύσουν την τεχνική και επαγγελματική τους ικανότητα, μπορούν να 
στηρίζονται στις δυνατότητες άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων, που δεν μετέχουν στο διαγωνισμό, αλλά έχουν 
δεσμευθεί ότι θα τις θέσουν στη διάθεση των διαγωνιζομένων για την εκτέλεση της Σύμβασης, χωρίς να χρειάζεται 
να διατηρούν με αυτούς σχέση συγκεκριμένης νομικής μορφής, σύμφωνα με το άρθρο 45 παρ. 2 και 3 και το άρθρο 
46 παρ. 3 και 4 του ΠΔ 60/2007.  Σε περίπτωση που για τον τρίτο φορέα συντρέχει οποιοσδήποτε από τους λόγους 
αποκλεισμού που περιγραφονται στο άρθρο 13 η προσφορά απορρίπτεται.

Άρθρο 15. Δικαιολογητικά συμμετοχής

15.1. Οι διαγωνιζόμενοι υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους, επί ποινή αποκλεισμού, στον υποφάκελο «Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής—Τεχνική Προσφορά», σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 της παρούσας, τα κάτωθι δικαιολογητικά 
με την ίδια σειρά και αρίθμηση στην Ελληνική γλώσσα. Δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί εκτός Ελλάδας θα 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 454 του Κ.Πολ.Δικ 
και του Κώδικα περί Δικηγόρων:

15.1.1. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής. Ο Διαγωνιζόμενος για τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό οφείλει να 
καταθέσει εγγυητική επιστολή συμμετοχής, η οποία θα έχει συνταχθεί και θα εκδοθεί σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 19 της παρούσας Προκήρυξης.

15.1.2. Πράξη σύστασης / έναρξης επιτηδεύματος: Στην περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος είναι νομικό πρόσωπο 
πρέπει να καταθέσει αντίγραφο του καταστατικού ή άλλου αντίστοιχου εγγράφου του που να αποδεικνύει τη 
σύσταση του νομικού προσώπου του διαγωνιζόμενου και τυχόν τροποποιήσεις του μαζί με τα αντίστοιχα ΦΕΚ 
δημοσίευσης, όπου αυτά προβλέπονται. Ενδείκνυται η προσκόμιση του πιο πρόσφατου κωδικοποιημένου 
καταστατικού και οι τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις αυτού, μαζί με τα αντίστοιχα ΦΕΚ δημοσίευσης 
όπου αυτή προβλέπεται. Στην περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος είναι φυσικό πρόσωπο πρέπει να καταθέσει 
βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος από την αρμόδια Οικονομική Αρχή (ΔΟΥ).

15.1.3. Πράξη σύστασης ενώσεως – κοινοπραξίας: Προσκομίζεται το ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης αυτής και 
συμπληρωματικά κάθε άλλο πρόσφορο έγγραφο, όπως ενδεικτικά, πρακτικά αποφάσεων των Διοικητικών 
Συμβουλίων (σε περίπτωση Α.Ε.) ή αποφάσεων των διαχειριστών (σε περίπτωση Ε.Π.Ε. , Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. ή Ε.Ε.), 
όπου θα ορίζονται:

i. τα μέλη της ένωσης που υπέβαλαν προσφορά, τα οποία θα αναφέρονται ονομαστικά, ευθύνονται 
αλληλεγγύως, αδιαιρέτως και εις ολόκληρο έκαστο έναντι της αναθέτουσας αρχής,

ii. το μέρος του Έργου (ποσοστό συμμετοχής) που αναλαμβάνει κάθε μέλος της Ένωσης στην εκτέλεση του 
Έργου,

iii. συμβολαιογραφική πράξη με την οποία ορίζεται  κοινός νόμιμος εκπρόσωπος της ένωσης ή κοινοπραξίας 
για το Διαγωνισμό με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας,

iv. ο Συντονιστής/ επικεφαλής της ένωσης,

v. ότι σε περίπτωση που επιλεγούν ως Ανάδοχοι και εφόσον δεν έχουν συστήσει κοινοπραξία με δική τους 
πρωτοβουλία, θα συστήσουν, εφόσον τους ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, κοινοπραξία σύμφωνα με 
τα προβλεπόμενα στη σχετική νομοθεσία ή εταιρεία του εμπορικού δικαίου,

vi. ότι η κοινοπραξία θα συσταθεί με σκοπό την προμήθεια και εγκατάσταση προθηκών, λοιπών ειδικών 
μουσειακών  κατασκευών και φωτιστικών συστημάτων, όπως προβλέπει η παρούσα Προκήρυξη 
Διαγωνισμού, ή η εταιρεία θα συσταθεί με σκοπό μεταξύ άλλων προμήθεια και εγκατάσταση προθηκών, 
λοιπών ειδικών μουσειακών  κατασκευών και φωτιστικών συστημάτων, όπως προβλέπει η παρούσα 
Προκήρυξη Διαγωνισμού, και η Σύμβαση θα υπογραφεί μετά την έκδοση αριθμού φορολογικού μητρώου 
από την αρμόδια φορολογική αρχή,

vii. ότι τα μέλη της κοινοπραξίας θα είναι αλληλεγγύως, εξ ολοκλήρου και εξ αδιαιρέτου υπεύθυνα για την 
τήρηση των όρων της Σύμβασης.

15.1.4. Υπεύθυνη Δήλωση του Διαγωνιζόμενου ή των νομίμων εκπροσώπων των Διαγωνιζόμενων σε περίπτωση 
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νομικών προσώπων, στην οποία θα δηλώνονται τα εξής:

i. τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν,

ii. ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της παρούσας προκήρυξης 
και ότι αποδέχεται όλους τους όρους της παρούσας,

iii. ότι η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο του προκηρυσσόμενου έργου

iv. ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικό με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας 
Αρχής για αναβολή ή ακύρωση του διαγωνισμού,

v. ότι συμμετέχει σε μία μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού,

vi. ότι δεν υπόκειται σε κάποιον από τους λόγους αποκλεισμού, όπως αυτοί αναλυτικά αναφέρονται στο 
Άρθρο 13 της Προκήρυξης και

vii. ότι όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.

15.1.5. Υπεύθυνη δήλωση του/των νόμιμου/ων εκπροσώπου/ων ήτοι, σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως τυχόν 
ειδικότερης πληρεξουσιότητας,: 

i. των διαχειριστών Ο.Ε. και Ε.Ε., 

ii. των διαχειριστών ΕΠΕ και ΙΚΕ,

iii. του Πρόεδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου Α.Ε. και

iv. των νόμιμων εκπροσώπων κάθε άλλου νομικού προσώπου 

ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς, ο καθένας από αυτούς δεν έχει καταδικασθεί με 
αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 13.1. και δεν συντρέχει 
στο πρόσωπό του λόγος αποκλεισμού της παραγράφου 13.2 d) της παρούσας.

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή τα δικαιολογητικά σύστασής τους εκδίδονται με βάση την ισχύουσα 
νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

Άρθρο 16. Δικαιολογητικά τεχνικής καταλληλότητας

16.1. Ο Διαγωνιζόμενος οφείλει επί ποινή αποκλεισμού να αποδείξει την τεχνική του καταλληλότητα, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 14 της Προκήρυξης,  προσκομίζοντας:

16.1.1  Γενικές πληροφορίες για το διαγωνιζόμενο, όπως πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά, τη 
δραστηριότητα, την τεχνική υποδομή, τη γενικότερη οργάνωση του διαγωνιζόμενου, τη δυνατότητα παροχής 
των ζητούμενων υπηρεσιών, τα μέσα ποιοτικού ελέγχου των παρεχόμενων από αυτούς υπηρεσιών.  
Πρόσφατη κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα.

16.1.2 Ενυπόγραφο αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του προτεινόμενου Υπεύθυνου Έργου. Στο βιογραφικό θα 
πρέπει να αποτυπώνεται σαφώς η συμμετοχή και ο ρόλος του στελέχους σε αναλόγου φύσεως και μεγέθους 
έργα.

16.1.3 Κατάλογο με συνοπτική περιγραφή των κυριότερων, παρόμοιων με το προκηρυσσόμενο, έργων τα οποία 
υλοποίησαν ή ευρίσκονται κατά τη φάση υλοποίησης κατά την προηγούμενη 3ετία μέχρι τη δημοσίευση 
της παρούσας στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ένδειξη της οικονομικής τους αξίας, 
του χρόνου υλοποίησης και του παραλήπτη, και του ποσοστού συμμετοχής του διαγωνιζομένου σε αυτό 
αναφέροντας χωριστά τις εν ενεργεία και τις περαιωμένες και παραληφθείσες συμβάσεις. Ως παρόμοια έργα 
νοούνται εκείνα που αφορούν την προμήθεια και εγκατάσταση μουσειακών ή εκθεσιακών προθηκών και 
λοιπών μουσειακών ή εκθεσιακών κατασκευών.

16.1.4 Πιστοποιητικά από πελάτες και σχετικές βεβαιώσεις για την υλοποίηση κατ ΄ελάχιστον δύο (2) έργων, 
προϋπολογισμού τουλάχιστον 180.000,00 € έκαστο (χωρίς τον ΦΠΑ). Τα έργα θα πρέπει να έχουν εκτελεστεί 
κατά τα τρία (3) προηγούμενα έτη. Τα έργα αυτά πρέπει να αφορούν αποκλειστικά την προμήθεια μουσειακών 
προθηκών και ειδικών εκθεσιακών κατασκευών φιλοξενίας ευαίσθητων μουσειακών εκθεμάτων. Όταν οι 
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παραλήπτες των έργων είναι φορείς του δημοσίου τομέα, οι παροχές των σχετικών υπηρεσιών αποδεικνύονται 
με έγγραφο που έχει εκδοθεί ή θεωρηθεί από την κατά περίπτωση αναθέτουσα αρχή (πρωτόκολλα παραλαβής 
εργασιών, ή βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης που να αναγράφουν σαφώς το αντικείμενο και το οικονομικό 
αντίτιμο του αντίστοιχου εργου ). Εάν πρόκειται για ιδιωτικούς φορείς, με βεβαίωση του αποδέκτη και τα 
σχετικά παραστατικά ή εφόσον αυτό δεν είναι δυνατόν, με απλή δήλωση του οικονομικού φορέα.

16.1.5 Πιστοποιητικό με βάση το πρότυπο ISO 9001:2008 από ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης, διαπιστευμένο 
από τον ΕΣΥΔ ή ισότιμο οργανισμό. Το πεδίο εφαρμογής της πιστοποίησής του θα πρέπει να καλύπτει το 
αντικείμενο της διακήρυξης – ήτοι:  την κατασκευή μουσειακών προθηκών και μουσειακού εξοπλισμού.

Άρθρο 17. Δικαιολογητικά οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας

17.1 Τραπεζική βεβαίωση ότι ο διαγωνιζόμενος διαθέτει κατ΄ελάχιστον πιστοληπτική ικανότητα για ποσό ίσο με το 30% 
του προϋπολογισμού του διαγωνισμού (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), ήτοι 53.658,54 Ευρώ. Σε περίπτωση 
ενώσεων προμηθευτών ή κοινοπραξίας, το ελάχιστο όριο πιστοληπτικής ικανότητας αρκεί να ισχύει αθροιστικά για 
το σύνολο των μελών της ένωσης.  

Άρθρο 18. Επίκληση δυνατοτήτων τρίτων 

18.1 Ο Διαγωνιζόμενος έχει τη δυνατότητα σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 45 ή/και την παράγραφο 3 του 
άρθρου 46 του π.δ/τος 60/2007, να στηρίζεται στις δυνατότητες (οικονομικές/χρηματοοικονομικές ή/και τεχνικές/
επαγγελματικές) άλλων φορέων ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτές. Στην περίπτωση αυτή 
πρέπει να αποδεικνύει στην Αναθέτουσα Αρχή ότι, για την εκτέλεση της σύμβασης, θα έχει στη διάθεσή του τους 
αναγκαίους πόρους με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων αυτών και συγκεκριμένα:

18.2.1 Σε περίπτωση φυσικού προσώπου:
• Υπεύθυνη Δήλωση του φυσικού προσώπου περί της δέσμευσης αυτού να διαθέσει πράγματι στο 

Διαγωνιζόμενο τους αναγκαίους οικονομικούς/τεχνικούς πόρους που απαιτούνται για την απόδειξη της 
χρηματοοικονομικής/τεχνικής επάρκειας και την διάθεση αυτών για λογαριασμό του Συμμετέχοντα καθ΄ όλη 
την καλυπτόμενη από την σύμβαση χρονική περίοδο συμπεριλαμβανομένης τυχόν χρονικής παράτασής της.

•  Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπό του κάποιος από τους λόγους αποκλεισμού των 
παραγράφων 13.1, 13.2, 13.3. και 13.4., όσους από αυτούς αφορούν σε φυσικά πρόσωπα.

•  Ιδιωτικό Συμφωνητικό του φορέα με το Διαγωνιζόμενο, στο οποίο θα προσδιορίζονται ειδικώς και ρητώς τα 
στοιχεία των χρηματοοικονομικών ή τεχνικών μέσων ή πόρων του τρίτου που επιθυμεί να προσμετρηθούν 
υπέρ της συμμετοχής του, και δυνάμει του οποίου θα προκύπτει, με πρόσφορα μέσα, ότι τα στοιχεία αυτά θα 
βρίσκονται στη διάθεσή του κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, καθώς και ότι ο δανείζων την εμπειρία 
είναι πράγματι σε θέση να εξασφαλίσει τη χρήση των μέσων αυτών.

18.2.2 Σε περίπτωση νομικού προσώπου:
• Απόφαση των αποφασιζόντων οργάνων του φορέα που διαθέτει τους αναγκαίους πόρους, περί της 

δέσμευσης τούτου να διαθέσει πράγματι στο Διαγωνιζόμενο τους αναγκαίους οικονομικούς/τεχνικούς 
πόρους που απαιτούνται για την απόδειξη της χρηματοοικονομικής/τεχνικής επάρκειας και την διάθεση 
αυτών για λογαριασμό του Συμμετέχοντα καθ΄ όλη την καλυπτόμενη από την σύμβαση χρονική περίοδο 
συμπεριλαμβανομένης τυχόν χρονικής παράτασής της.

• Ιδιωτικό Συμφωνητικό του φορέα με το Διαγωνιζόμενο, στο οποίο θα προσδιορίζονται ειδικώς και ρητώς τα 
στοιχεία των χρηματοοικονομικών ή τεχνικών μέσων ή πόρων του τρίτου που επιθυμεί να προσμετρηθούν 
υπέρ της συμμετοχής του, και δυνάμει του οποίου θα προκύπτει, με πρόσφορα μέσα, ότι τα στοιχεία αυτά θα 
βρίσκονται στη διάθεσή του κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, καθώς και ότι ο δανείζων την εμπειρία 
είναι πράγματι σε θέση να εξασφαλίσει τη χρήση των μέσων αυτών. 

• Νομιμοποιητικά έγγραφα του φορέα (ισχύον καταστατικό).
• Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν εμπίπτει σε κάποιον από τους λόγους αποκλεισμού των παραγράφων 13.1, 13.2, 

13.3. και 13.4..

Άρθρο 19. Εγγύηση συμμετοχής
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19.1 Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό καταθέτουν εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό που περιλαμβάνει τα κάτωθι 
στοιχεία:

• τον αριθμό πρωτοκόλλου της Απόφασης έγκρισης του τεύχους της Προκήρυξης Διαγωνισμού,
• το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση το οποίο πρέπει να αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού 

του Έργου (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), δηλαδή συνολικού ποσού 3.577,24 Ευρώ.
• την ημερομηνία έκδοσής της,
• την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προσφέροντος υπέρ του οποίου εκδίδεται, 
• την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται: Μουσείο Ασιατικής Τέχνης
• την ημερομηνία διαγωνισμού (με την ένδειξη ότι ισχύει και για κάθε παράταση αυτού) και τον τίτλο του έργου 

ως εξής: «επιλογή αναδόχου για την προμήθεια και εγκατάσταση προθηκών, λοιπών ειδικών μουσειακών 
κατασκευών και συστημάτων φωτισμού της πτέρυγας δωρητών στην ανατολική πτέρυγα β’ ορόφου στο 
ανάκτορο των αγίων Μιχαήλ και Γεωργίου στην Κέρκυρα», 

• την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης (η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη 
λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, καλύπτοντας και τυχόν παρατάσεις, ή να είναι αορίστου διαρκείας),

• τον εκδότη,
• τον αριθμό της εγγύησης,
• τους όρους ότι:

 - η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της διζήσεως, 
 - το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό και θα 

καταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση και
 - η εγγύηση ισχύει μέχρι επιστροφής της.

19.2 Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας, η εγγυητική επιστολή συμμετοχής πρέπει να καλύπτει την ευθύνη όλων των 
μελών της ένωσης, οι οποίοι θα αναφέρονται στο σώμα αυτής, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον. Στην περίπτωση αυτή 
το παραπάνω ποσό της εγγυητικής επιστολής μπορεί να καλύπτεται είτε με μία, είτε με το άθροισμα περισσοτέρων 
εγγυητικών επιστολών των συμμετεχόντων. Κάθε μία όμως από αυτές πρέπει να αναφέρεται σε όλους τους 
συμμετέχοντες.

19.3 Ο εκδότης της εγγύησης, όταν αυτή δεν είναι αορίστου διάρκειας, υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος 
της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Αναθέτουσας Αρχής, που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της 
εγγύησης. 

19.4 Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον Ανάδοχο μετά την κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και εντός 
πέντε (5) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Στους λοιπούς συμμετέχοντες επιστρέφεται εντός τεσσάρων (4) 
ημερών από από την κοινοποίηση σε αυτούς είτε της οριστικής απόφασης περί απόρριψης της προσφοράς τους από 
τα επόμενα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης είτε της οριστικής απόφασης κατακύρωσης της σύμβασης.

19.5 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση μέσα στο προκαθορισμένο από την 
Αναθέτουσα Αρχή χρονικό διάστημα, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να επιβάλει μερική ή ολική κατάπτωση της 
εγγύησης συμμετοχής υπέρ της.

19.6 Η εγγύηση συμμετοχής εκδίδεται από αναγνωρισμένα πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν 
νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ε.Ο.Χ καθώς και στις χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει 
τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε) και έχουν σύμφωνα με τη 
νομοθεσία των κρατών μελών το δικαίωμα αυτό.

19.7 Εγγυήσεις που εκδίδονται σε άλλο κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση των 
ξενόγλωσσων κειμένων στην Ελληνική γλώσσα σύμφωνα με τα οριζόμενα περί μετάφρασης στον Κώδικα Πολιτικής 
Δικονομίας (άρθρο 454).

Άρθρο 20. Δικαιολογητικά κατακύρωσης

20.1 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο Διαγωνιζόμενος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός 
προθεσμίας είκοσι ημερών (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης, η οποία στέλνεται 
ηλεκτρονικά μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., οφείλει να υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, σε μορφή αρχείου .pdf και σε 
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φάκελο με σήμανση “ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ”, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 29 της παρούσας, 
όλα τα επί μέρους δικαιολογητικά και έγγραφα έναντι των οποίων υποβλήθηκε η ανωτέρω Δήλωση, διαφορετικά 
θα αποκλεισθεί και με απόφαση της Α.Α. μπορεί να εκπέσει η Εγγύηση Συμμετοχής στον Διαγωνισμό την οποία έχει 
καταθέσει με την Προσφορά του. Στην περίπτωση αυτή η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να καλέσει τον επόμενο 
κατά σειρά βαθμολόγησης Διαγωνιζόμενο με τις ίδιες προϋποθέσεις, προκειμένου να συνάψει την Σύμβαση μαζί του. 

20.2 Τα δικαιολογητικά αυτά είναι τα ακόλουθα:

20.2.1 Οι Έλληνες πολίτες υποβάλλουν τα κάτωθι αναφερόμενα δικαιολογητικά:

(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω 
έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική 
απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παραγράφου 13.1. της παρούσας.

(2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την 
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από 
τις καταστάσεις της παραγράφου 13.2.

(3) Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία κοινοποίησης 
της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

(4) Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως 
προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής 
των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

(5) Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία ο ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης 
στους οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. Η υπεύθυνη 
δήλωση υπογράφεται από αυτόν ψηφιακά και δε χρειάζεται θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής.

(6) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα 
του οικείου Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου καθώς και το ειδικό επάγγελμά του. Από αυτό 
να προκύπτει επίσης η εγγραφή του κατά την ημέρα υποβολής της προσφοράς και ότι εξακολουθεί να 
παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την κοινοποίηση της ως άνω ειδοποίησης από το Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ..

20.2.2 Οι αλλοδαποί πολίτες υποβάλλουν τα πιστοποιητικά της ως άνω παραγράφου ή άλλα ισοδύναμα έγγραφα ή 
αποδεικτικά μέσα εκδοθέντα από τις κατά περίπτωση αρμόδιες δικαστικές ή διοικητικές Αρχές της χώρας 
εγκατάστασής τους. 

20.2.3 Τα νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, υποβάλουν τα εξής έγγραφα:

(1) Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά, που προβλέπονται στο σημείο 20.2.1.. 

(2) Τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των 
εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), των Ι.Κ.Ε. και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) 
και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασμα ποινικού 
μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, 
από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική 
απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα του άρθρου 13.1 της παρούσας.

(3) Εφόσον από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών εγγράφων για τη λειτουργία των νομικών προσώπων 
έχει υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει με τα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης και τα σχετικά έγγραφα (λ.χ. τροποποίηση καταστατικού).

20.2.4 Οι ενώσεις ή κοινοπραξίες θα πρέπει να καταθέσουν τα δικαιολογητικά των σημείων 20.2.1. και 20.2.3. του 
παρόντος άρθρου, για κάθε μέλος της ένωσης – κοινοπραξίας. 

20.2.5 Σε περίπτωση που ο συμμετέχων έχει επικαλεστεί δυνατότητες τρίτων κατά το άρθρο 18 της παρούσας, 
τότε στο στάδιο της κατακύρωσης προσκομίζονται επιπλέον: 

20.2.5.1. Ιδιωτικό συμφωνητικό του φυσικού ή νομικού προσώπου με το Διαγωνιζόμενο με το οποίο 
αναλαμβάνει την δέσμευση και υποχρέωση διάθεσης στο Διαγωνιζόμενο των αναγκαίων 
χρηματοοικονομικών/τεχνικών πόρων καθ΄ όλη την καλυπτόμενη από την σύμβαση χρονική 
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περίοδο, συμπεριλαμβανομένης τυχόν χρονικής παράτασής της. 

20.2.5.2. Τα δικαιολογητικά των σημείων 20.2.1. και 20.2.3. του παρόντος άρθρου για τον τρίτο.

20.3 Σχετικά με τα ανωτέρω δικαιολογητικά κατακύρωσης σημειώνονται τα ακόλουθα:

20.3.1. Εφόσον στο ποινικό μητρώο αναφέρονται αδικήματα, για τα οποία δεν προκύπτει σαφώς αν ανήκουν σε αυτά 
που σύμφωνα με την παρούσα Προκήρυξη επιφέρουν τον αποκλεισμό του συμμετέχοντος, ο Διαγωνιζόμενος 
πρέπει να συνυποβάλει αντίγραφο της σχετικής καταδικαστικής απόφασης, σε ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή 
.pdf, προκειμένου να κριθεί ανάλογα.

20.3.2. Η μη υποβολή καθώς και η μη προσήκουσα υποβολή κάποιου από τα παραπάνω δικαιολογητικά του σημείου 
20.2. του παρόντος συνιστά λόγο αποκλεισμού από τον διαγωνισμό. 

Άρθρο 21. Αναπλήρωση δικαιολογητικών / Υπεύθυνες Δηλώσεις

21.1. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται κάποιο από τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτει όλες τις 
παραπάνω περιπτώσεις, τότε αυτό αναπληρώνεται ως ακολούθως: 

• Για τους ημεδαπούς: με ένορκη βεβαίωση ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται 
τόσο η αδυναμία έκδοσης του σχετικού πιστοποιητικού όσο και ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν βρίσκεται στην 
αντίστοιχη κατάσταση.

• Για τους αλλοδαπούς: με ένορκη βεβαίωση του υποψήφιου αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται 
Ένορκη Βεβαίωση, με Υπεύθυνη Δήλωση του υποψήφιου αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του υποψήφιου αναδόχου στην οποία 
θα βεβαιώνεται τόσο η αδυναμία έκδοσης του σχετικού πιστοποιητικού όσο και ότι ο υποψήφιος ανάδοχος 
δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση.

21.2. Όπου στα Τεύχη Διαγωνισμού/Συμβατικά Τεύχη ζητείται η προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης επισημαίνεται ότι 
η Υπεύθυνη Δήλωση θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένη, με τη χρήση ψηφιακής υπογραφής. Σε κάθε 
περίπτωση, αν ζητηθεί η υποβολή δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή ως Υπεύθυνη Δήλωση, νοείται, για τους μεν 
ημεδαπούς, Υπεύθυνη Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του νομικού ή του φυσικού προσώπου με ημερομηνία 
εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημέρας υποβολής των προσφορών 
χωρίς να απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής. Για τους δε αλλοδαπούς, κείμενο ανάλογης αποδεικτικής 
αξίας το οποίο θα συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση του στα Ελληνικά κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 454 του 
Κ.Πολ.Δικ και του Κώδικα περί Δικηγόρων.

Άρθρο 22. Παροχή Διευκρινίσεων

22.1. Σε περίπτωση μη υποβολής οποιουδήποτε από τα δικαιολογητικά του άρθρου 15, 16 και 17 της παρούσας Προκήρυξης 
ή σε περίπτωση που τα υποβληθέντα δεν ικανοποιούν τους όρους της παρούσας, η προσφορά απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη.

22.2. Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και η Αναθέτουσα Αρχή διατηρούν το δικαίωμα, κατά την κρίση τους 
και τηρώντας την αρχή της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, να καλέσουν με κάθε πρόσφορο μέσο και σε 
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης τους Υποψηφίους να διευκρινίσουν ή να συμπληρώσουν τα 
υποβληθέντα στοιχεία, μέσα σε συγκεκριμένη προθεσμία που θα ταχθεί σε αυτούς.  

22.3. Οποιεσδήποτε διευκρινίσεις ή προσκόμιση συμπληρωματικών στοιχείων, κατά τις διατάξεις της παρούσας, 
λαμβάνονται υπόψη μόνον ως προς τα ζητήματα που έχουν τεθεί από τα άνω όργανα του Διαγωνισμού και δεν 
επιτρέπεται να μεταβάλλουν τα υποβληθέντα με το φάκελο εκδήλωσης ενδιαφέροντος στοιχεία.

22.4. Στοιχεία και σημεία των προσφορών που δημιουργούν ασάφειες ή αντιφάσεις, εκτός της περίπτωσης προδήλων ή 
επουσιωδών παραδρομών, οδηγούν στην απόρριψη των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

22.5. Επισημαίνεται ότι, τυχόν, μεμονωμένες, αποσπασματικές και επουσιώδους σημασίας αποκλίσεις από τα προβλεπόμενα 
στην παρούσα Προκήρυξη αναφορικά με το περιεχόμενο των Υποφακέλων «Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Τεχνικής 
Προσφοράς» και «Οικονομικής Προσφοράς» δεν θα αποτελούν λόγο αποκλεισμού και η Επιτροπή Διενέργειας 
Διαγωνισμού, καθώς και η Αναθέτουσα Αρχή διατηρούν το δικαίωμα να καλέσουν τους Υποψηφίους όπως εντός 
εύλογης προθεσμίας αποκαταστήσουν τη σχετική απόκλιση. 
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ΜΕΡΟΣ Δ’ _ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Άρθρο 23. Προσφορές

23.1 Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

23.2 Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.pro-
mitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην 
Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α’/29-5-2013), στο 
άρθρο 11 της  Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας 
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», στο π.δ. 60/07. 

23.3 Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς πρέπει να αναφέρει στην πρώτη σελίδα επί ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα 
στοιχεία:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Προς:   ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

  Παλαιά Ανάκτορα

  49100 Κέρκυρα

  Ελλάδα

Αποστολέας: πλήρης επωνυμία Διαγωνιζόμενου: 

  δ/ση 

  τηλ:

  fax:

  e-mail:

  ονοματεπώνυμο και πλήρη στοιχεία νομίμου εκπροσώπου 

  [Σε περίπτωση ενώσεων θα αναγράφονται τα στοιχεία όλων των μελών]

Αριθμ. Διακήρυξης  1/2015

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού:  15/07/2015 και ώρα 11:00

προμήθεια και εγκατάσταση προθηκών, λοιπών ειδικών μουσειακών 
κατασκευών και συστημάτων φωτισμού της πτέρυγας δωρητών στην 
ανατολική πτέρυγα β’ ορόφου στο ανάκτορο των αγίων Μιχαήλ και 
Γεωργίου στην Κέρκυρα

23.4 Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται 
αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 6 του 
ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

23.5 Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς 
στο Σύστημα. Η Αναθέτουσα Αρχή ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη υποβολή των προσφορών ή για 
το περιεχόμενο των φακέλων που τη συνοδεύουν στην εν λόγω διαδικτυακή πλατφόρμα. Μετά την κατάθεση 
της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε υποβολή συμπληρωματικών ή 
διευκρινιστικών στοιχείων, εκτός εκείνων που τυχόν θα ζητηθούν από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού.

23.6 Οι διαγωνιζόμενοι δεσμεύονται από την προσφορά τους για διάστημα 6 μηνών από την ημερομηνία διενέργειας 
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του Διαγωνισμού. Προσφορές με μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτονται. Η Α.Α. μπορεί να ζητήσει εγγράφως 
την παράταση ισχύος των προσφορών πριν τη λήξη της και ταυτόχρονη παράταση των εγγυητικών επιστολών 
συμμετοχής. Η κατακύρωση του Διαγωνισμού μπορεί να γίνει και μετά την παρέλευση της παραπάνω προθεσμίας, 
δεσμεύει όμως τον Ανάδοχο μόνο εφόσον αυτός την αποδεχτεί. Σε περίπτωση άρνησης του επιλεγέντα η ανάθεση 
γίνεται στον δεύτερο κατά σειρά επιλογής.

23.7 Οι υποψήφιοι ανάδοχοι συντάσσουν την προσφορά τους συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική 
φόρμα του Συστήματος, το οποίο στη συνέχεια παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο που υπογράφεται ψηφιακά και 
υποβάλλεται από τους υποψηφίους αναδόχους. 

23.8 Στην περίπτωση που τα στοιχεία των τεχνικών προδιαγραφών και οικονομικών όρων δεν είναι δυνατόν, για λόγους 
τεχνικούς, να περιληφθούν στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του Συστήματος, οι Διαγωνιζόμενοι 
επισυνάπτουν ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, για την κατάθεση των οποίων εκδίδεται 
ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς από το Σύστημα. Σε περίπτωση διάστασης των στοιχείων που 
περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και του ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού 
αρχείου που τυχόν υποβάλλεται υπερισχύει το τελευταίο.

Άρθρο 24. Φάκελοι Προσφοράς

24.1 Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε ηλεκτρονικό φάκελο. Μέσα στον κυρίως ηλεκτρονικό φάκελο της προσφοράς 
τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς στοιχεία και συγκεκριμένα:

24.1.1 Ένας ηλεκτρονικός υποφάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», 
ο οποίος περιλαμβάνει τα στοιχεία και δικαιολογητικά συμμετοχής που απαιτούνται από το άρθρο 15 
της παρούσας και τα στοιχεία που απαιτούνται από τα άρθρα 16 και 17 της παρούσας για την Τεχνική 
Προσφορά. Σε περίπτωση που δικαιολογητικά συμμετοχής ή τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι 
δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και 
ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «Υποφάκελος Επισυναπτόμενων Αρχείων στο Σύστημα» 
και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

24.1.2 Χωριστός ηλεκτρονικός υποφάκελος με την ένδειξη «Οικονομική προσφορά», ο οποίος περιλαμβάνει τα 
στοιχεία που απαιτούνται από το άρθρο 26 της παρούσας.

24.1.3 Οι ηλεκτρονικοί υποφάκελοι «Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνικής Προσφοράς» και «Οικονομικής 
Προσφοράς» φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο σημ. 23.4. της 
παρούσας.

24.2 Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές 
ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο οικονομικός φορέας επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά 
ηλεκτρονικά αρχεία (ιδίως τεχνική και οικονομική προσφορά). Από το σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη 
υποβολής προσφοράς.

Άρθρο 25. Φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά»

25.1 Κάθε ηλεκτρονικός φάκελος των «Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνικής Προσφοράς» ξεκινά με αναλυτικό 
πίνακα περιεχομένων, στον οποίο θα καταγράφονται όλα τα υποβαλλόμενα στοιχεία κατά σειρά και αντιστοιχία προς 
τις παραγράφους των αντιστοίχων άρθρων της παρούσας Προκήρυξης.

25.2 Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών ή αντιπροσφορών. Εάν υποβληθούν εναλλακτικές προσφορές 
απορρίπτονται.

25.3 Ως προς τα Δικαιολογητικά ισχύουν τα εξής: Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλουν, στον 
ηλεκτρονικό υποφάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», εγκαίρως και προσηκόντως επί ποινή 
αποκλεισμού, τα αναφερόμενα στα άρθρα 15, 16, 17 και 19 της παρούσας δικαιολογητικά και εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής σε μορφή αρχείου .pdf, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), του άρθρου 11 
της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» και τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 κατά το μέρος που δεν έρχονται σε αντίθεση 
με τις διατάξεις του ως άνω νόμου και της ως άνω απόφασης. Το σύνολο των ανωτέρω δικαιολογητικών συμμετοχής 
του διαγωνιζόμενου υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf..
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25.3.1 Όσα δικαιολογητικά ή/και έγγραφα συντάσσονται και υπογράφονται από τον ίδιο το Διαγωνιζόμενο πρέπει 
να φέρουν την ψηφιακή υπογραφή αυτού. Οι τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις που 
υπογράφονται ψηφιακά από το Διαγωνιζόμενο ή από τα έχοντα φυσικά πρόσωπα υποχρέωση προς τούτο, 
δεν απαιτείται να φέρουν σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής.

25.3.2 Επισημαίνεται ότι εκ των ανωτέρω δικαιολογητικών, όσα δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί  από τον ίδιο το 
Διαγωνιζόμενο και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή, προσκομίζονται σε έντυπη μορφή 
από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών, κατ’ ανώτατο όριο, από την ηλεκτρονική τους υποβολή.

25.4 Ως προς την Τεχνική Προσφορά οι Διαγωνιζόμενοι υποβάλουν την Τεχνική τους Προσφοράς μέσα στον υποφάκελο 
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά», σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 16 και 17 της παρούσας. 
Η Τεχνική Προσφορά πρέπει να έχει συνταχθεί με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές περιγράφονται στο 
Παράρτημα Α της παρούσας, οι οποίες αποτελούν τους απαράβατους όρους που πρέπει να πληρούν επί ποινή 
αποκλεισμού οι τεχνικές προσφορές.

25.4.1 Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 
συστήματος, η οποία ταυτίζεται με το Παράρτημα Α της παρούσας. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό 
ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. 
Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου 
ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα 
παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.

25.4.2 Εφόσον απαιτήσεις της Προκήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις 
ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο Διαγωνιζόμενος επισυνάπτει στην τεχνική του προσφορά 
ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία σε μορφή αρχείου τύπου .pdf..

25.4.3 Όσα δικαιολογητικά ή/και έγγραφα συντάσσονται και υπογράφονται από τον ίδιο το Διαγωνιζόμενο πρέπει 
να φέρουν την ψηφιακή υπογραφή αυτού. Οι τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις που 
υπογράφονται ψηφιακά από το Διαγωνιζόμενο ή από τα έχοντα φυσικά πρόσωπα υποχρέωση προς τούτο, 
δεν απαιτείται να φέρουν σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής.

25.4.4 Επισημαίνεται ότι εκ των ανωτέρω δικαιολογητικών και εγγράφων της Τεχνικής Προσφοράς, όσα δεν έχουν 
εκδοθεί/συνταχθεί  από τον ίδιο το Διαγωνιζόμενο και, κατά συνέπεια, δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή, 
προσκομίζονται σε έντυπη μορφή από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών, κατ’ ανώτατο όριο, από την 
καταληκτική ημερομηνία οριστικής τους υποβολής. Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα  τεχνικά φυλλάδια θα 
πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, στην οποία 
θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων 
(Prospectus) του κατασκευαστικού οίκου.

25.4.5 Οι σελίδες κάθε φακέλου των τεχνικών προσφορών είναι αριθμημένες κατά αύξουσα σειρά. Οι προσφορές, 
εφόσον υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν 
υπάρχει στην προσφορά προσθήκη ή διόρθωση αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη 
από τον Διαγωνιζόμενο, ή το Νόμιμο Εκπρόσωπό του, η δε Επιτροπή, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν 
διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ’ αυτήν διορθώσεις που την καθιστούν 
ασαφή κατά την κρίση της Επιτροπής.

25.4.6 Ως προς το περιεχόμενο της Τεχνικής Προσφοράς ορίζονται τα ακόλουθα:
•  Αναλυτικό πίνακα περιεχομένων, στον οποίο καταγράφονται όλα τα υποβαλόμενα στοιχεία.
•  Όλα τα στοιχεία (τεχνικές περιγραφές, τεχνικές προδιαγραφές, τεχνικά έντυπα, διαστάσεις κ.λπ.) του 

προσφερόμενου εξοπλισμού, τα οποία θα προσδιορίζουν κατά τρόπο σαφή και μονοσήμαντο, τις ποιοτικές, 
λειτουργικές και λοιπές τεχνικές ιδιότητες και την διαδικασία εγκατάστασης, συναρμογής με τα αυθεντικά 
αντικείμενα και ποιοτικού ελέγχου όλων των τεμαχίων του εκθεσιακού εξοπλισμού. Απαραίτητη είναι 
η χωροθέτηση των κατασκευών στον εκθεσιακό χώρο με βάση την κάτοψη που συνοδεύει την παρούσα 
διακήρυξη (Εγκεγκριμένη Μουσειογραφική Μελέτη για την “Πτέρυγα δωρητών στην ανατολική πτέρυγα του 
β’ ορόφου Μουσείου Ασιατικής Τέχνης - Βελτίωση υφιστάμενων εγκαταστάσεων και υποδομών ανακτόρου 
Αγίων Μιχαήλ  και Γεωργίου Κέρκυρας”) καθώς και η πλήρης σχεδιαστική και στατική τεκμηρίωση επιμέρους 
τεχνικών λύσεων από πλευράς των διαγωνιζομένων που τυχόν δεν καλύπτονται από τα υφιστάμενα 
κατασκευαστικά σχέδια, αλλά ανταποκρίνονται πλήρως στα ζητηθέντα.
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•  Πιστοποιητικό με βάση το πρότυπο ISO 9001:2008 από ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης, διαπιστευμένο από 
τον ΕΣΥΔ ή ισότιμο οργανισμό. Το πεδίο εφαρμογής της πιστοποίησής του θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού 
να καλύπτει το αντικείμενο της διακήρυξης – ήτοι:  την κατασκευή μουσειακών προθηκών και μουσειακών 
χώρων.

•  Υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντος, επί ποινή αποκλεισμού, ότι θα λάβει υπόψη του τις μελέτες φωτισμού 
και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.

•  Περιγραφή χρονοδιαγράμματος προμήθειας και εγκατάστασης των κατασκευών, καθώς και συγκεκριμένης 
μεθοδολογίας εγκατάστασης και ποιοτικού ελέγχου των ανωτέρω και τη διαδικασία εκπαίδευσης των 
εκπροσώπων του φορέα λειτουργίας του μουσείου στη χρήση τους. Το χρονοδιάγραμμα αυτό πρέπει να 
είναι τεκμηριωμένο ώστε να αποδεικνύεται η τήρηση της συμβατικής προθεσμίας των τριών (3) μηνών. 
Πρέπει επίσης να περιγράφεται η συνεργασία με τους αναδόχους λοιπών προμηθειών που βρίσκονται 
σε άμεση συνάφεια με τα ζητηθέντα της παρούσας (οικοδομικές εργασίες κατασκευής γυψοσανίδων, 
ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, εποπτικό υλικό, πολυμεσικές εφαρμογές, κλπ). Προτεινόμενος 
μικρότερος χρόνος παράδοσης συνεκτιμάται σύμφωνα με το κριτήριο Κ2 [βλ. Άρθρο 28].

•  Δήλωση εγγύησης καλής λειτουργίας των προσφερομένων προϊόντων διάρκειας, τουλάχιστον τριών (3) ετών 
από την ημέρα ολοκληρωμένης εγκατάστασής τους στο έργο και οριστικής παραλαβής τους. Μεγαλύτερη 
διάρκεια εγγύησης συνεκτιμάται σύμφωνα με το κριτήριο Κ3 [βλ. Άρθρο 28]. Ο διαγωνιζόμενος θα περιγράψει 
την τεχνική υποστήριξη που θα παρέχει κατά το χρόνο εγγύησης των προϊόντων και τα εύλογα χρονικά όρια 
αποκατάστασης σε περίπτωση βλάβης ή αστοχίας υλικού τα οποία δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερα από 
δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες από την ειδοποίηση της Α.Α.

•  Περιγραφή των υπηρεσιών τις οποίες ο προμηθευτής διατίθεται να παρέχει στην Α.Α. (εφόσον του ζητηθεί) 
μετά το πέρας της εγγύησης καλής λειτουργίας, για εξασφάλιση συντήρησης, ύπαρξης ανταλλακτικών καθώς 
και της ταχύτητας αντικατάστασής τους, και δήλωση του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο ο προμηθευτής 
δεσμεύεται να διαθέτει ανταλλακτικά και τεχνική υποστήριξη στην Α.Α. Το διάστημα αυτό δεν μπορεί να 
είναι μικρότερο των δέκα (10) ετών και χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα. Οι υπηρεσίες μετά την πώληση 
συνεκτιμώνται σύμφωνα με το κριτήριο Κ4 [βλ. Άρθρο 28].

•  Ακριβές αντίγραφο του δελτίου αποστολής του απαιτούμενου δείγματος:

Ο κάθε διαγωνιζόμενος πρέπει να στείλει επί ποινή αποκλεισμού δείγμα στεγανής ανοιγόμενης 
με μηχανισμό επιτοίχιας προθήκης, διαστάσεων: μήκους 70-100 x βάθους 40-60cm x ύψους 90-
120cm ύψος.  

Η προθήκη δείγμα επί ποινή αποκλεισμού  θα πρέπει να είναι απόλυτα ολοκληρωμένη και λειτουργική 
(δηλ. με κρύσταλλα, μηχανισμούς ανοίγματος σε λειτουργία, βαμμένη, με κλειδαριά ασφαλείας, και με 
διάφανα σιλικονούχα στεγανοποιητικά παρεμβύσματα στις ενώσεις των κρυστάλλων0. 

Το δείγμα  επί ποινή αποκλεισμού θα φέρει ετικέτα, τόσο επί της συσκευασίας, όσο και επί του ίδιου 
του  δείγματος, και θα αναγράφονται ευκρινώς τα κάτωθι :

α) Η λέξη ΔΕΙΓΜΑ με κεφαλαία γράμματα

β) Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό

γ) Ο αριθμός της διακήρυξης

δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού

ε) Τα στοιχεία του αποστολέα – υποψήφιου αναδόχου.

Τα δείγματα αποστέλλονται ή κατατίθενται με ευθύνη και δαπάνη του διαγωνιζόμενου, χωρίς αυτός 
να δικαιούται οποιαδήποτε αποζημίωση και χωρίς η υπηρεσία να υποχρεούται προς αποζημίωση σε 
περίπτωση μερικής ή ολικής καταστροφής τους.

Τα δείγματα μπορούν να παραλαμβάνονται από την υπηρεσία, έως και πέντε ημέρες μετά από την 
ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. Στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς θα πρέπει επί 
ποινή αποκλεισμού να υπάρχει αποδεικτικό αποστολής (αποδεικτικό ταχυμεταφοράς / Courier) του 
δείγματος. Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος καταθέσει αυτοπροσώπως το δείγμα, στο φάκελο 
της τεχνικής προσφοράς πρέπει επί ποινη αποκλεισμού να περιλαμβάνεται το σχετικό πρωτόκολλο 
παραλαβής του από την Α.Α.
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25.4.7 Συμπληρώσεις ή διευκρινίσεις των στοιχείων και εγγράφων του φακέλου της Τεχνικής Προσφοράς δεν 
επιτρέπονται. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση της Επιτροπής.

25.4.8 Η αναγραφή τιμής ή οιουδήποτε στοιχείου παραπέμπει στην οικονομική προσφορά στον Φάκελο Τεχνικής 
Προσφοράς αποτελεί λόγο αποκλεισμού του Διαγωνιζόμενου.

Άρθρο 26. Φάκελος «Οικονομική Προσφορά»

26.1 Ως προς το φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ισχύουν τα ακόλουθα: Οι διαγωνιζόμενοι υποβάλουν, μέσα στο 
κυρίως ηλεκτρονικό φάκελο της προσφοράς χωριστό κλειδωμένο υποφάκελο οικονομικής προσφοράς, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 της παρούσας, την οποία θα έχουν συντάξει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα 
Προκήρυξη και κυρίως το τυποποιημένο έντυπο του Παραρτήματος  Δ αυτής, το οποίο συμπληρώνεται πλήρως, επί 
ποινή αποκλεισμού.

26.1.1 Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 
συστήματος, η οποία ταυτίζεται με το Παράρτημα Δ της παρούσας. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό 
ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. 
Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου 
ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα 
παράγει σχετικό μήνυμα και ο Διαγωνιζόμενος καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 

26.1.2 Εφόσον απαιτήσεις της Προκήρυξης για την οικονομική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους 
στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο Διαγωνιζόμενος επισυνάπτει στην προσφορά του, 
ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία σε μορφή αρχείου τύπου .pdf.. 

26.1.3 Όσα δικαιολογητικά ή/και έγγραφα συντάσσονται και υπογράφονται από τον ίδιο το Διαγωνιζόμενο πρέπει 
να φέρουν την ψηφιακή υπογραφή αυτού. 

26.1.4 Επισημαίνεται ότι εκ των ανωτέρω δικαιολογητικών και εγγράφων της Οικονομικής Προσφοράς, όσα δεν 
έχουν εκδοθεί/συνταχθεί  από τον ίδιο το Διαγωνιζόμενο και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του 
υπογραφή, προσκομίζονται σε έντυπη μορφή από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών, κατ’ ανώτατο 
όριο, από την ηλεκτρονική τους υποβολή.

26.2 Η συνολική προσφερόμενη τιμή αναγράφεται υποχρεωτικά αριθμητικώς και ολογράφως. Σε περίπτωση αντιφάσεων 
υπερισχύει η ολόγραφη τιμή. Οι προσφερόμενες τιμές περιλαμβάνουν: την κατασκευή, μεταφορά και εγκατάσταση 
των προθηκών, των λοιπών ειδικών μουσειακών κατασκευών και των συστημάτων φωτισμού, το κέρδος του 
προσφέροντα, τις τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις και κάθε τέλος, δασμό, ή επιβάρυνση, εκτός του ΦΠΑ. Είναι δηλαδή 
τελικές τιμές προ ΦΠΑ για την πλήρη εκτέλεση της σύμβασης. Οι τιμές αναγράφονται υποχρεωτικά σε Ευρώ με 
συμπληρωμένο υποχρεωτικά και το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο ακόμη και όταν είναι μηδενικό.

26.3 Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται 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.

26.4 Προσφορά που καταλήγει σε συνολική τιμή μεγαλύτερη του προϋπολογισμού του άρθρου 8 της παρούσας 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

26.5 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.

Άρθρο 27.  Διαδικασία Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης και Αξιολόγησης Προσφορών – Επιλογή πλέον 
συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς

27.1 Η ηλεκτρονική αποσφράγιση, αξιολόγηση, βαθμολόγηση των προσφορών, καθώς και η ανάδειξη της πλέον 
συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς γίνεται σύμφωνα με τις επόμενες παραγράφους από την Επιτροπή 
Διενέργειας του Διαγωνισμού, η οποία συστάθηκε με την υπ αρ. πρωτ. 1525/22.12.2014 (ΑΔΑ: 6Ψ9Γ-ΗΦΗ) 
Απόφαση για την συγκρότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για 
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το 2ο υποέργο “ Προμήθεια προθηκών” της ενταγμένης στο ΕΠ Δυτικής Ελλάδας - Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων 
2007-2013 πράξης “Πτέρυγα δωρητών στην ανατολική πτέρυγα στο Ανάκτορο των Αγίων Μιχαήλ και Γεωργίου στην 
Κέρκυρα” του Μουσείου Ασιατικής Τέχνης , σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 38 του π.δ/τος 118/2007 και το 
άρθρο 26 του ν. 4024/2011.

27.2 Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 11:00 πμ, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα 
οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση 
δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. 

27.3 Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων 
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών 
αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα 
που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών 
στοιχείων αυτών.

27.4 Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», 
οι Διαγωνιζόμενοι θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν.

27.5 Κατά την ηλεκτρονική αποσφράγιση η Επιτροπή δεν είναι υποχρεωμένη να ελέγχει τη συμμόρφωση των 
διαγωνιζόμενων, των προσφορών και των δικαιολογητικών τους, προς τους όρους της παρούσας Προκήρυξης.

27.6 Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω 
των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων 
για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. Ειδικότερα:

27.6.1 Η Επιτροπή διά των μελών της, που είναι πιστοποιημένοι χρήστες του Συστήματος, προβαίνει στη διαδικασία 
ελέγχου και αξιολόγησης του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» των 
ηλεκτρονικών προσφορών.

27.6.2 Η Επιτροπή εν συνεχεία συντάσσει και υπογράφει τα κατά περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των 
προαναφερόμενων υποφακέλων των ηλεκτρονικών προσφορών. Η Επιτροπή ή άλλοι πιστοποιημένοι 
χρήστες από την αναθέτουσα αρχή του διαγωνισμού δύνανται να απευθύνουν αιτήματα στους συμμετέχοντες 
χρήστες – οικονομικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι χρήστες 
– οικονομικοί φορείς παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσμιών που τους ορίζονται.

27.7 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 15 της παρούσας και 
διαπιστώνει τη συμφωνία ή ασυμφωνία τους με τους απαράβατους όρους της παρούσας Προκήρυξης συντάσσοντας 
σχετικό πρακτικό με το οποίο εισηγείται αιτιολογημένα στην Α.Α. την αποδοχή ή την απόρριψη των προσφορών 
των διαγωνιζομένων που έχουν υποβάλει 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

27.8 Διευκρινίσεις μπορούν να ζητούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 22 της παρούσας. Αποδεκτοί γίνονται 
όσοι προσφέροντες έχουν υποβάλει νομίμως τα δικαιολογητικά του άρθρου 15 της παρούσας και εφόσον αυτά 
πληρούν τους όρους της παρούσας. Σε περίπτωση που κάποιος Διαγωνιζόμενος ή οικονομικός φορέας που 
σχετίζεται με προσφέροντα έχει παράσχει συμβουλές στην Α.Α. 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. Στο πλαίσιο 
του παραπάνω ελέγχου η Επιτροπή γνωμοδοτεί για την αίτηση εκ μέρους της Α.Α. 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.  

27.9 Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής του άρθρου 15 και την συμφωνία αυτών με τους όρους 
της παρούσας, η Επιτροπή προβαίνει σε κλειστές συνεδριάσεις στον έλεγχο της συμμόρφωσης των τεχνικών 
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προδιαγραφών των προσφορών με τους όρους της προκήρυξης και στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση ή και 
στην τυχόν απόρριψη των τεχνικών προσφορών, αποκλειστικά και μόνο με βάση τους όρους και τα κριτήρια 
της παρούσας, όπως αναφέρονται στο άρθρο 28 και στα Παραρτήματα Α και Γ της παρούσας όλων όσων έγιναν 
αποδεκτοί. Διευκρινίσεις μπορούν να ζητούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 22 της παρούσας.

27.10 Μετά το τέλος της βαθμολόγησης, η Επιτροπή συντάσσει αιτιολογημένο πρακτικό με την σχετική βαθμολογία ή/και 
τις τυχόν απορριπτέες προσφορές, το οποίο υποβάλλει, μαζί με το πρακτικό του σημ. 27.7. ως προς τα δικαιολογητικά 
συμμετοχής,  στην Αναθέτουσα Αρχή.

Στη συνέχεια η Α.Α. εκδίδει σχετική ενιαία απόφαση με την οποία επικυρώνονται τα πρακτικά της Επιτροπής, τα 
οποία και επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Απόφασης, αφενός, ως προς τον έλεγχο των 
δικαιολογητικών συμμετοχής, αφετέρου, ως προς την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών, η οποία αναρτάται στο 
Σύστημα και κοινοποιείται με τηλεομοιοτυπία στους διαγωνιζόμενους προκειμένου να ασκήσουν εφόσον επιθυμούν 
τα τυχόν ένδικα μέσα, σε διάστημα δέκα ημερών από την κοινοποίηση της Απόφασης στους ενδιαφερόμενους και 
πριν την πρόσκληση για την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών.

27.11 Μετά την πάροδο τουλάχιστον δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της προηγούμενης Απόφασης η Επιτροπή 
προβαίνει στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά» των Διαγωνιζόμενων που 
συνεχίζουν και σε αυτό το στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας, σε ημερομηνία και ώρα την οποία γνωστοποιεί στους 
συμμετέχοντες σε αυτή της φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας. Οι προσφέροντες των οικονομικών προσφορών θα 
έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λάβουν 
γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν.

27.12 Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών των λοιπών Διαγωνιζόμενων δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται σε 
αυτούς μετά την υπογραφή της σύμβασης με τον επιλεγέντα ανάδοχο.

27.13 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 26 και το Παράρτημα 
Δ της παρούσας και συντάσσει τον πίνακα τελικής κατάταξης των διαγωνιζομένων, με βάση την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 29 της παρούσας.

27.14 Διευκρινίσεις μπορούν να ζητούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 22 της παρούσας. Κατά την αξιολόγηση 
των οικονομικών προσφορών η Επιτροπή Αξιολόγησης δύναται να διορθώσει προφανή σφάλματα που προκύπτουν 
από την τέλεση μαθηματικών πράξεων. Δεσμευτική για τον Διαγωνιζόμενο είναι η προσφορά μετά την τυχόν 
διόρθωση των σφαλμάτων της από την Επιτροπή.

27.15 Εάν οι τιμές ενός διαγωνιζόμενου είναι ιδιαίτερα χαμηλές (κάτω του 85% της διαμέσου των τιμών που προσφέρονται 
από τις οικονομικές προσφορές που γίνονται αποδεκτές) ή κατά τη γνώμη της Επιτροπής είναι αναιτιολόγητες, η 
Α.Α. υποχρεούται να καλέσει τον διαγωνιζόμενο να τις αιτιολογήσει αναλυτικά και αν αυτός δεν προσφέρει επαρκή 
αιτιολόγηση θα αποκλειστεί από τον διαγωνισμό, σύμφωνα με το άρθρο 52 του π.δ/τος 60/2007.

27.16 Η Επιτροπή, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών, συντάσσει πρακτικό με την 
τελική κατάταξη των προσφορών που υποβλήθηκαν στο Διαγωνισμό. Στη συνέχεια η Α.Α. εκδίδει σχετική απόφαση 
με την οποία επικυρώνονται το πρακτικό της Επιτροπής, το οποίο και επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος της Απόφασης, η οποία αναρτάται στο Σύστημα και κοινοποιείται με τηλεομοιοτυπία στους διαγωνιζόμενους 
προκειμένου να ασκήσουν εφόσον επιθυμούν τα τυχόν ένδικα μέσα, Για το λόγο αυτό προβλέπεται διάστημα δέκα 
εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της Απόφασης μέχρι την πρόσκληση στον Προσωρινό Ανάδοχο, στον οποίο 
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση για την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης.

27.17 Στη συνέχεια η Αναθέτουσα Αρχή αποστέλλει ειδοποίηση, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 30, στον Προσωρινό Ανάδοχο 
στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση ζητώντας την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης.

27.18 Μετά την αποσφράγιση του φακέλου «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ», η Επιτροπή σε επόμενες κλειστές 
συνεδριάσεις εξετάζει την πληρότητα των υποβληθέντων δικαιολογητικών και συντάσσει σχετικό πρακτικό με το 
οποίο εισηγείται στην Αναθέτουσα Αρχή την κατακύρωση ή την απόρριψη της ανάθεσης στον Προσωρινό Ανάδοχο.

27.19 Κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας ελέγχου του υποφακέλου «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ» η Επιτροπή 
συντάσσει τα σχετικά πρακτικά και εισηγείται στο αρμόδιο όργανο διαβιβάζοντας προς αυτό τα πρακτικά των 
αποτελεσμάτων του ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης. Το αρμόδιο όργανο αποφαίνεται σχετικά και με 
μέριμνα της Αναθέτουσας Αρχής γνωστοποιείται στους Διαγωνιζόμενους η Απόφασή του, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 30 της παρούσας.
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Άρθρο 28. Κριτήρια βαθμολόγησης τεχνικών προσφορών

28.1 Η Επιτροπή Αξιολόγησης αξιολογεί τις τεχνικές προσφορές όπως υπεβλήθησαν βάσει των ακόλουθων στοιχείων και 
κριτηρίων και των αντιστοίχων συντελεστών βαρύτητας. Τα στοιχεία αξιολόγησης κατατάσσονται σε δύο ομάδες ως 
ακολούθως:

28.2 Ομάδα Α Τεχνικών Προδιαγραφών - Ποιότητας - Απόδοσης:

Κ1: Κάλυψη των ζητηθέντων  τεχνικών χαρακτηριστικών, σύμφωνα με το Παράρτημα Α, κατασκευαστική και 
λειτουργική αρτιότητα (Συντελεστής Βαρύτητας  70%)

Στο κριτήριο αυτό η Επιτροπή εξετάζει τα τεχνικά χαρακτηριστικά των επιμέρους υλικών των προσφερόμενων 
προϊόντων και ελέγχει τη συμβατότητά τους με τις τεχνικές  προδιαγραφές  του Παραρτήματος Α της παρούσας, την 
ποιότητα κατασκευής και λειτουργίας των προϊόντων, την αισθητική αρτιότητα και ομοιογένειά τους, την ευκολία 
χρήσης και συντήρησής τους.

28.3 Ομάδα Β Τεχνικής Υποστήριξης και Κάλυψης:

Κ2: Αναλυτικός προσδιορισμός χρονοδιαγράμματος της πορείας του έργου   (Συντελεστής Βαρύτητας  5%)

Στο κριτήριο αυτό η Επιτροπή εξετάζει τον αναλυτικό προσδιορισμό του χρονοδιαγράμματος της πορείας του έργου, 
ώστε να διασφαλιστεί και η σωστή εποπτεία του από την Αναθέτουσα Αρχή και βαθμολογούνται τυχόν συντομότεροι 
χρόνοι παράδοσης που αναφέρει στην προσφορά του ο υποψήφιος.

Κ3: Εγγύηση καλής λειτουργίας (Συντελεστής Βαρύτητας  15%) 

Στο κριτήριο αυτό αξιολογείται η προσφερόμενη τεχνική υποστήριξη κατά το χρόνο εγγύησης των προϊόντων και τα 
εύλογα χρονικά όρια αποκατάστασης σε περίπτωση βλάβης ή αστοχίας υλικού (που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερα 
από δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες από την ειδοποίηση της Αναθέτουσας Αρχής). Η ελάχιστη αποδεκτή διάρκεια 
εγγύησης καλής λειτουργίας των ειδών είναι  τριετής. Στο κριτήριο αυτό εκτιμάται η τυχόν παροχή συντομότερων 
χρονικών ορίων αποκατάστασης ή/και μεγαλύτερης περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας.

Κ4 : Παροχή υπηρεσιών μετά την πώληση (aftersalesservices) (Συντελεστής Βαρύτητας 10%) 

Στο κριτήριο αυτό βαθμολογείται η εξυπηρέτηση μετά την πώληση και την ολοκλήρωση της παρούσας σύμβασης, 
δηλαδή η δυνατότητα της Αναθέτουσας Αρχής για μελλοντική εξασφάλιση συντήρησης, ύπαρξης ανταλλακτικών και 
ταχείας αντικατάστασής τους από τον προμηθευτή μετά την πάροδο της παρεχόμενης εγγύησης καλής λειτουργίας 
για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από το ελάχιστο των δέκα (10) ετών.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

ΟΜ
Α

Δ
Α

  Α Κ1 Κάλυψη των ζητηθέντων  τεχνικών χαρακτηριστικών, 
σύμφωνα με το Παράρτημα Α, κατασκευαστική και 
λειτουργική αρτιότητα

70%

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Α 70%

ΟΜ
Α

Δ
Α

  Β

Κ2 Αναλυτικός προσδιορισμός χρονοδιαγράμματος της 
πορείας του έργου, ώστε να διασφαλίζεται και η 
σωστή εποπτεία του

5%

Κ3 Εγγύηση καλής λειτουργίας των παρεχομένων 
προϊόντων

15%

Κ4 Παροχή υπηρεσιών μετά την πώληση 10%

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ B 30%

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 100%
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28.4 Όλα τα επιμέρους κριτήρια των ομάδων βαθμολογούνται αυτόνομα με βάση τους 100 βαθμούς. Κατά την βαθμολόγηση 
των τεχνικών προσφορών με βάση τα ως άνω κριτήρια η Επιτροπή εξετάζει και την τυχόν υπερκάλυψή τους από 
τις τεχνικές προσφορές. Η βαθμολογία τους είναι 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς όλοι οι 
απαράβατοι όροι της παρούσας. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 110 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές 
προδιαγραφές. Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου των ομάδων είναι το γινόμενο του επιμέρους 
συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου επί την βαθμολογία του, το οποίο στρογγυλοποιείται στα δύο δεκαδικά ψηφία 
και η συνολική βαθμολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των 
κριτηρίων και των δύο ομάδων. Η τελική βαθμολογία με βάση τα παραπάνω κυμαίνεται από 100 έως 110 βαθμούς.

28.5 Τεχνικές προσφορές με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις 
από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Άρθρο 29. Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

29.1. Ο διαγωνισμός κατακυρώνεται στον διαγωνιζόμενο που έχει κάνει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά. Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο 
της προσφερθείσας τιμής (συγκριτικής) προς την βαθμολογία της (ήτοι αυτή στην οποία το Λ είναι ο μικρότερος 
αριθμός), σύμφωνα με τον τύπο που ακολουθεί. Για τη διαμόρφωση της συγκριτικής τιμής, λαμβάνεται υπόψη η τιμή 
της προσφοράς:

Λ  = 
Προσφερθείσα Τιμή

Τελική Βαθμολογία

Άρθρο 30. Διαδικασία Κατακύρωσης

30.1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά τα ανωτέρω άρθρα της παρούσας και την ανάδειξη του προσωρινού 
αναδόχου, στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, αυτός καλείται, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από 
τη σχετική ειδοποίηση που του αποστέλλεται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος να υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω 
του ιδίου συστήματος, σε μορφή αρχείου .pdf και σε φάκελο με  σήμανση  «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα 
έγγραφα και δικαιολογητικά του Άρθρου 20 της παρούσας. Με την παραλαβή των δικαιολογητικών το Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σε αυτόν στον οποίο 
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.

30.2. Τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά προσκομίζονται  από τον προσφέροντα  εντός τριών (3) εργασίμων ημερών, κατ’ 
ανώτατο όριο, από την ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια 
υπηρεσία.

30.3. Ειδικότερα με τη φορολογική ενημερότητα του Οικονομικού φορέα, η Αναθέτουσα Αρχή αναζητά αυτεπάγγελτα 
από το σύστημα TAXISNET δεδομένα σχετικά με την φορολογική ενημερότητα του Οικονομικού Φορέα, στον οποίο 
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, κατά την ημερομηνία της σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης του για την κατάθεση 
των δικαιολογητικών κατακύρωσης. Σε περίπτωση που το σύστημα  παρουσιάζει κάποιον Οικονομικό Φορέα μη 
ενήμερο φορολογικά η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία της 
σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης σε αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση για την κατάθεση των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης, να τον ειδοποιήσει μέσω του συστήματος και με τηλεομοιοτυπία, να προσκομίσει 
φορολογική ενημερότητα σε έντυπη μορφή εντός της προαναφερόμενης ορισθείσας προθεσμίας των 20 ημερών και 
από την οποία να προκύπτει ότι είναι ως κατά τα άνω φορολογικά ενήμερος. Όταν ο Οικονομικός φορέας δεν διαθέτει 
ελληνικό αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) υποβάλλει ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου pdf εντός είκοσι 
(20) ημερών από την ημερομηνία ειδοποιήσεως για την κατάθεση και των λοιπών δικαιολογητικών κατακύρωσης,  
το έγγραφο φορολογικής ενημερότητας, όπως αυτό εκδίδεται από την αρμόδια υπηρεσία της χώρας, όπου υπάγεται 
φορολογικά ο Προσωρινός Ανάδοχος και, εν συνεχεία, καταθέτει αυτό στην αρμόδια υπηρεσία ή την αποστέλλει 
ταχυδρομικά, σε έντυπη μορφή εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία της σχετικής ηλεκτρονικής 
υποβολής. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ως ημερομηνία κατάθεσης λογίζεται η ημερομηνία αποστολής 
που αποδεικνύεται από τη σφραγίδα ταχυδρομείου.

30.4. Στις διαδικασίες της παρούσας Διακήρυξης δεν έχουν εφαρμογή οι γενικές διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 3 του 
ν. 2690/1999 και οι σχετικές κανονιστικές Υπουργικές αποφάσεις περί υποχρεωτικής αυτεπαγγέλτου αναζήτησης 
δικαιολογητικών εκ μέρους της Α.Α., εκτός της περίπτωσης του πιστοποιητικού φορολογικής ενημερότητας.
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30.5. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» του προσφέροντος στον οποίο 
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται δύο εργάσιμες ημέρες μετά και την προσκόμιση των δικαιολογητικών 
σε έντυπη μορφή, ύστερα από σχετική ειδοποίηση των συμμετεχόντων που δικαιούνται να λάβουν γνώση των 
δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Η αποσφράγιση γίνεται μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα 
οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων 
συμβάσεων και διαδικασιών. Η Επιτροπή αποσφραγίζει ηλεκτρονικά τον φάκελο των ως άνω δικαιολογητικών. Κατά 
την αποσφράγιση των δικαιολογητικών η Επιτροπή δεν είναι υποχρεωμένη να ελέγχει τη συμμόρφωσή τους προς 
τους όρους της προκήρυξης. Εν συνεχεία η Επιτροπή προβαίνει, σε κλειστές συνεδριάσεις, σε λεπτομερή έλεγχο 
πληρότητας και νομιμότητας των ως άνω δικαιολογητικών. 

30.6. Αμέσως μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες στο  τελικό στάδιο της αξιολόγησης της 
οικονομικής προσφοράς θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο του φακέλου των Δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης που αποσφραγίσθηκε.

30.7. Μετά την κατάθεση του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης ο Προσωρινός Ανάδοχος παρέχει διευκρινίσεις 
μόνον όταν αυτές ζητούνται μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μετά την σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής. Σε περίπτωση που 
αυτός δεν παράσχει τις σχετικές διευκρινήσεις εντός προθεσμίας που θα οριστεί από την Επιτροπή Διενέργειας 
αποκλείεται από την διαδικασία και ισχύουν κατά τα λοιπά τα οριζόμενα κατωτέρω στην παρούσα παράγραφο 
(κατακύρωση στον προσφέροντα με την αμέσως επόμενη καλύτερη βαθμολογία). 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. 

30.8. Η Επιτροπή ή/και η Α.Α. δικαιούνται να ζητήσουν πληροφορίες από τους φορείς (κατασκευαστικούς οίκους, φορείς 
πιστοποίησης, πελάτες, συνεργεία κ.λπ.) που δηλώνονται από τον προσφέροντα στο οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση κατά τα ανωτέρω, προκειμένου να επαληθεύσουν τα δηλούμενα στοιχεία. 

30.9. Όταν ο Προσωρινός Ανάδοχος στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση της σύμβασης του παρόντος διαγωνισμού 
δεν προσκομίζει, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά του άρθρου 20 η κατακύρωση γίνεται στον 
προσφέροντα με την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Σε περίπτωση που και 
αυτός δεν προσκομίσει  ένα ή περισσότερα από τα εν λόγω έγγραφα και δικαιολογητικά η κατακύρωση γίνεται στον 
προσφέροντα με την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά και ούτω καθεξής. 
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίσει κατά τα ανωτέρω ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και 
δικαιολογητικά ο διαγωνισμός ματαιώνεται. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου τυγχάνουν εφαρμογής τα 
οριζόμενα στο σημείο II του εδαφίου β) της παρ. 2 του άρθρου 20 του π.δ/τος 118/2007 σχετικά με την δυνατότητα 
κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής των προσφερόντων, μετά από απόφαση της Α.Α.

30.10. Κατόπιν της ολοκλήρωσης της διαδικασίας ελέγχου του υποφακέλου «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ» 
η Επιτροπή συντάσσει τα σχετικά πρακτικά και εισηγείται στο αρμόδιο όργανο την κατακύρωση ή την ματαίωση 
της ανάθεσης, διαβιβάζοντας τα πρακτικά των αποτελεσμάτων του ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σημείο 27.19. της παρούσας.

30.11. Η ΑΑ αποστέλλει το φάκελο της διαγωνιστικής διαδικασίας στην ΕΥΤΟΠ, συμπεριλαμβανομένων των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης και των σχετικών πρακτικών της επιτροπής, για τη διενέργεια του προσυμβατικού ελέγχου και τη 
χορήγηση της αναγκαίας σύμφωνης γνώμης. 

30.12. Μετά τη διενέργεια του ως άνω ελέγχου και τη χορήγηση της σύμφωνης γνώμης από την ΕΥΤΟΠ, η ΑΑ εκδίδει την 
απόφαση κατακύρωσης. Η απόφαση της ΑΑ, στην οποία επισυνάπτονται υποχρεωτικά τα πρακτικά της επιτροπής, 
αναρτάται στο σύστημα, αποστέλλεται στον ανακηρυχθέντα ανάδοχο και κοινοποιείται υποχρεωτικά στους λοιπούς 
διαγωνιζόμενους με τηλεομοιοτυπία.

30.13 Μετά την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στους λοιπούς διαγωνιζόμενους και κατόπιν είτε της άπρακτης 
παρέλευσης του χρόνου υποβολής ης προδικαστικής προσφυγής, είτε της τυχόν υποβολής και εκδίκασης των 
λοιπών ειδικών βοηθημάτων κατά το νόμο 3886/2010, η ΑΑ καλεί τον ανάδοχο να προσέλθει εντός των 10 ημερών 
από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης για την υπογραφή της σύμβασης, η οποία θα βασίζεται στην 
απόφαση κατακύρωσης και στο σχέδιο του Παραρτήματος Β΄ της παρούσας. Με την ανακοίνωση αυτή, η Σύμβαση 
θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο του Συμφωνητικού που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα.
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ΜΕΡΟΣ Ε’ _ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Άρθρο 31. Διοικητικές προσφυγές – Προσωρινή δικαστική προστασία

31.1. Κατά των αποφάσεων, πράξεων ή παραλείψεων της Αναθέτουσας Αρχής μπορούν να ασκηθούν τα ένδικα βοηθήματα 
που προβλέπονται στο ν.3886/2010. 

31.2. Ειδικότερα, εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, από την δι’ οποιουδήποτε τρόπου λήψη πλήρους γνώσης 
της παράνομης πράξης ή παράλειψης, ο Διαγωνιζόμενος δύναται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή κατά αυτής 
ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν 
το αίτημά του. Ως πλήρης νοείται η γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντά του και της αιτιολογίας της. 

31.3. Οι προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους Διαγωνιζόμενους, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία, μέσω του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα του Συστήματος και επισυνάπτοντας 
το  σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου, pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή.  Σε περίπτωση που το εν λόγω 
έγγραφο δεν φέρει ψηφιακή υπογραφή ο οικονομικός φορέας το  υποβάλλει και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) 
εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την  ηλεκτρονική υποβολή. Σε περίπτωση αποστολής με ταχυδρομείο ως 
ημερομηνία αποστολής  λογίζεται η ημερομηνία που φέρει η σφραγίδα του ταχυδρομείου. Σε κάθε περίπτωση, η 
ημερομηνία άσκησης της ένστασης είναι η ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής, εκτός εάν υπάρχει περίπτωση 
διάστασης μεταξύ του κειμένου της ένστασης, όπως αυτή  έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά, και της ένστασης, όπως έχει 
προσκομισθεί από τον οικονομικό φορέα,  οπότε ως ημερομηνία άσκησης της ένστασης λογίζεται η ημερομηνία 
αποστολής.

31.4. Η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται να απαντήσει αιτιολογημένα εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση 
της προσφυγής, κατόπιν σχετικής εισήγησης (που περιλαμβάνεται στο οικείο πρακτικό) της Επιτροπής Εξέτασης 
Ενστάσεων, η οποία έχει συσταθεί με την αρ. πρωτ. 1526/22.12.2014 (ΑΔΑ: 6ΘΗΗΓ-ΧΓ3) Απόφαση για την συγκρότηση 
της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων του Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το 2ο υποέργο “ Προμήθεια 
προθηκών” της ενταγμένης στο ΕΠ Δυτικής Ελλάδας - Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων 2007-2013 πράξης “Πτέρυγα 
δωρητών στην ανατολική πτέρυγα στο Ανάκτορο των Αγίων Μιχαήλ και Γεωργίου στην Κέρκυρα” , σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 38 του π.δ/τος 118/2007 και το άρθρο 26 του ν. 4024/2011.

31.5. Εάν παρέλθει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία τεκμαίρεται η απόρριψη της προσφυγής. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί 
πάντως να δεχθεί εν όλω ή εν μέρει την προδικαστική προσφυγή και μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας, έως 
την προτεραία της συζήτησης της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, στην περίπτωση δε αυτή καταργείται αντιστοίχως 
η δίκη επί της εν λόγω αίτησης κατά το μέρος για το οποίο έγινε αποδεκτή η προδικαστική προσφυγή του αιτούντος. 
Η αρχή δύναται επίσης να παραθέσει αρχική ή συμπληρωματική αιτιολογία για την απόρριψη της προδικαστικής 
προσφυγής, η οποία πρέπει να περιέλθει στο δικαστήριο το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την, αρχική ή μετ` 
αναβολή, δικάσιμο της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων.

31.6. Οι προσφυγές υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή και εξετάζονται από την Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων.

31.7. Οι αποφάσεις της αναθέτουσας επί τυχόν προσφυγών θα κοινοποιούνται εγγράφως σε όλους τους διαγωνιζόμενους 
που συμμετέχουν κατά το χρονικό σημείο υποβολής της προσφυγής.

31.8. Μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη ρητή ή σιωπηρή απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής μπορεί 
να κατατεθεί στο αρμόδιο δικαστήριο αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που δεν επιτρέπεται να περιέχει αιτιάσεις 
διαφορετικές από τις αιτιάσεις της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως αυτής κατατίθεται 
παράβολο το ύψος του οποίου ανέρχεται σε ποσοστό 1% της προϋπολογισθείσας αξίας, περιλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α.. Το 1/3 του ποσού του παραβόλου καταβάλλεται κατά την κατάθεση της αιτήσεως, το 1/3 μέχρι την πρώτη 
συζήτηση και αν η αίτηση απορριφθεί, ο αιτών καταδικάζεται στην καταβολή του υπολοίπου 1/3 με την απόφαση του 
δικαστηρίου.

31.9. Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής, η άσκηση αυτής (έως την λήψη της σχετικής απόφασης 
της Α.Α.), καθώς και η προθεσμία άσκησης της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης. 
Εφόσον ασκηθεί αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, ο αιτών ειδοποιεί σχετικά την αναθέτουσα αρχή με κάθε πρόσφορο 
μέσο, όπως τα ηλεκτρονικά και η τηλεομοιοτυπία, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την άσκηση της αιτήσεως. Εντός 
δέκα (10) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας, η αναθέτουσα αρχή οφείλει, εφόσον έχει ειδοποιηθεί κατά 
τα ανωτέρω, να αποστείλει στο δικαστήριο με κάθε πρόσφορο μέσο το διοικητικό φάκελο και τις απόψεις της. Σε 
περίπτωση μη αποστολής φακέλου από την αναθέτουσα, το δικαστήριο μπορεί να συνάγει τεκμήριο ομολογίας της 
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αναθέτουσας αρχής για την πραγματική βάση των ισχυρισμών του αιτούντος. Το ίδιο τεκμήριο μπορεί να θεωρηθεί 
ότι συντρέχει, όταν έχουν αποσταλεί ορισμένα στοιχεία από την αναθέτουσα αρχή, όμως το δικαστήριο κρίνει ότι 
είναι ελλιπή και δεν επαρκούν για την πιθανολόγηση του βάσιμου των προβαλλόμενων αιτιάσεων. Κατά τα λοιπά, η 
άσκηση αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας με την επιφύλαξη 
του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου (έως δηλαδή την σύναψη της σύμβασης), εκτός αν ορίζεται άλλως 
με την προσωρινή διαταγή που τυχόν εκδοθεί.

Άρθρο 32 . Ακύρωση - Ματαίωση Διαγωνισμού

32.1. Το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού μπορεί να ματαιωθεί με απόφαση της Α.Α., κατόπιν σχετικής εισήγησης της 
Επιτροπής Διενέργειας, στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 21 του π.δ/τος 118/2007.

32.2. 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.

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

Άρθρο 33 Επιλογή Αναδόχου – Κατάρτιση σύμβασης

33.1. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας, να ματαιώσει το διαγωνισμό σε 
οποιοδήποτε στάδιο χωρίς κανείς από τους μετέχοντες να δικαιούται οποιαδήποτε αποζημίωση.

33.2. Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας, γίνεται κατακύρωση 
του έργου στον Ανάδοχο.

33.3. Στην περίπτωση που το προκηρυσσόμενο έργο κατακυρωθεί σε Ένωση – Κοινοπραξία, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται 
να ζητήσει από την Ένωση να συστήσει κοινοπραξία σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική νομοθεσία ή εταιρεία του 
εμπορικού δικαίου. 

33.4. Ο ανάδοχος καλείται να υπογράψει σύμβαση με την Αναθέτουσα Αρχή που θα βασίζεται στην απόφαση ανάθεσης 
του έργου και στους όρους της παρούσας Προκήρυξης. Σε περίπτωση μη επιθυμίας ή αδυναμίας του αρχικώς 
επιλεγέντος αναδόχου να συνάψει σύμβαση τότε αυτός κηρύσσεται έκπτωτος, μπορεί να καταπέσει η κατατεθειμένη 
εγγυητική επιστολή και καλείται ο πρώτος επιλαχών.

33.5. Ο επιλεγείς ανάδοχος, υποχρεούται να προσκομίσει, με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, σαν εγγύηση για την 
τήρηση των όρων της σύμβασης, Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης αναγνωρισμένου ιδρύματος ως ανωτέρω 
(υπό 10.3.6.), ποσού ίσου με το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ. Η ισχύς της Εγγυητικής Επιστολής 
Καλής Εκτέλεσης ισχύει μέχρι την επιστροφή της στην Τράπεζα. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης επιστρέφεται 
με εντολή της Αναθέτουσας Αρχής προς το ίδρυμα που την εξέδωσε, μετά την οριστική παραλαβή του έργου, με την 
προϋπόθεση ότι δεν εκκρεμούν έναντι της Αναθέτουσας Αρχής υποχρεώσεις εκ μέρους του Αναδόχου.

33.6. Η σύμβαση για την ανάθεση του έργου θα υπογραφεί από το αρμόδιο κατά το νόμο και κατά το χρόνο υπογραφής, 
όργανο της Αναθέτουσας Αρχής. 

33.7. Μετά τη σύναψη της σύμβασης και εντός 48 ημερών, η Αναθέτουσα Αρχή αποστέλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα 
αποτελέσματα του διαγωνισμού όπως ορίζεται στην 4η παράγραφο του άρθρου 29 του π.δ. 60/2007 (άρθρο 35 της 
οδηγίας).

Άρθρο 34.  Παρακολούθηση – Παραλαβή των παραδοτέων της σύμβασης

34.1. Το έργο του αναδόχου παρακολουθείται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής των υποβαλλομένων 
Παραδοτέων. 

34.2. Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής είναι αρμόδια για την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και τον 
έλεγχο των επιμέρους ενεργειών και του συνόλου του έργου του Αναδόχου, συντάσσοντας σχετικά πρωτόκολλα 
προσωρινής παραλαβής και οριστικής παραλαβής του έργου. Αναλυτικά ο τρόπος εκτέλεσης, παρακολούθησης και 
παραλαβής του έργου θα ορίζεται με τη σύμβαση μεταξύ αναδόχου και Αναθέτουσας Αρχής.
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34.3. Το έργο του αναδόχου παρακολουθείται, καθοδηγείται και εγκρίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασής του από την 
Αναθέτουσα Αρχή με βάση σχετικές εισηγήσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου. 

34.4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργάζεται με την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής και να διευκολύνει 
στο έργο τους το προσωπικό και τους συνεργάτες της Αναθέτουσας Αρχής και της Επιτροπής Παρακολούθησης και 
Παραλαβής του Έργου.

34.5. Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά/δικαιολογητικά. Από κάθε τιμολόγιο του 
Αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά νόμους και σχετικές 
εγκυκλίους. 

Άρθρο 35. Εμπιστευτικότητα

35.1. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την 
υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων 
του ελληνικού και διεθνούς Τύπου), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, 
οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.

35.2. Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το Έργο χωρίς την προηγούμενη συναίνεση 
της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι 
στην Αναθέτουσα Αρχή και δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή 
της συναίνεση.

35.3. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Αναθέτουσα Αρχή και όλα τα εξουσιοδοτημένα απ’ αυτήν πρόσωπα 
οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά μόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες 
που περιήλθαν σ’ αυτούς κατά τη διάρκεια και με την ευκαιρία της υλοποίησης του Έργου και αφορούν σε τεχνικά 
ζητήματα ή μεθόδους υλοποίησης του Έργου ή του Αναδόχου.

Άρθρο 36. Εφαρμοστέο Δίκαιο

36.1. Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει 
στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της Σύμβασης που θα υπογραφεί.

36.2. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα Ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα δικαστήρια Αθηνών, 
εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό δίκαιο.

ΑΔΑ: 6ΓΦΩ465ΦΘ3-Ψ9Η
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