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ΆΡΘΡΟ 1 – Θεσμικό πλαίσιο διαγωνισμού

Ο παρών διαγωνισμός διενεργείται με βάση τις διατάξεις, της παρ. 4 του άρθρου 2 του Π.Δ.
118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ Α/150) (πρόχειρος διαγωνισμός) και
σύμφωνα με:
A. Τις διατάξεις:

1. Του Νόμου 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»

2. Του Νόμου 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/28-6-2002) «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων
και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (αρ. 40, παρ. 2 και 3)

3. Του Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ 152/Α/25.06.2013) «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012 (Α΄ 141) −
Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού
και Αθλητισμού

4. Του ΠΔ 104/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού»
(ΦΕΚ171/Α/27.08.2014)

5. Του Ν. 1958/5-8-91( ΦΕΚ122/Α/5-8-91) «Περί τρόπου εκτέλεσης αρχ/κών έργων»
6. Του Π.Δ. 99/92 (ΦΕΚ 46/Α/24-3-92) «Μελέτη και εκτέλεση αρχ/κών εν γένει έργων»
7. Του Νόμου 2947/2001 (άρθρο 19,παρ. 33) (ΦΕΚ 228/Α/09-10-2001) «θέματα

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

των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις»
9. Του Ν. 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)

10. Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74 /Α’/26-3-2014)«Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις,
Συγχωνεύσεως Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα-

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

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

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

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

16. Της Υ.Α. Αριθμ. 14053/ΕΥΣ 1749 (ΦΕΚ 540/Β/27.3.2008) «Υπουργική απόφαση
συστήματος διαχείρισης» (ΥΠΑΣΥΔ)

17. του Ν. 4305/2014, άρθρο 39 «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων,
πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α΄
57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας,
ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
237/Α/31.10.2014) που αφορά στη σύσταση του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης
και Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων-Συλλογή Φοίβου Ανωγειανάκη.

18. Την υπ΄αριθμ. Π.ΠΟ.Α/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΔΤΠ/302421/4260/3886/2982/20.11.2014,
ΑΔΑ: 71ΞΝΓ-ΓΥΧ απόφαση τοποθέτησης της κ. Ελένης Μελίδη ως προϊσταμένης του
Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης και Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων-
Συλλογή Φοίβου Ανωγειανάκη.

19. 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
απόφαση.

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

21. Το άρθρο 9 του Ν. 4205/2013 (ΦΕΚ 242/Α) «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων,
κατάδικων και κρατούμενων σε άδεια και άλλες διατάξεις.»

22. Την με αριθμ. πρωτ. Π1/542/4/3/2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιο με θέμα
«Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»

23. Τον Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/8-8-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής
οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».

Β. Την την με αρ. πρωτ. ΕΥΠΟΤ/Α1/ΑΤΤ16/2367/9-8-11/ΑΔΑ:4ΑΜ7Γ-ΒΞΠ, απόφαση ένταξης
της πράξης «Αποκατάσταση συγκροτήματος ιδιοκτησιών του ΥΠΠΟ στις οδούς Αδριανού-
Αρεως- Κλάδου- Βρυσακίου στην Πλάκα για εγκατάσταση του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής
Τέχνης» με κωδικό MIS 355373 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» του ΕΣΠΑ 2007-2013
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Γ. Την με αριθμ. Πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΝΣΜ/275334/31036/2820/ΑΔΑ:62ΑΥΓ-0Τ2, 3η
τροποποίηση της Πράξης «Αποκατάσταση συγκροτήματος ιδιοκτησιών του ΥΠΠΟΤ στις
οδούς Αδριανού- Άρεως- Κλάδου- Βρυσακίου στην Πλάκα για εγκατάσταση του Μουσείου
Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης» με κωδικό MIS 355373 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική»
Γ. Τη με αρ. πρωτ.: Μ.Ε.Λ.Τ.&Ε.ΛΑ.Μ.Ο.-Σ.Φ.Α./1715/01.12.2014/ΑΔΑ: ΨΡΘΨΓ-5ΩΧ
Υπουργική Απόφαση για την έγκριση εκτέλεσης εργασιών του υποέργου 11 «Οργάνωση-
Υλοποίηση της νέας έκθεσης των μονίμων συλλογών του ΜΕΛΤ» του έργου «Αποκατάσταση
συγκροτήματος ιδιοκτησιών του ΥΠ.ΠΟ.Τ στις οδούς Αδριανού-Άρεως-Κλάδου-Βρυσακίου
στην Πλάκα για εγκατάσταση του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης» απολογιστικά και με
αυτεπιστασία από το Μουσείο Ελληνικής Λαϊκης Τέχνης και Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών
Οργάνων-Συλλογή Φοίβου Ανωγειανάκη.
Δ. Την ύπαρξη των αναγκαίων πιστώσεων για την ενταγμένη πράξη: «Αποκατάσταση
συγκροτήματος ιδιοκτησιών του ΥΠΠΟΤ στις οδούς Αδριανού- Άρεως- Κλάδου- Βρυσακίου
στην Πλάκα για εγκατάσταση του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης» με κωδικό πράξης
2011ΣΕ01480140 της ΣΑΕ0148.
Ε. Την με αρ. πρωτ. ΕΥΤΟΠ/Β/ΑΤΤ16/387/09.02.2015 σύμφωνη γνώμη προγραμματιζόμενων
αναθέσεων για το 11ο υποέργο«Οργάνωση-Υλοποίηση της νέας έκθεσης των μονίμων
συλλογών του ΜΕΛΤ» του έργου «Αποκατάσταση συγκροτήματος ιδιοκτησιών του ΥΠ.ΠΟ.Τ
στις οδούς Αδριανού-Άρεως-Κλάδου-Βρυσακίου στην Πλάκα για εγκατάσταση του Μουσείου
Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης»με MIS 355373
ΣΤ. Την υπ' αριθ 43/15.01.2015, ΑΔΑ:Ω0ΓΩΓ-1ΗΗ απόφαση του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκης
Τέχνης και Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων-Συλλογή Φοίβου Ανωγειανάκη, για την
συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διενέργειας πρόχειρων διαγωνισμών για το έτος 2015.
Z. Την υπ΄αριθμ. ΥΠΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΒΜΜ/45682/4779/962 της Διεύθυνσης
Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων σχετικά με τη χορήγηση
σύμφωνης γνώμης για την εκτέλεση των σχεδιαζόμενων εργασιών.
H. Την υπ' αριθ.263 /25.02.2015, ΑΔΑ: 7Ο6Λ465ΦΘ3-ΔΩ3 Απόφαση του Μουσείου
Ελληνικής Λαϊκης Τέχνης και Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων-Συλλογή Φοίβου
Ανωγειανάκη για τη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού.

ΆΡΘΡΟ 2 – Αντικείμενο έργου – διαγωνισμού

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η «Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού
εξοπλισμού στο Τζαμί Τζισδαράκη»για τις ανάγκες του υποέργου  11 «Οργάνωση-Υλοποίηση
της νέας έκθεσης των μονίμων συλλογών του ΜΕΛΤ» του έργου «Αποκατάσταση
συγκροτήματος ιδιοκτησιών του ΥΠ.ΠΟ.Τ στις οδούς Αδριανού-Άρεως-Κλάδου-Βρυσακίου
στην Πλάκα για εγκατάσταση του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης» που υλοποιεί το
Μουσείο Ελληνικής Λαϊκης Τέχνης και Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων-Συλλογή
Φοίβου Ανωγειανάκη όπως περιγράφεται αναλυτικά στην επισυναπτόμενη τεχνική
περιγραφή (Παράρτημα Α) και στο Παράρτημα Ε, τα οποία και αποτελούν αναπόσπαστο
τμήμα του υπόψη διαγωνισμού και της σχετικής διακήρυξης.
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ΆΡΘΡΟ 3 – Προϋπολογισμός –Χρηματοδότηση

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας που θα αναλάβει να υλοποιήσει ο ανάδοχος
του παρόντος διαγωνισμού, ανέρχεται κατ’ ανώτατο όριο στο ποσό των εκατόν εννέα
χιλιάδων επτακοσίων πενήντα έξι ευρώ και δέκα λεπτών (109.756,10 €) μη
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ήτοι εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδων ευρώ (135.000,00 €)
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%, και θα βαρύνει τις πιστώσεις της πράξης
«Αποκατάσταση συγκροτήματος ιδιοκτησιών του ΥΠ.ΠΟ.Τ στις οδούς Αδριανού-Άρεως-
Κλάδου-Βρυσακίου στην Πλάκα για εγκατάσταση του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης»
με κωδικό MIS 355373, ΚΩΔ. Πράξης Σ.Α.: 2011ΣΕ01480140 της ΣΑΕ0148  που
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς
πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική»

ΆΡΘΡΟ 4 – Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής – Ενημέρωση ενδιαφερομένων –
παραλαβή Διακήρυξης

1. Τα στοιχεία της Αναθέτουσας Αρχής είναι τα ακόλουθα:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΡΧ/ΤΩΝ & ΠΟΛΙΤ/ΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΦΑ: ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ –ΣΥΛΛΟΓΗ ΦΟΙΒΟΥ ΑΝΩΓΕΙΑΝΑΚΗ
Διεύθυνση: Θέσπιδος 8
Τοποθεσία / Πόλη: Αθήνα
Χώρα: Ελλάδα
Ταχυδρ. Κώδικας: 10558
Τηλέφωνο: 2103245957
Τηλεομοιοτυπία: 2103226979
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: melt@culture.gr
Ιστοσελίδα: www.melt.gr
Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να παραλάβουν τα σχετικά του Διαγωνισμού, μπορούν να
απευθύνονται στην ανωτέρω διεύθυνση και τηλέφωνα, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
09.00 π.μ. - 13.00 μ.μ. Για την παραλαβή της Διακήρυξης δεν προβλέπεται κόστος. Επίσης,
στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής www.melt.gr καθώς και στη διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr διατίθεται ηλεκτρονικά η παρούσα Διακήρυξη.

Υπεύθυνος για τον διαγωνισμό είναι ο κος Χαράλαμπος Φλώρος και ο κος Ιωάννης Νίνος
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ΆΡΘΡΟ 5 – Γενικές προϋποθέσεις συμμετοχής- Δικαίωμα συμμετοχής –Λοιποί Λόγοι
Αποκλεισμού – Ελάχιστα επίπεδα ικανοτήτων υποψηφίων

1. Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν:
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί που
ασχολούνται και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και ασκούν επάγγελμα
συναφές με το προκηρυσσόμενο αντικείμενο.
• Ενώσεις εταιρειών που υποβάλλουν κοινές προσφορές, εφόσον πληρούν τους όρους που
καθορίζονται στο άρθρο 7 του Π.Δ. 118/07.
• Κοινοπραξίες που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος της μέλος της Ε.Ε.
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 που δεν είναι εγγεγραμμένοι στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., αιτούνται, μέσω της
ιστοσελίδας του συστήματος και από τον 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 αιτούνται μέσω του συστήματος την εγγραφή τους σε αυτό
παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του
ταυτοποιούμενοι ως εξής:

 Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν 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.

 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 Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της
Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.
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 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 Β για τις
δημόσιες συμβάσεις προμηθειών 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
της διαδικτυακής πύλης του Συστήματος, όπως αναφέρεται ανωτέρω.
2. 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.
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.

Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί:
• Όσοι δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις συμμετοχής.
• Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 Δικαιολογητικά Συμμετοχής.
• Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της αμέσως επόμενης υπό παραγράφου 2.
• Όσοι δεν ασκούν το επάγγελμα όπως ορίζεται παραπάνω.
• Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από κάποια άλλη Δημόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ. γιατί δεν
εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις.
• Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις
παραπάνω κυρώσεις.
Τα παραπάνω ισχύουν και για οποιοδήποτε από τα μέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας.

ΆΡΘΡΟ 6 – Τρόπος και Προθεσμία υποβολής προσφορών – Διάρκεια ισχύος
Προσφορών

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους
οικονομικούς φορείς 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
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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.)».

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:
Η Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ: 25
Φεβρουαρίου 2015.
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και ώρα ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 17 Μαρτίου 2015 και
ώρα 21:00
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προετοιμάζουν την προσφορά τους στο σύστημα αμέσως
μετά τη δημοσιοποίηση του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ, θα έχουν όμως τη
δυνατότητα να την υποβάλλουν μόνο μετά το πέρας της προθεσμίας που έχει η αναθέτουσα
αρχή για παροχή  διευκρινίσεων επί όρων της διακήρυξης, η οποία είναι το αργότερο 6
ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι την 12.03.2015.
Επισημαίνεται ότι συμμετέχοντες δεν έχουν δυνατότητα να αποσύρουν ή να ακυρώσουν
προσφορά μετά την υποβολή της.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
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.)».
Η Αναθέτουσα Αρχή (Α.Α.) ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη υποβολή της
αιτήσεως συμμετοχής ή για το περιεχόμενο των φακέλων που τη συνοδεύουν στην εν λόγω
διαδικτυακή πλατφόρμα. Μετά την κατάθεση της αιτήσεως συμμετοχής δεν γίνεται
αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε υποβολή συμπληρωματικών ή
διευκρινιστικών στοιχείων, εκτός εκείνων που τυχόν θα ζητηθούν από την Επιτροπή
Διενέργειας Διαγωνισμού.

Οι διαγωνιζόμενοι δεσμεύονται από την προσφορά τους για διάστημα εκατόν είκοσι ημερών
(120) από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. Προσφορές με μικρότερο χρόνο
ισχύος απορρίπτονται. 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 επιλεγέντος η ανάθεση γίνεται στον δεύτερο κατά
σειρά επιλογής.

ΆΡΘΡΟ 7 – Τρόπος σύνταξης και περιεχόμενο προσφορών

1. Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική Γλώσσα ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης συνοδευόμενες από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα.
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Οι υποψήφιοι ανάδοχοι συντάσσουν την προσφορά τους συμπληρώνοντας την αντίστοιχη
ειδική ηλεκτρονική φόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., το οποίο στη συνέχεια παράγει σχετικό
ηλεκτρονικό αρχείο που υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τους υποψηφίους
αναδόχους. Σε περίπτωση διάστασης των στοιχείων που περιλαμβάνονται στην ειδική
ηλεκτρονική φόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και του ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού
αρχείου υπερισχύει το τελευταίο. Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οικονομικοί όροι
δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., οι
υποψήφιοι ανάδοχοι επισυνάπτουν ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά
αρχεία. Από το Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς.

Ο κυρίως ηλεκτρονικός φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται επί ποινή αποκλεισμού από
επιστολή - αίτηση του διαγωνιζομένου για συμμετοχή στο διαγωνισμό υπογραφόμενη από
τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτού (αναγράφεται ευκρινώς το ονοματεπώνυμο αυτού), η οποία
είναι εκτός του ηλεκτρονικού φακέλου. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση
προσώπων η αίτηση υπογράφεται είτε από όλα τα μέλη της ένωσης, είτε από τον κοινό
εκπρόσωπο που διορίζεται με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

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

o Ένας ηλεκτρονικός υποφάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –
Τεχνική Προσφορά»,ο οποίος περιλαμβάνει τα στοιχεία και δικαιολογητικά
συμμετοχής που απαιτούνται από το άρθρο 8 της παρούσας και τα στοιχεία που
απαιτούνται από το άρθρο 9 της παρούσας για την Τεχνική Προσφορά.

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

Οι ηλεκτρονικοί υποφάκελοι «Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνικής Προσφοράς» και
«Οικονομικής Προσφοράς» φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Σε περίπτωση
ενώσεων θα αναγράφονται τα στοιχεία όλων των μελών.

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

Οι τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου που
υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο, δεν απαιτείται να φέρουν
σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής. Επισημαίνεται ότι από τα δικαιολογητικά ή τα άλλα
στοιχεία του υποφακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά» που έχουν
υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα
αρχή εντός τριών (3) ημερών, μόνο τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν
εκδοθεί/συνταχθεί  από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την
ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι: πιστοποιητικά που έχουν
εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς. Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα  τεχνικά
φυλλάδια θα πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από
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τον προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία
ταυτίζονται με τα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων (Prospectus) του κατασκευαστικού
οίκου.

ΆΡΘΡΟ 8 – Δικαιολογητικά συμμετοχής
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλουν, στον ηλεκτρονικό
υποφάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», εγκαίρως και προσηκόντως
επί ποινή αποκλεισμού, τα αναφερόμενα στο παρόν άρθρο δικαιολογητικά 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.
118/2007 κατά το μέρος που δεν έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις του ως άνω νόμου
και της ως άνω απόφασης.

1. Αντίγραφα των πρωτοτύπων νομιμοποιητικών εγγράφων, όπως ΦΕΚ ίδρυσης και
τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή ΑΕ και ΕΠΕ), αντίγραφο ή
απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζομένου και των εγγράφων
τροποποιήσεών του (για ΟΕ και ΕΕ), βεβαίωση έναρξης (για φυσικά πρόσωπα).

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ότι ο συμμετέχων έλαβε γνώση των όρων της
διακήρυξης και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα (συν. υπόδειγμα).

3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (συν. υπόδειγμα).
Τα ανωτέρω  φέρουν ψηφιακή υπογραφή του υποψηφίου αναδόχου.

- Σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς από ένωση προσώπων, όλα τα παραπάνω
δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν για καθένα από τα μέλη που συμμετέχουν στην
ένωση.
Επίσης στην προσφορά της ένωσης πρέπει (α) να αναφέρεται η έγκριση του αρμοδίου
οργάνου κάθε μέλους της ένωσης για συμμετοχή της στο διαγωνισμό, (β) να προσδιορίζεται
η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης και να αναγράφεται και
να οριοθετείται με σαφήνεια το μέρος (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) του Έργου που
αναλαμβάνει κάθε Μέλος της Ένωσης στο σύνολο της Προσφοράς, (γ) να παρουσιάζεται ο
τρόπος συνεργασίας των μελών μεταξύ τους, (δ) να δηλώνεται ένα μέλος ως επικεφαλής της
Ένωσης.
Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του
προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε
μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3)
εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ. (Τα δικαιολογητικά
προσκομίζονται στο Πρωτόκολλο της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, με
διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά).
Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Οι απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται
ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση.
Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου
«Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική

ΑΔΑ: Ω26Μ465ΦΘ3-ΔΘΒ



προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω
αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν
εκδοθεί/συνταχθεί  από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την
ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι: η εγγύηση συμμετοχής,
πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς.
Σε περίπτωση όπου τα στοιχεία αυτά δεν προσκομισθούν παντελώς εντός της
προαναφερόμενης προθεσμίας των τριών (3) εργασίμων ημερών, η ηλεκτρονική προσφορά
του υποψηφίου δεν αποσφραγίζεται και αποκλείεται από τη διαδικασία του διαγωνισμού.
Στην περίπτωση όπου προσκομισθούν μεν στοιχεία από τον συμμετέχοντα, αλλά
διαπιστωθεί ότι ορισμένα από αυτά που έχουν υποβληθεί με ηλεκτρονικό τρόπο και θα
έπρεπε να προσκομισθούν, δεν προσκομίσθηκαν, τότε η Α.Α. τα απαιτεί από τον
προσφέροντα ο οποίος είναι υποχρεωμένος να τα προσκομίσει εντός της προθεσμίας που θα
του ορισθεί.
Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από αυτόν με
χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που
έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά
απόρρητα και τις εμπιστευτικές πτυχές των προσφορών.

ΆΡΘΡΟ 9 – Περιεχόμενα υποφακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποβάλουν, μέσα στον κυρίως ηλεκτρονικό φάκελο της
προσφοράς χωριστό  ηλεκτρονικό υποφάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - τεχνική
προσφορά», σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο. Την Τεχνική Προσφορά θα έχουν
συντάξει με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Α της
παρούσας, οι οποίες αποτελούν τους απαράβατους όρους που πρέπει να πληρούν επί ποινή
αποκλεισμού οι τεχνικές προσφορές. Το πεδίο «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» συμπληρώνεται
υποχρεωτικά με την προσήκουσα αναφορά.

Η αναγραφή τιμής στον Φάκελο Τεχνικής Προσφοράς αποτελεί λόγο αποκλεισμού του
Υποψηφίου. 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.

Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως
απαράδεκτη μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

Εφόσον απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί στο
σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει
στην τεχνική του προσφορά ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.
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Τα δικαιολογητικά συμμετοχής που εκδίδονται από δημόσια αρχή ή που δεν προέρχονται
από τον αναθέτοντα, καθώς και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντος, που
δεν προέρχονται από αυτόν (π.χ. τεχνικά φυλλάδια κ.α.) εκτός από την ηλεκτρονική τους
υποβολή σε μορφή αρχείου τύπου .pdf – ως μέρος των σχετικών ηλεκτρονικών φακέλων –
μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.,  προσκομίζονται εντύπως εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την
ηλεκτρονική υποβολή.

ΆΡΘΡΟ 10 – Περιεχόμενα υποφακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποβάλουν, μέσα στο κυρίως ηλεκτρονικό φάκελο της
προσφοράς χωριστό υποφάκελο οικονομικής προσφοράς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
παρόν άρθρο, την οποία θα έχουν συντάξει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα
διακήρυξη.

Η συνολική προσφερόμενη τιμή αναγράφεται υποχρεωτικά αριθμητικώς και ολογράφως. Σε
περίπτωση αντιφάσεων υπερισχύει το ολογράφως.

Οι προσφερόμενες τιμές περιλαμβάνουν: το κέρδος του προσφέροντος, 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. 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. Προσφορά που
καταλήγει σε συνολική τιμή μεγαλύτερη του προϋπολογισμού του άρθρου 3 της παρούσας
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

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.

Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική
φόρμα του συστήματος, η οποία ταυτίζεται με το Παράρτημα Β 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.
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Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές
ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα
τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.

ΆΡΘΡΟ 11 Διαδικασία Αποσφράγισης και Αξιολόγησης Προσφορών– Ανάδειξη μειοδότη
(προσφοράς με την χαμηλότερη τιμή)

Η διαδικασία του διαγωνισμού διενεργείται μέσα από το Σύστημα, και ειδικότερα:

o Η αρμόδια επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, που έχει ορισθεί από την
αναθέτουσα αρχή και τα μέλη της, πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος,
προβαίνει στη διαδικασία αποσφράγισης, ελέγχου και αξιολόγησης των
ηλεκτρονικών προσφορών.

o Η αρμόδια επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού συντάσσει και υπογράφει τα
κατά περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των ηλεκτρονικών προσφορών.

o Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των
ηλεκτρονικών προσφορών

o Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται για την αποδοχή ή την
απόρριψη της προσφοράς τους μέσω της ανάρτησης στο Σύστημα των σχετικών
αποφάσεων της Α.Α.

o Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από την
αναθέτουσα αρχή του διαγωνισμού 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.

Συγκεκριμένα:

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών, καθώς και η ανάδειξη της
προσφοράς με την χαμηλότερη τιμή γίνεται σύμφωνα με τις επόμενες παραγράφους από
την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών
γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών και ώρα 10:00πμ, ήτοι την 24.03.2015 μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο
σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων
διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.

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

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.

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

Διευκρινίσεις μπορούν να ζητούνται μόνο επί κατατεθειμένων δικαιολογητικών. Αποδεκτοί
γίνονται όσοι προσφέροντες έχουν υποβάλει νομίμως τα δικαιολογητικά της παρούσας και
εφόσον αυτά πληρούν τους όρους της παρούσας.

Σε περίπτωση που κάποιος προσφέρων 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. Στα πλαίσια 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.

Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και την συμφωνία αυτών με τους όρους
της παρούσας, η Επιτροπή προβαίνει σε κλειστές συνεδριάσεις στην αξιολόγηση καθώς και
στην τυχόν απόρριψη των τεχνικών προσφορών, αποκλειστικά και μόνο με βάση τους όρους
και τα κριτήρια της παρούσας. Μετά το τέλος της αξιολόγησης, η Επιτροπή συντάσσει
αιτιολογημένο πρακτικό με τη σχετική αξιολόγηση ή/και τις τυχόν απορριπτέες προσφορές
το οποίο υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή.
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Στη συνέχεια η Α.Α. εκδίδει σχετική ενιαία απόφαση με την οποία επικυρώνονται τα
πρακτικά της Επιτροπής (που επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της
Απόφασης) τα οποία αφορούν στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και στην
αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών, η οποία αναρτάται στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και κοινοποιείται
στους διαγωνιζόμενους μέσω του συστήματος και με τηλεομοιοτυπία προκειμένου να
ασκήσουν εφόσον επιθυμούν τα τυχόν ένδικα μέσα.

Ακολούθως η Επιτροπή προβαίνει στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων
«Οικονομική Προσφορά» των υποψηφίων αναδόχων που συνεχίζουν και σε αυτό το στάδιο
της διαγωνιστικής διαδικασίας, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς
των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων
αυτών, μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Οι προσφέροντες των οικονομικών προσφορών θα έχουν
ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν
προκειμένου να λάβουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν.

Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών των λοιπών προσφερόντων δεν αποσφραγίζονται.
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 και συντάσσει τον πίνακα τελικής κατάταξης των διαγωνιζομένων, με βάση την
χαμηλότερη τιμή.

Κατά την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών η Επιτροπή Αξιολόγησης δύναται να
διορθώσει προφανή σφάλματα που προκύπτουν από την τέλεση μαθηματικών πράξεων.
Δεσμευτική για τον προμηθευτή είναι η προσφορά μετά την τυχόν διόρθωση των
σφαλμάτων της από την Επιτροπή Αξιολόγησης.

Εάν οι τιμές ενός διαγωνιζόμενου είναι ιδιαίτερα χαμηλές (π.χ. κάτω του 80% της διαμέσου
των τιμών που προσφέρονται από τις οικονομικές προσφορές που γίνονται αποδεκτές) η
Α.Α. δύναται να καλέσει τον διαγωνιζόμενο να τις αιτιολογήσει αναλυτικά και αν αυτός δεν
προσφέρει επαρκή αιτιολόγηση θα αποκλειστεί από τον διαγωνισμό. Αφού ολοκληρώσει το
πρακτικό της η Επιτροπή, το υποβάλλει στην Α.Α. για έκδοση της σχετικής απόφασης στην
οποία θα περιλαμβάνεται ο τελικός πίνακας κατάταξης, οι τυχόν απορριφθείσες προσφορές
και θα αναφέρεται ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. Η απόφαση
της Α.Α. στην οποία επισυνάπτεται υποχρεωτικά το Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης,
αναρτάται στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και κοινοποιείται με τηλεομοιοτυπία στους διαγωνιζόμενους
προκειμένου να ασκήσουν εφόσον επιθυμούν τα τυχόν ένδικα μέσα.

ΆΡΘΡΟ 12 Διαδικασία Κατακύρωσης

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών 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 Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
να υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω του ιδίου συστήματος, σε μορφή αρχείου .pdf και σε
φάκελο με  σήμανση  «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα κάτωθι έγγραφα και
δικαιολογητικά:
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1. Ισχύουσα ασφαλιστική ενημερότητα.
2. Πρόσφατο απόσπασμα ποινικού μητρώου του διαγωνιζόμενου φυσικού προσώπου ή του

νόμιμου εκπροσώπου του διαγωνιζόμενου νομικού προσώπου.
3. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει καταδικασθεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ
δεδικασμένου, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας όπου εκδόθηκε η απόφαση, και η οποία
διαπιστώνει αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή του.
Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω
δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω
περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με ένορκη βεβαίωση του
υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με υπεύθυνη
δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητική αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του υποψήφιου
Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην
αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον
υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του
«Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης».
Με την παραλαβή των δικαιολογητικών το Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής
τους και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα.

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

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. 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, να τον ειδοποιήσει
εγγράφως ή με άλλο πρόσφορο τρόπο (μέσω του συστήματος), 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 σε αυτόν και καταθέτει αυτή 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.

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την κατακύρωση της προμήθειας στον προσφέροντα
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται
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κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική
υποβολή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή

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.

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.

Αμέσως μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες στο  τελικό στάδιο
του διαγωνισμού θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο του φακέλου των
Δικαιολογητικών Κατακύρωσης που αποσφραγίσθηκε. 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 και συντάσσει πρακτικό με το
οποίο εισηγείται σχετικά στην Α.Α. την ανάθεση ή μη της σύμβασης στον προσφέροντα που
υπέβαλε τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς. Αφού ολοκληρώσει το πρακτικό της η Επιτροπή, το
υποβάλλει στην Α.Α. για έκδοση της σχετικής απόφασης έγκρισης πρακτικού. Η απόφαση της
Α.Α., στην οποία επισυνάπτεται υποχρεωτικά το Πρακτικό της Επιτροπής, αναρτάται στο
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και κοινοποιείται μέσω του συστήματος και με τηλεομοιοτυπία στους
διαγωνιζόμενους, προκειμένου να ασκήσουν εφόσον επιθυμούν τα τυχόν ένδικα μέσα. Μετά
την κατάθεση του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης ο προσφέρων στον οποίο
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση παρέχει διευκρινίσεις μόνον όταν αυτές ζητούνται μέσω
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μετά την σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

Σε περίπτωση που αυτός δεν παράσχει τις σχετικές διευκρινίσεις εντός χρονικού
διαστήματος τριών (3) ημερών αποκλείεται από την διαδικασία και ισχύουν κατά τα λοιπά
τα οριζόμενα κατωτέρω στην παρούσα παράγραφο (κατακύρωση στον προσφέροντα με την
αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή). 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.

Η Επιτροπή Διενέργειας 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.
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Η Επιτροπή του άρθρου 15 παρ. 1 της παρούσας μπορεί να προτείνει αιτιολογημένα την
κατακύρωση προμήθειας για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 21 του Π.Δ. 118/2007.

Όταν ο προσφέρων στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση της σύμβασης του
παρόντος διαγωνισμού δεν προσκομίζει, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και
δικαιολογητικά κατακύρωσης, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα με την αμέσως
επόμενη χαμηλότερη τιμή. 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 χαμηλότερη τιμή και ούτω καθεξής. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν
προσκομίσει κατά τα ανωτέρω ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά
κατακύρωσης, ο διαγωνισμός ματαιώνεται.

Στην περίπτωση που η προκηρυσσόμενη σύμβαση κατακυρωθεί σε ένωση προμηθευτών, η
Α.Α., πριν την υπογραφή της σύμβασης, μπορεί να καλέσει την ένωση να περιβληθεί τη
μορφή της Κοινοπραξίας του Κ.Β.Σ., συσταθείσας δια συμβολαιογραφικού εγγράφου, είτε τη
μορφή εταιρείας του εμπορικού δικαίου, συσταθείσας σύμφωνα με τον Εμπορικό Νόμο και
να προσκομίσει τα σχετικά δικαιολογητικά σύστασης στην Α.Α.

ΆΡΘΡΟ 13 Απόφαση  Κατακύρωσης – Σύναψη Σύμβασης

Μετά το Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης,  η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει την σχετική
απόφαση κατακύρωσης η οποία αναρτάται στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και κοινοποιείται με
τηλεομοιοτυπία υποχρεωτικά στους λοιπούς συμμετέχοντες. Στον υποψήφιο στον οποίο
γίνεται η κατακύρωση αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση μετά την εξέταση τυχών
υποβληθεισών ενστάσεων ή/και προσφυγών του άρθρου 14 της παρούσας ή την άπρακτη
παρέλευση των σχετικών προθεσμιών και τον καλεί να προσέλθει εντός δέκα (10) ημερών
για την υπογραφή της σύμβασης.
Με την ανακοίνωση αυτή, η Σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο του
Συμφωνητικού που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα.
Εγγυήσεις
Ο επιλεγείς ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει προ ή κατά την υπογραφή της σχετικής
σύμβασης, σαν εγγύηση για την τήρηση των όρων της σύμβασης, Εγγυητική Επιστολή Καλής
Εκτέλεσης αναγνωρισμένου ιδρύματος ως ανωτέρω, ποσού ίσου με το 5% της συνολικής
συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. σύμφωνα με Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/8-8-2014). Ο χρόνος
ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης πρέπει να λήγει με την επιστροφή της στο
πιστωτικό ίδρυμα που την εξέδωσε. Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών η εγγύηση
περιλαμβάνει και τον όρο της παρ. 11 του άρθρου 25 του Π.Δ. 118/2007. Εάν η έκδοση της
εγγυητικής επιστολής δεν είναι δυνατόν να γίνει στην ελληνική γλώσσα, επειδή ο εκδότης
της δεν λειτουργεί στην Ελλάδα, αυτή θα εκδίδεται στη γλώσσα του εκδότη και θα
συνοδεύεται υποχρεωτικώς από επίσημη μετάφραση στα ελληνικά, η οποία θα
περιλαμβάνει όρο ότι σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ του αλλοδαπού και του ελληνικού
κειμένου υπερισχύει το ελληνικό.
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Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα είναι εισπρακτέα και πληρωτέα στην Ελλάδα, θα
διέπεται από την ελληνική νομοθεσία και θα υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των
αρμόδιων δικαστηρίων της έδρας της Αναθέτουσας Αρχής.

Μετά την παράδοση των υλικών και για την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής καλής
εκτέλεσης ο Ανάδοχος καταθέτει εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας και συντήρησης
ποσού 5% επί του συνολικού συμβατικού αντικειμένου (χωρίς Φ.Π.Α.), η οποία κατατίθεται
στην Αναθέτουσα Αρχή ως εγγύηση καλής λειτουργίας και συντήρησης του εξοπλισμού.  Η
εγγυητική αυτή επιστολή έχει ημερομηνία έναρξης ισχύος της την ημερομηνία σύνταξης των
πρωτοκόλλων παραλαβής και διάρκεια ισχύος τουλάχιστον τριετή και καλύπτει την εγγύηση
για συντήρηση, διάθεση ανταλλακτικών, αποκατάσταση ζημιών, αντικατάσταση
ελαττωματικών κ.λπ.

Ο Ανάδοχος για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών ετών από την οριστική παραλαβή του
εξοπλισμού ή για μεγαλύτερο εφόσον κάτι τέτοιο αναφέρει στην Προσφορά του, εγγυάται
πλήρως και ανεπιφύλακτα για το «ΚΑΛΩΣ ΕΧΕΙ» και την άψογη λειτουργία και χρηστικότητα
των προμηθευόμενων αγαθών (τόσο ως μεμονωμένα υλικά, όσο και ως ολοκληρωμένα
συστήματα) και ευθύνεται απεριόριστα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την περίπτωση
που παρουσιαστεί πραγματικό, ή νομικό ελάττωμα, ή διαπιστωθεί  έλλειψη
συνομολογημένης ιδιότητας. Απόρροια αυτής της ευθύνης του προμηθευτή είναι η άμεση
υποχρέωση που έχει να επιδιορθώνει ή να αντικαθιστά, εντελώς δωρεάν για την
Αναθέτουσα Αρχή τα αγαθά που τυχόν παρουσιάζουν πραγματικά ή νομικά ελαττώματα, ή
έλλειψη των συνομολογημένων ιδιοτήτων. Κατά το χρόνο αυτό, ο Ανάδοχος έχει την πλήρη
ευθύνη της εγγύησης για την καλή λειτουργία του εξοπλισμού. Με τον όρο αυτό ορίζεται
κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την αποκατάσταση τυχόν εμφανισθησομένων βλαβών,
ζημιών ή άλλων ανωμαλιών στα στοιχεία και τις εγκαταστάσεις, τα οποία δεν οφείλονται σε
λόγους φθοράς εκ συνήθους χρήσεως ή σε λόγους κακής χρήσεως εκ μέρους της
Αναθέτουσας Αρχής ή του χρήστη, αλλά σε εγγενές ελάττωμα. Εάν ο Ανάδοχος παραλείπει
να εκπληρώνει οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις του παρόντος άρθρου, η έλλειψη, το
ελάττωμα ή η βλάβη μπορεί να αποκατασταθεί από την Αναθέτουσα Αρχή σε βάρος και για
λογαριασμό του Αναδόχου. Η σχετική δαπάνη παρακρατείται από το λαβείν του προμηθευτή
ή από τις εις χείρας της Αναθέτουσας Αρχής.

ΆΡΘΡΟ 14 – Υποβολή ενστάσεων

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό έχουν το δικαίωμα υποβολής ενστάσεων, με την
καταβολή του νομίμου παραβόλου, κατά των αποφάσεων της Α.Α. εντός τριών εργάσιμων
ημερών από την ημέρα που η σχετική Απόφαση τους έχει κοινοποιηθεί σύμφωνα με τα
αναφερόμενα:
Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία που
προβλέπεται από το άρθρο 15 του Π.Δ. 118/07 μέσω του συστήματος και επισυνάπτοντας το
σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή.
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Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παραβόλων, όπου απαιτείται, αυτά
υποβάλλονται από τους πιστοποιημένους οικονομικούς φορείς - χρήστες σε μορφή αρχείου
.pdf προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή
ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία ή βάσει του Ν. 3943/2011(ΦΕΚ /Α/66/31-3-11)
και της Υπουργικής απόφασης «περί ηλεκτρονικού παραβόλου» ΠΟΛ 1163/3-7-13 ( ΦΕΚ
1675/Β/2013) όπως κάθε φορά αυτά ισχύουν.
Μετά την υποβολή των ενστάσεων/προσφυγών 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.

ΆΡΘΡΟ 15 – Διάρκεια σύμβασης

Η προμήθεια θα ολοκληρωθεί σε διάστημα έξι μηνών από την υπογραφή της σύμβασης

ΆΡΘΡΟ 16 – Τρόπος πληρωμής
Εντός ενός μηνός από την υπογραφή της παρούσας δύναται να χορηγηθεί στον Ανάδοχο,
κατόπιν αιτήσεώς του, έντοκη προκαταβολή συνολικού ποσοστού εως 40% της συμβατικής
αξίας χωρίς Φ.Π.Α. έναντι ισόποσης εγγύησης. Η καταβολή του υπόλοιπου τιμήματος του
άρθρου 3 της παρούσας στον Αναδόχου θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή του συνόλου
των υπό προμήθεια υλικών. Η προκαταβολή αυτή είναι έντοκη από της καταβολής της
επιβαρυνόμενη με το επιτόκιο των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου δωδεκάμηνης
διάρκειας κατά την ημερομηνία καταβολής της προσαυξημένο κατά 0,25 μονάδες. Το ποσό
της προκαταβολής που χορηγείται και ο τόκος που αντιστοιχεί σε αυτήν μέχρι την οριστική
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού από τον φορέα συμψηφίζεται κατά την
εξόφληση της συμβατικής αξίας.
Εάν ζητηθεί από τον Ανάδοχο η χορήγηση προκαταβολής ο Ανάδοχος οφείλει να καταθέσει
στην Αναθέτουσα Αρχή ισόποση της προκαταβολής εγγυητική επιστολή σύμφωνα με τις
απαιτήσεις του άρθρου 157 του ν.4281/2014.

Εάν δεν ζητηθεί από τον Ανάδοχο η κατά τα ανωτέρω προκαταβολή, η πληρωμή του
τιμήματος στον Ανάδοχο θα γίνει με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την
οριστική παραλαβή των υπό προμήθεια υλικών από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, η
οποία θα ελέγξει την τήρηση και των τεχνικών προδιαγραφών-ποσοτήτων, που συνοδεύει
την παρούσα διακήρυξη και εν συνεχεία θα εκδώσει το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής. Το
τίμημα καταβάλλεται για το σύνολο των υποχρεώσεων του Αναδόχου περιλαμβανομένων
κρατήσεων, δασμών κλπ εξόδων μεταφοράς, με τους τόκους της τυχόν προκαταβολής, κ.α.
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Πριν από την πληρωμή ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει καταθέσει στο Λογιστήριο της
Υπηρεσίας τα εξής δικαιολογητικά:
1. Τιμολόγιο επί του οποίου γίνεται η προβλεπόμενη παρακράτηση φόρου επί του καθαρού
ποσού, προ ΦΠΑ 23%.
2. Πιστοποιητικά ισχύουσας φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας,
καθώς και όποιο άλλο δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί από το Λογιστήριο της Υπηρεσίας. Η
σχετική δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου 2012ΣΕ01480048 της ΣΑΕ0148.

ΆΡΘΡΟ 17 – Εκχώρηση – Υποκατάσταση

Ο Ανάδοχος απαγορεύεται να υποκατασταθεί από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο σχετικά
με τις υποχρεώσεις που θα αναλάβει εξ’ αφορμής της παρούσης, καθώς επίσης
απαγορεύεται η εκχώρηση δικαιωμάτων άνευ της ρητής άδειας της Αναθέτουσας Αρχής.

ΆΡΘΡΟ 18 - Ακύρωση - Ματαίωση Διαγωνισμού

1. Το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού μπορεί να ματαιωθεί με απόφαση της Αναθέτουσας
Αρχής στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 21 του Π.Δ. 118/2007.
2. Εάν διαπιστωθούν λάθη ή παραλείψεις σε στάδιο της διαδικασίας προγενέστερο του
ανοίγματος των οικονομικών προσφορών, μπορεί να ακυρωθεί εν μέρει η διαδικασία του
Διαγωνισμού και να αποφασιστεί η επανάληψή του από το σημείο που έγινε το λάθος ή η
παράλειψη.
3. Σε περίπτωση ακύρωσης ή ματαίωσης του Διαγωνισμού, όσοι είχαν συμμετάσχει σε αυτόν
δεν έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο.

ΆΡΘΡΟ 19 - Γλώσσα Διενέργειας Διαγωνισμού –Κοινοποιήσεις - Ισχύουσα Νομοθεσία

1. Επίσημη γλώσσα διενέργειας του Διαγωνισμού και της Σύμβασης που θα υπογραφεί είναι
η Ελληνική.
2. Οι κοινοποιήσεις των αρμοδίων οργάνων της Α.Α. προς τους διαγωνιζόμενους γίνονται με
τηλεομοιοτυπία στον αριθμό που έχει δηλώσει κάθε διαγωνιζόμενος.
3. Η παρούσα Διακήρυξη διέπεται αποκλειστικά από το ελληνικό δίκαιο.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Α/Α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1
Γραμμικό φωτιστικό φθορισμού οροφής σε προφιλ αλουμινίου με κάλυμα από
οπάλ ακρυλικό υλικό. Χρώμα: Λευκό Λαμπτήρας: φθορισμού. Θερμοκρασία
χρώματος: 3000 K, CRI>= 80Ισχύς: 35 Watt  βλ: Τεχνική Περιγραφή 2.6 Ναι

2

Αυτόνομο φωτιστικό σώμα ασφαλείας με ένδειξη πορείας ή εξόδου με
λαμπτήραφθορισμού. Διάρκεια αυτονομίας: 90 min. Διαθέτει 2 ενδεικτικά LED
καλής λειτουργίας για την διασφάλιση ελάχιστου φωτισμού σήμανσης όταν το
φωτιστικό είναι υπό τάση (χρόνος ζωής LED 12 χρόνια ή 10.000 ώρες).
Κατάλληλο για χρήση σε εύφλεκτο περιβάλλον. Κατασκευασμένο με υλικά
ανθεκτικά στην παρουσία φλόγας.  . Aπόδοση του 100% της ονομαστικής
φωτεινότητας σε 60 sec. από την στιγμή πτώσης δικτύου τάσης. Χρόνος
πλήρους φόρτισης 24 h στα 230 V. Μέσος χρόνος λειτουργίας 4 χρόνια ή 800
κύκλοι (φόρτιση – εκφόρτιση).Λαμπτήρας: φθορισμού Διάρκεια αυτονομίας: 90
min Φωτεινότητα: 210 lumens Ισχύς: 6 Watt βλ: Τεχνική Περιγραφή 3.9

Ναι

3
Διακόπτης χωνευτός απλός ενός στοιχείου, λυτού σχήματος.Χρώμα: λευκό. βλ:
Τεχνική Περιγραφή 2.5 Ναι

4
Διακόπτης χωνευτός απλός δύο στοιχείων, λυτού σχήματος.Χρώμα: λευκό.βλ:
Τεχνική Περιγραφή 2.5 Ναι

5 Εξωτερικό κανάλι οδέυσεων .βλ: Τεχνική Περιγραφή 1.3 Ναι
6 Πρίζα καναλιού σούκο.Χρώμα: λευκόβλ: Τεχνική Περιγραφή 2.5, 2.1.2.3 Ναι

7
Πρίζα καναλιού σούκο κόκκινη (από UPS)Χρώμα: Κόκκινοβλ: Τεχνική Περιγραφή
2.5, 2.1.2.3 Ναι

8 Πρίζα καναλιού τηλεφώνου.Χρώμα: λευκόβλ: Τεχνική Περιγραφή 2.5, 2.1.2.3 Ναι

9
Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO, έντασης 16Α. Συμπεριλαμβάνονται
μικροϋλικά.βλ: Τεχνική Περιγραφή 2.5 Ναι

10
Ρευματοδότης στεγανός SCHUKO, εξωτερικής τοποθέτησης, έντασης 16
Α.Συμπεριλαμβάνονται μικροϋλικά.βλ: Τεχνική Περιγραφή 2.5 Ναι

11 Κομβίο συστήματος DALI.βλ: Τεχνική Περιγραφή 2.4 Ναι

12

Ηλεκτρικός πίνακας φωτισμού & κίνησης Π.ΤΖ. Πλήρης συμφωνα με τα
μονογραμμικάδιαγράμματα πινάκων, με όλα τα όργανα διακοπής, ελέγχου,
προστασίας και μετρήσεων (όπως διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες,
ρελέ διαφυγής, κλπ). Επίσης συμπεριλαμβανονται τα απαραίτητα στηρίγματα,
μπάρες χαλκού, οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, ακροδέκτες
καλωδιώσεων εσωτερικής συνδεσμολογίας, μικροϋλικά κλπ.Δηλαδή,
ηλεκτρικος πίνακας με πλήρη ηλεκτρολογική εξάρτηση, συγκροτημένος
σεενιαίο σύνολο.βλ: Τεχνική Περιγραφή 2.2

Ναι
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Σύστημα αδιάλειπτης παροχής (U.P.S.), ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος
εξόδου4KVA/10min, αποτελούμενο από ανορθωτή, στατό μετατροπέα,
ηλεκτρονικό μεταγωγικό διακόπτη και συστοιχία συσσωρευτών σφραγισμένου
τύπου (χωρίς συντήρηση), με όλα τα βοηθητικά όργανα και συσκευές και τα
όργανα ελέγχου, τηλεσήμανσης και συναγερμού και με όλα τα απαιτούμενα
μικροϋλικά, συνεχούς και εναλλασσομένου ρεύματος και με ταόργανά τους
(διακόπτες, ασφάλειες, όργανα μέτρησης κλπ.), σύμφωνα με την Τεχνική
Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση,
εγκατάσταση, σύνδεση, δοκιμές και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. βλ: Τεχνική
Περιγραφή 2.7 Ναι

14

Εσωτερική μονάδα VRV επιδαπέδια κρυφού τύπου (ύψους όχι μεγαλύτερο από
τηνποδιά των παραθύρων). Περιλαμβάνει εναλλάκτη θερμότητας, ανεμιστήρα,
λεκάνη συμπυκνωμάτων και θα είναι έτοιμη για σύνδεση με τα δίκτυα ψυκτικού
μεσου, αποχέτευσης συμπυκνωμάτων και ηλεκτρικού ρεύματος. Κάθε εσωτερική
μοναδα είναι καταλληλη για τροφοδοσία από το δίκτυο 220 V, 50 Hz. Επίσης
κάθε μοναδα έχει δυνατότητα σύνδεσης με επίτοιχο χειριστήριο (Remote
Controller).Περίβλημα : Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμαΑπόδοση Ψύξης : 7.1
KWΑπόδοση Θέρμανσης : 8.0 KWΣτάθμη ηχητικής πίεσης: Υψ.40 dBA / Χαμηλή
35 dBA βλ: Τεχνική Περιγραφή 4

Ναι

15

Εσωτερική μονάδα VRV επιδαπέδια ορατού τύπου (ύψους όχι μεγαλύτερο από
την ποδιά των παραθύρων). Περιλαμβάνει εναλλάκτη θερμότητας, ανεμιστήρα,
λεκάνη συμπυκνωμάτων και θα είναι έτοιμη για σύνδεση με τα δίκτυα ψυκτικού
μεσου, αποχέτευσης συμπυκνωμάτων και ηλεκτρικού ρεύματος. Κάθε εσωτερική
μοναδα είναι καταλληλη για τροφοδοσία από το δίκτυο 220 V, 50 Hz. Επίσης
κάθε μοναδα έχει δυνατότητα σύνδεσης με επίτοιχο χειριστήριο (Remote
Controller).Απόδοση Ψύξης : 2.8 KWΑπόδοση Θέρμανσης : 3.2 KWΣτάθμη
ηχητικής πίεσης: Υψ.35 dBA / Χαμηλή 32 dBA βλ: Τεχνική Περιγραφή 4

Ναι

16

Εσωτερική μονάδα VRV επιδαπέδια ορατού τύπου (ύψους όχι μεγαλύτερο από
τηνποδιά των παραθύρων). Περιλαμβάνει εναλλάκτη θερμότητας, ανεμιστήρα,
λεκάνη συμπυκνωμάτων και θα είναι έτοιμη για σύνδεση με τα δίκτυα ψυκτικού
μεσου, αποχέτευσης συμπυκνωμάτων και ηλεκτρικού ρεύματος. Κάθε εσωτερική
μοναδα είναι καταλληλη για τροφοδοσία από το δίκτυο 220 V, 50 Hz. Επίσης
κάθε μοναδα έχει δυνατότητα σύνδεσης με επίτοιχο χειριστήριο (Remote
Controller).Απόδοση Ψύξης : 2.2 KWΑπόδοση Θέρμανσης : 2.5 KWΣτάθμη
ηχητικής πίεσης: Υψ.35 dBA / Χαμηλή 32 dBA βλ: Τεχνική Περιγραφή 4

Ναι

17

Εξωτερική μονάδα συστήματος κλιματισμού VRV κατάλληλη για ψύξη ‐
θέρμανση καιγια υπαίθρια τοποθέτηση. Η εξωτερικές μονάδα είναι κατάλληλη
για τροφοδότηση από τριφασικό δίκτυο 380 V /50Ηz. Το κέλυφος της μονάδας
είναι κατασκευασμένο από επισμαλτωμένα φύλλα χάλυβα με θερμική βαφή
πολυεστερικής πούδρας για υψηλή προστασία της.Απόδοση Ψύξης : 33.5 KW
Απόδοση Θέρμανσης : 37.5 KW EER: 3.73COP: 4.12Στάθμη ηχητικής ισχύος: Ψύξη
81 dBAΣτάθμη ηχητικής πίεσης: Ψύξη 63 dBA βλ: Τεχνική Περιγραφή 4

Ναι
18 Αντλία συμπυκνωμάτων, κλιματιστικών μονάδων.βλ: Τεχνική Περιγραφή 4.4 Ναι
19 Αντλία συμπηκνωμάτων, κεντρική.βλ: Τεχνική Περιγραφή 4.4 Ναι

ΑΔΑ: Ω26Μ465ΦΘ3-ΔΘΒ



20

Τοπικό χειριστήριο συστήματος κλιματισμού VRV. Το κάθε χειριστήριο διαθέτει
οθόνη υψηλής ευκρίνειας υγρών κρυστάλλων, όπου αναγράφονται οι διάφοροι
παράμετροι λειτουργίας των ελεγχόμενων εσωτερικών μονάδων, όπως επίσης
και ο κωδικός πιθανού σφάλματος. Το κάθε χειριστήριο διαθέτει ενσωματωμένο
αισθητήριο της θερμοκρασίας του χώρου. Για το αισθητήριο υπάρχει κατάλληλη
ρύθμιση με την οποία μπορεί να γίνεται έλεγχος της θερμοκρασίας είτε
αποκλειστικά από το αισθητήριο θερμοκρασίας αέρα επιστροφής στην
εσωτερική μονάδα, είτε αποκλειστικά από το αισθητήριο της θερμοκρασίας στο
χειριστήριο είτε συνδυαστικά.Οι δυνατότητες του κάθε χειριστηρίου είναι
τουλάχιστον οι ακόλουθες:• Λειτουργία (ψύξη, θέρμανση, αφύγρανση,
ανεμιστήρας, ένδειξη απόψυξης)• Ενδειξη ταχύτητας (υψηλή ‐ χαμηλή)•
Ρύθμιση θερμοκρασίας ανά 1oC• Χρονοδιακόπτη ρύθμισης λειτουργίας με
διαβαθμίσεις ανά ώρα και δυνατότητα ρύθμισης μέχρι 72 ώρες• Ενδειξη
ρύπανσης φίλτρου• Διακόπτου ελέγχου ‐ δοκιμών• Ενδειξη βλάβης με κωδικό
αριθμό για εύκολο και γρήγορο προσδιορισμό της.βλ: Τεχνική Περιγραφή 4.3

Ναι

21

Εικονολήπτης (κάμερα) κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης, ημέρας, νυκτός,
έγχρωμος, εσωτερικού χώρου, υψηλής ανάλυσης με φακό αυτόματης ρύθμισης
διαφράγματος (autoiris) και περίβλημα υψηλής ασφάλειας, κατάλληλη για
λειτουργία σε σύστημα CCIR/PAL, με αισθητήριο τεχνολογίας CCD μεγέθους 1/3".
Συμπεριλαμβανονται όλα τα απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά στήριξης.βλ:
Τεχνική Περιγραφή 6 Ναι

22

Εικονολήπτης (κάμερα) κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης, έγχρωμος,
εξωτερικού χώρου, ημέρας νυκτός, υψηλής ανάλυσης με φακό αυτόματης
ρύθμισης διαφράγματος (autoiris), με περίβλημα (οικίσκος) για την προστασία
της κάμερας, με βραχίονα και ιστό στήριξης της κάμερας και το κυτίο
τοποθέτησης των παρελκομένων της κάμερας, κατάλληλος για λειτουργία σε
σύστημα CCIR/PAL, με αισθητήριο τεχνολογίας CCD μεγέθους 1/3".
Συμπεριλαμβάνονται ολα τα υλικά (κάμερα, φακός, οικίσκος, βραχίονας, ιστός
κλπ) και μικροϋλικά στήριξης και σύνδεσης.βλ: Τεχνική Περιγραφή 6

Ναι

23

Κεντρική μονάδα διαχείρισης σημάτων CCTV, 16 εισόδων VIDEO από
διαφορετικές μηχανές λήψης, με εξόδους προς το μόνιτορ, με δυνατότητα
προγραμματισμού του χρόνου και του τρόπου απεικόνισης των εικόνων,
συμπεριλαμβανομένου του πίνακα τηλεχειρισμού των καμερών, του κατανεμητή
του συστήματος, σκληρό δίσκο χωρητικότητας  >1ΤΒ και με όλο τον απαιτούμενο
εξοπλισμό (οθόνες, συσκευές καταγραφής, κλπ), πλήρης.βλ: Τεχνική Περιγραφή
6 Ναι

24

Σειρήνα εξωτερικού χώρου  ηλεκτρονική, σήμανσης συναγερμού, συστήματος
ασφαλείας, διτονική, με αφεσβενόμενο φλας, εξωτερικού χώρου, με
ενσωματωμένη μπαταρία κλειστού τύπου μολύβδου επαναφορτιζόμενη 1.9ΑΗ,
προστατευμόμενη εντός κυτίου, πλήρης, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και
Προδιαγραφές της μελέτης. Συμπεριλαμβανονται όλα τα απαιτούμενα υλικά και
μικροϋλικά στήριξης. βλ: Τεχνική Περιγραφή 7 Ναι

25

Σειρήνα εσωτερικού χώρου ηλεκτρονική, σήμανσης συναγερμού, συστήματος
ασφαλείας, διτονική, με αφεσβενόμενο φλας, εσωτερικού χώρου, με
ενσωματωμένη μπαταρία κλειστού τύπου μολύβδου επαναφορτιζόμενη 1.9ΑΗ,
προστατευμόμενη εντός κυτίου, πλήρης, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και
Προδιαγραφές της μελέτης. Συμπεριλαμβανονται όλα τα απαιτούμενα υλικά και
μικροϋλικά στήριξης.βλ: Τεχνική Περιγραφή 7 Ναι

26

Πληκτρολόγιο προγραμματισμού χειρισμών και ενδείξεων πίνακα ασφαλείας,
επίτοιχης τοποθέτησης, με πλήκτρα, οθόνη υγρών κρυστάλλων και ενδεικτικές
λυχνίες, πλήρες, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της
μελέτης. Συμπεριλαμβανονται όλα τα απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά
στήριξης.βλ: Τεχνική Περιγραφή 7 Ναι

ΑΔΑ: Ω26Μ465ΦΘ3-ΔΘΒ
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Υπέρυθρος ανιχνευτής κίνησης, εσωτερικού χώρου, πλήρης, σύμφωνα με την
Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης. Συμπεριλαμβάνονται
μικροϋλικά στήριξης.βλ: Τεχνική Περιγραφή 7 Ναι

28

Μαγνητική επαφή συστήματος ασφαλείας, κατάλληλη για εγκατάσταση σε
εσωτερικό και εξωτερικό χώρο, αποτελούμενη από μαγνητικό ηλεκτρονόμο (ο
οποίος τοποθετείται στο πλαίσιο του παραθύρου ή της πόρτας) και από σταθερό
μαγνήτη (ο οποίος τοποθετείται στο κινούμενο φύλλο της πόρτας ή του
παραθύρου).βλ: Τεχνική Περιγραφή 7 Ναι

29

Κεντρικός πίνακας συναγερμού πολυζωνικός, με εφεδρεία ζωνών 50%.
Πλήρης,σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της
μελέτης.Συμπεριλαμβανονται όλα τα απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά.βλ:
Τεχνική Περιγραφή 7 Ναι

30

Κεντρικός πίνακας πυρανίχνευσης, πολυζωνικός, με πληκτρολόγιο χειρισμού και
προγραμματισμού, μονάδα τροφοδοσίας, τροφοδοτικό ηχητικών σημάτων,
συσσωρευτές, τερματικό (οθόνη) LDC, πρόγραμμα έγχρωμων γραφικών
παραστάσεων και σύστημα ενδοεπικοινωνίας πυροσβεστών για τα τηλέφωνα
κινδύνου, (πλήρες). Συμπεριλαμβάνονται μικροϋλικά στήριξης.βλ: Τεχνική
Περιγραφή 3 Ναι

31

Ανιχνευτές καπνού, φωτοηλεκτρικοί, με βάση και πλαστικό περίβλημα,
ενσωματωμένο διακόπτη για έλεγχο της κατάστασής του, δύο φωτεινές ενδείξεις
LED ενεργοποιούμενες στον συναγερμό και επαφές για σύνδεση οπτικής
ένδειξης LED σε απομακρυσμένο σημείο, ανταποκρίνεται σε ελαφρύ λευκό
καπνό, χρησιμοποιώντας την φωτοηλεκτρική αρχή για την μέτρηση της
πυκνότητας του καπνού, πλήρης. Συμπεριλαμβάνονται μικροϋλικά στήριξης.βλ:
Τεχνική Περιγραφή 3 Ναι

32

Ανιχνευτές καπνού, φωτοηλεκτρικοί, με βάση και πλαστικό περίβλημα,
ενσωματωμένο διακόπτη για έλεγχο της κατάστασής του, δύο φωτεινές ενδείξεις
LED ενεργοποιούμενες στον συναγερμό και επαφές για σύνδεση οπτικής
ένδειξης LED σε απομακρυσμένο σημείο, και ανταποκρίνεται σε ελαφρύ λευκό
καπνό, χρησιμοποιώντας την φωτοηλεκτρική αρχή για την μέτρηση της
πυκνότητας του καπνού, πλήρης. Συμπεριλαμβάνονται μικροϋλικά στήριξης. βλ:
Τεχνική Περιγραφή 3 Ναι

33
Κομβίο χειροκίνητου συναγερμού πυρανίχνευσης, κατάλληλο για επίτοιχη
τοποθέτηση, με προστατευτικό γυαλί ασφαλείας, πλήρες.βλ: Τεχνική Περιγραφή
3 Ναι

34

Σειρήνα ηλεκτρονική, σήμανσης συναγερμού πυρασφαλείας, με ενσωματωμένο
φλας, για ταυτόχρονη οπτική και ηχητική ένδειξη, με όλα τα όργανα χειρισμού
και ένδειξης τοποθετημένα μέσα σε πλαστικό ειδικό περίβλημα, το οποίο θα
τοποθετηθεί πάνω στον τοίχο. Η συσκευή έχει έναν φωτεινό επαναλήπτη και μία
σειρήνα συναγερμού, για ταυτόχρονη οπτική και ακουστική ένδειξη συναγερμού
δηλαδή οπτακουστικό σύστημα σήμανσης πλήρες.βλ: Τεχνική Περιγραφή 3 Ναι

35 Φορητός πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως 6kg και CO2. Ναι

36

Περιμέτρικό έπιπλο και ερμάριο ηλεκτρικών πινάκων, από κόντρα πλακέ
θαλάσσης βαμμένο με ριπουλίνη σε απόχρωση του λευκού όμοιο με των τοίχων
αφού επεξεργασθεί με επαλείψεις επιφάνειας  (η εμποτισμό)  για προστασία
έναντι της φωτιάς  κατηγορίας F60 κατά DIN 4102 (αντίσταση στην φωτιά των
60λεπτών) μετά από κατάλληλο καθαρισμό και προετοιμασία της επιφάνειας
εφαρμογής με primer (υπόστρωμα) της ιδίας αντίστασης στη φωτιά και συμβατό
με τη βασική βαφή, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.Σκοπός του
επίπλου είναι η επένδυση των κλιματιστικών σωμάτων. Θα γίνει   διέλευση των
καλωδιώσεων για τα ισχυρά και ασθενή καθώς επίσης και των κλιματιστικών
σωληνώσεων και αντλιών συμπυκνωμάτων. Επίσης το έπιπλο μπορεί να
χρησιμοποιηθεί και σαν καθιστικό στα σημεία που είναι πιο χαμηλό. βλ: Τεχνική
Περιγραφή 1.3 Ναι

ΑΔΑ: Ω26Μ465ΦΘ3-ΔΘΒ
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φρεάτιο στεγανό βαρέως τύπου 40x40x40 cm, με κατάληλο στεγανό καπάκι με
λάστιχο στεγανοποίησης και βίδες για τοποθέτηση και αποτοποθέτηση και με τη
δυνατότητα τελικής επικάλυψης όμοια με αυτή του υπόλοιπου χώρου.βλ:
Τεχνική Περιγραφή 2.7 Ναι

38
Μικροεπισκευές - επιδιορθώσεις οι οποίες θα προκύψουν κατά τη διάρκεια της
κατασκευής των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων όπως πχ. καθαιρέσεις
πλακιδίων και επανατοποθέτηση ή αντικατάσταση τους κ.α. Ναι

39

Πλήρης Ηλεκτρολογική εγκαταστάση μετα υλικών, καλωδιώσεων,
σωληνώσεων,καναλιών διελέυσεως ενδεικτικού τύπου legrand ή ισοδύναμου
κ.τ.λ. απαιτούμενα υλικά για παράδοση σε πληρη λειτουργία.βλ: Τεχνική
Περιγραφή Ναι

40
Πλήρης Εγκατάσταση συστήματος κλιματισμού μετα υλικών, σωληνώσεων,
μονώσεων, καναλιών όδευσης, κ.τ.λ. απαιτούμενα υλικά για για παράδοση σε
πληρη λειτουργία.βλ: Τεχνική Περιγραφή Ναι

41

Εγκατάσταση συστήματος ασφαλείας (συναγερμού ‐ καμερών) μετα υλικών,
όπως καλωδιώσεων σωληνώσεων και όλων των απαραίτηρων υλικών, για
παράδοση σε πληρη λειτουργία (Καλωδιώσεις ανά κάμερα: 1RJ59. 1 Liycy
3x1,5mm2, 1UTP CAT6A.,4''), Καλωδιώσεις συνεργρμού (6x0,22mm2 ανά
σημέιο). Εγκατάσταση αντιδιαρηκτικού συστήματος, πλήρης μετά των υλικών,
όπως καλωδιώσεων, σωληνώσεων κουβίδη κ.τ.λ. Υλικά για παράδοση σε πλήρη
λειτουργία., Σε κάθε σημείο ανίχνευσης θα τερματίζει ένας αγωγός 6x0,2mm2,
ώστε να μπορεί κάθε σημείο να αποτελεί και ανεξάρτητη ζώνη.βλ: Τεχνική
Περιγραφή Ναι

42
Εγκατάσταση συστήματος πυρασφάλειας μετα υλικών, καλωδιώσεων, και

λοιπών υλικών για παράδοση σε πληρη λειτουργία.Παρατηρήσεις /
Παραπομπέςβλ: Τεχνική Περιγραφή Ναι

43

Φωτιστικό σώμα LED εξωτερικής χρήσης ανάδειξης μνημείου. Φωτιστικό σώμα
εξωτερικού χώρου ανοικτής δέσμης με δυνατότητα ρύθμισης φωτεινότητας και
αλλαγής δέσμης με εξαρτήματα για τον φωτισμό όψης. Φωτιστικό τύπου σποτ με
λαμπτήρες τύπου LED κατάλληλο για εξωτερική τοποθέτηση IP65. Το σώμα του
φωτιστικού είναι κατασκευασμένο από χυτό αλουμίνιο χωρίς πρόσμιξη χαλκού
για προστασία από τη διάβρωση. Δυνατότητα περιστροφής στον οριζόντιο άξονα
κατά 360 μοίρες και στον κάθετο κατά 80 μοίρες περίπου. Το τμήμα του
συστήματος έναυσης περιλαμβάνει ηλεκτρονικό τροφοδοτικό για λαμπτήρες LED
,  με δυνατότητα ρύθμισης φωτεινότητας μέσω συστήματος DALI. LED με
φωτεινή ροή τουλάχιστον 950lumens σε θερμοκρασία περίπου 3000K και
συντελεστή απόδοσης χρώματος Ra>= 80. Θα περιλαμβάνει οπτικό σύστημα
δέσμης περίπου 45° μοίρες ενώ θα υπάρχει η δυνατότητα με χρήση εναλλάξιμων
φακών , να γίνεται επιλογή δέσμης σε στενή δέσμη (περίπου 17°), μεσαία δέσμη
(περίπου 30°), γραμμική οβάλ (περίπου 20°Χ60°) και wallwasher. Επίσης τα όρια
της φωτεινής δέσμης θα είναι απαλά και διάχυτα (να μην διαγράφονται). Το
φωτιστικό θα συνοδεύεται από αναγνωρισμένα πιστοποιητικά ασφαλούς
λειτουργίας και ποιότητας κατασκευής.Χρώμα: λευκό ή μαύρο ή ανθρακί
Σύστημα έλεγχου: Dali Dimmable Λαμπτήρας: LEDΕύρος δέσμης: περίπου
40°Θερμοκρασία χρώματος: 3000 K, CRI>= 85Ισχύς: περίπου15 WattΦωτεινή ροή
: περίπου 1200 lumenΦίλτρα ‐ εξαρτήματα: sculpture lens, φακό 17°, 30° και
wallwasher

Ναι
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Γραμμικό σύστημα φωτισμού τύπου LINEAR LED σε προφίλ αλουμινίου διάχυτου
φωτισμού, εξωτερικής τοποθέτησης, IP65 ανάδειξης μνημείου. Τοποθετείται στο
επάνω μέρος του κιονόκρανου σε συγκεκριμένα σημεία για την παραγωγή
έμμεσου φωτισμού των αψίδων χωρίς το ίδιο να είναι εμφανή από τα σημεία
θέασης του επισκέπτη. Το τροφοδοτικό λειτουργίας του κυκλώματος θα είναι
συμβατό με το σύστημα αυτοματισμού του Μουσείου το οποίο βασίζεται στο
πρωτόκολλο DALI. Το κάθε φωτιστικό σώμα έχει μήκος 45 εκ.Σύστημα έλεγχου:
Dali Dimmable.Λαμπτήρας: LED.Θερμοκρασία χρώματος: 3000 K, CRI>=
80.Απόδοση: ± 80 lumen/Watt.Ισχύς: ± 16 W/μέτρο.Φωτεινή ροή: ± 1400
lumen/μέτρο.Παρατηρήσεις / ΠαραπομπέςΤο κάθε φωτιστικό σώμα έχει μήκος
45 εκ.

Ναι

45

Ροηφόρος τριφασική ράγα:Ροηφόρος τριφασική ράγα με επιπλέον δύο αγωγούς
DATA συμβατή(τεχνική και χρωματική) με την προβλεπόμενη από την
ΕγκεκριμένηΜελέτη Αποκατάστασης των κτηρίων η οποία χρησιμοποιείται
στουςεκθεσιακούς χώρους του Μουσείου, καθώς και με τα φωτιστικάσώματα
ράγας τα οποία προβλέπονται από τη Μελέτη Φωτισμού. Στοσύστημα της ράγας
περιλαμβάνονται: α) το τερματικό τροφοδοσίας,β) τα ενδιάμεσα εξαρτήματα
ενώσεων και γ) τα τερματικά καλύμματα.Τεχνικά Χαρακτηριστικά:- Σώμα
ορθογωνικής διατομής (36 Χ 32χιλ.), από πρεσσαριστόαλουμίνιο.- Δυνατότητα
συνύπαρξης εώς και τριών ανεξάρτητων ηλεκτρικώνκυκλωμάτων στην ίδια ράγα.
Φέρει έξι χάλκινους αγωγούς. Τρεις γιαφάση, έναν για ουδέτερο και δύο για το
κύκλωμα DALI. Το σώμα τηςράγας αποτελεί τον αγωγό γείωσης.- Μaximum
ηλεκτρικό φορτίο 16A (διατομή του αγωγού 2.5mm²)ανά αγωγό.- Δυνατότητα
τοποθέτησης είτε επί της οροφής είτε αναρτημένη απόαυτήν με αποστάτες.Η
θέση τοποθέτησης του συστήματος ορίζεται στα σχετικά σχέδιαφωτισμού και το
μήκος του συστήματος ανά θέση ορίζεται σε μέτρα.Σημ: Η μελέτη
μουσειογραφικοού φωτισμού διατίθεται απο τηναναθέτουσα αρχή για
οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφόρηση. Ναι

46

Dali Server: Μονάδα ελέγχου συστήματος φωτισμού το οποίο στηρίζεται
στοπρωτόκολλο DALI και θα μπορεί να συνεργάζεται απόλυτα μετο σύστημα
αυτοματισμού του Μουσείου. Κάθε μονάδα παρέχειτροφοδοσία για δύο
ανεξάρτητα υποσυστήματα διαχείρισης. Κάθευποσύστημα έχει τη δυνατότητα
ελέγχου και διαχείρισης 64 ατομικώνδιευθύνσεων, 16 διευθύνσεων ομάδων και
16 διευθύνσεων σκηνών.Κάθε μονάδα ελέγχου συνδέεται ενσύρματα στο
κεντρικό Switch,στον τοπικό κατανεμητή V-D του κάθε κτηρίου. Ο DALI
serverτοποθετείται στο προβλεπόμενο από τη μελέτη ηλεκτρικό
πίνακα.Συμπεριλαμβάνεται το λογισμικό (software) προγραμματισμού
καιρύθμισης και τo touch panel ελέγχου (βλπ. άρθρο Α11).Σημ. :Η μελέτη
μουσειογραφικοού φωτισμού διατίθεται απο τηναναθέτουσα αρχή για
οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφόρηση. Ναι

47

Αισθητήρας φωτεινότητας συστήματος Dali:Πολυαισθητήρας φωτεινότητας
συστήματος DALI (μπουτόν,μικροϋλικά, συνδεσμολογία, κ.α.) που θα είναι
συμβατός με τοσύστημα αυτοματισμού του Μουσείου και περιέχει αισθητήρες
πουπαρέχουν λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας. Τοποθετείται σστοΤζαμί
Τζισδαράκη και εξυπηρετεί το εκθεσιακό σενάριο φωτισμούόπως αυτό ορίζεται
για κάθε διαφορετικό χώρο.Περιλαμβάνει:- Αισθητήρα φωτός.- Παθητικό
υπέρυθρο (PIR) ανιχνευτή κίνησης.Ο αισθητήρας φωτός μετρά το επίπεδο
φωτισμού του περιβάλλοντοςτου δωματίου ενώ ο ανιχνευτής κίνησης επιτρέπει
στο σύστημα ναανιχνεύει πότε στο χώρο υπάρχει κίνηση επισκεπτών.Σημ.: Η
μελέτη μουσειογραφικοού φωτισμού διατίθεται απο τηναναθέτουσα αρχή για
οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφόρηση.

Ναι
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Αεροφράκτης εισόδου. Επίστρωση και συμπλήρωση του σκαλιού εισόδου έως
την μέσα πόρτα (~200X40 εκ) με πάτημα από μασίφ ξύλο βερνικωμένο σε
απόχρωση που θα συμφωνηθεί με την αναθέτουσα αρχή επάνω σε μεταλλικό
σκελετό. Ναι
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Αποξήλωση ξυλοκατασκευών – ερμαρίων.  Αποξήλωση ξυλοκατασκευών και
ερμαρίων στον προθάλαμο του νέου χώρου υγιεινής και εντός του νέου χώρου
υγιεινής. Ναι
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Σπατουλαριστός χρωματισμός όλων των χώρων του Μνημείου.  Χρωματισμοί
σπατουλαριστοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράς χρώματα
ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δυο διαστρώσεις.
Προετοιμασία της επιφανείας, σπατουλάρισμα και διάστρωση χρώματος
υδατικής διασποράς ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε
δύο στρώσεις. Συμπεριλαμβάνονται οι εκθεσιακοί και οι βοηθητικοί χώροι.
Απαγορεύεται η χρήση χρωμάτων που κατά τη διάρκεια της εφαρμογής τους
είναι τοξικά ή απαιτούν τη χρήση τοξικών διαλυτών στο εσωτερικό  του κτιρίου.
Το χρώμα θα επιλεχθεί σε συνεννόηση με την αναθέτουσα αρχή και θα
εφαρμοσθεί μετά από επιτόπιους δειγματισμούς

Ναι
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Αντικατάσταση κουφωμάτων. Αντικατάσταση 2 εξωτερικών ξύλινων
κουφωμάτων με νέα δίφυλλα ανοιγόμενα υαλοστάσια από ηλεκτροστατικά
βαμμένο κράμα αλουμινίου με μηχανική θερμοδιακοπή. Διαστάσεις
κουφωμάτων ~1.20Υμ*1.30Πμ και  ~1.20Υμ*1.20Πμ. (Βλπ θέσεις στο συνημμένο
σχέδιο της περιγραφής λοιπών οικοδομικών εργασιών). Το χρώμα θα επιλεχθεί
σε συνεννόηση με την αναθέτουσα αρχή. Ναι
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Αντικατάσταση εσωτερικών θυρών βοηθητικών χώρων. Αντικατάσταση 4
εσωτερικών θυρών στους βοηθητικούς χώρους με νεες µονόφυλλες
ταµπλαδωτές µε ή χωρίς υαλωτά τµήµατα από ξυλεία IROCO τρικολλητή άροζη.
(Βλπ θέσεις στο συνημμένο σχέδιο της περιγραφής λοιπών οικοδομικών
εργασιών). Ναι
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Διαμόρφωση χώρου υγιεινής. Σε βοηθητικό χώρο του Τζαμιού στο πίσω μέρος
του ισογείου διαστάσεων ~2.60*3.55μ θα διαμορφωθεί προθάλαμος και χώρος
υγιεινής Αμέα. Γυψότοιχος από διπλή ανθυγρή γυψοσανίδα πάχους 0,10 m
(2*1.25-5-2*1,25) που θα χωρίσει τον προθάλαμο από τον κύριο χώρο υγιεινής.
Δάπεδα από κεραμεικά πλακίδια ολικής υάλωσης αντιολισθηρά κατηγορίας R11-
R12. Οι επιστρώσεις των τοίχων θα είναι από πλακίδια αντίστοιχης ποιότητας με
αυτής του δαπέδου. Τα χρώματα θα επιλεχθούν σε συνεννόηση με την
αναθέτουσα αρχή. Ναι
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Προθάλαμος χώρου υγιεινής. Κατασκευή πάγκου νιπτήρα από λευκό μάρμαρο
προελεύσεως Βεροίας Α ποιότητας, πάχους 3 cm, με επικαθήμενη γούρνα και
αναμεικτική μπαταρία συνολικών διαστάσεων 140Χ60 εκ. Πίσω από τον πάγκο
θα τοποθετηθεί καθρέπτης που θα καταλαμβάνει όλο το μήκος του πάγκου.
Συμπεριλαμβάνονται τα πλακίδια επίστρωσης και τα φωτιστικά σώματα. Ναι
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Κατασκευή χώρου υγιεινής ΑμεΑ και οικογενειακού τύπου σύμφωνα με την
συνημμένη τεχνική περιγραφή λοιπών οικοδομικών εργασιών. Ναι
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Σήμανση της πορείας προς τον χώρο υγιεινής σε κομβικά σημεία μέσα στο τζαμί
κατόπιν συνεννοήσεως με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και σήμανση της θέσης
αυτών επί του τοίχου από την πλευρά που ανοίγει η πόρτα (κάθετα ή επί αυτού)
ή αναρτημένο από την οροφή, σε κάθε περίπτωση όμως όχι επί της
σημαινόμενης πόρτας. Περιλαμβάνεται και σήμανση για την κίνηση και
εξυπηρέτηση των αναπήρων ατόμων (βλ. συνημμένη τεχνική περιγραφή λοιπών
οικοδομικών εργασιών). Ναι
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Αποδοχή των τεχνικών προδιαγραφών  του Παραρτήματος Α και των
προδιαγραφών των μελετών του Παραρτήματος Γ. Ναι
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Ποιότητα και προέλευση υλικών, ετοίμων ή ημικατεργασμένων προϊόντωνΟ
ανάδοχος οφείλει να προβεί έγκαιρα στην εξασφάλιση για τις ανάγκες εκτέλεσης
του έργου, κατάλληλων σε ποιότητα και επαρκών σε ποσότητα υλικών και νερού.
Όλα τα υλικά κλπ., που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι της καλύτερης ποιότητας
της αγοράς, χωρίς βλάβες ή ελαττώματα.  Επίσης όλα τα υλικά για την εκτέλεση
των έργων θα είναι απολύτως σύμφωνα με τα συμβατικά δεδομένα, τους
ισχύοντας κανονισμούς και προδιαγραφές των Υπουργείων Π.Ε.Κ.Α., Εμπορίου
και Βιομηχανίας, καθώς επίσης και με τα συμβατικά δεδομένα της προμήθειας,
αρίστης ποιότητας και της απολύτου εγκρίσεως της αναθέτουσας αρχής, σχετικά
με την προέλευση, τις διαστάσεις, την αντοχή, τη ποιότητα, την εμφάνιση, την
ανταπόκριση στις προδιαγραφές κλπ.  Πριν από κάθε παραγγελία, το υλικό, το
μηχάνημα η συσκευή θα εγκρίνεται από την επιτροπή επίβλεψης και παραλαβής,
ως εξής:Αν πρόκειται για υλικό σειράς βιομηχανικής παραγωγής, θα
προσκομίζονται στην επιτροπή επίβλεψης και παραλαβής προσπέκτους και
προδιαγραφές του εργοστασίου παραγωγής. Αν πρόκειται για υλικό πρωτότυπο,
που πρόκειται να παραχθεί ειδικά για το εν λόγω έργο θα προσκομίζονται στην
Υπηρεσία δείγματα, σχέδια ή μοντέλα. Η υπηρεσία έχει το δικαίωμα να
απορρίψει κατά την κρίση της κάθε υλικό μηχάνημα ή συσκευή, που δεν είναι
σύμφωνα με τα δείγματα ή τις προδιαγραφές ως ανωτέρω. Όλα τα μηχανήματα
και συσκευές πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό ελέγχου του
κατασκευαστού, η δε επίβλεψη θα μπορεί να παραπέμπει αυτά για
εργαστηριακό έλεγχο με μέριμνα και δαπάνες «του αναδόχου». Αν κατά τη
διάρκεια εγκατάστασης της προμήθειας μέχρι την οριστική παραλαβή
οποιαδήποτε εργασίας παρουσιάζει ελαττώματα που δεν αποκαθίστανται απ’
τον ανάδοχο, κοινοποιείται σ’ αυτόν ειδική διαταγή της Διευθύνουσας
υπηρεσίας. Η ειδική διαταγή προσδιορίζει τα ελαττώματα και τάσσει εύλογη
προθεσμία για την αποκατάστασή τους. Στην αποκατάσταση μπορεί να
περιλαμβάνεται η καθαίρεση των ελαττωματικών εργασιών και η ανακατασκευή
τους, αν αυτό επιβάλλεται από τα πράγματα. Αν το ελάττωμα δεν είναι ουσιώδες
και η αποκατάστασή του απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες με την ειδική διαταγή
καθορίζεται ποσοστό μείωσης της αμοιβής του αναδόχου για τις αντίστοιχες
εργασίες. Στην τελευταία αυτή περίπτωση η διαταγή μπορεί να περιλαμβάνει και
την εκτέλεση ορισμένων εργασιών για τον περιορισμό του ελαττώματος.

Ναι
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Εργαστηριακές δοκιμές υλικών και έργων – Έλεγχοι Προμήθειας. Ανεξάρτητα από
εργαστηριακά μέσα και εργαστηριακό προσωπικό της Διευθύνουσας Υπηρεσίας,
ο ανάδοχος οφείλει εφ’ όσον του ζητηθεί από την Υπηρεσία, να διαθέσει με
μέριμνα και δαπάνες του, τα κατάλληλα όργανα, συσκευές και προσωπικό, προς
εκτέλεση δειγματοληψιών και δοκιμών ελέγχου. Τα αποτελέσματα των υπ’ όψη
δοκιμών θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία εντός δύο ημερών από το πέρας του
εργαστηριακού ελέγχου, οσάκις απαιτείται χρονικό διάστημα για τον έλεγχο,
άλλως δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψη. Οι πάσης φύσεως δοκιμές, με ακριβή
στοιχεία των θέσεων και του είδους των δοκιμών, καταγράφονται σε ιδιαίτερο
πίνακα που συνοδεύει τις πιστοποιήσεις και τις τμηματικές προσωρινές
επιμετρήσεις και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος τους. Ανεξάρτητα από τις
εργαστηριακές εξετάσεις και δοκιμές που θα γίνουν από τον ανάδοχο, η
Υπηρεσία μπορεί να προβαίνει σε λήψη δειγμάτων και σε εργαστηριακή εξέτασή
τους, για ενδελεχή ποιοτικό έλεγχο των εκτελουμένων εργασιών. Οποιοσδήποτε
έλεγχος ή δοκιμασία που θα αφορά είτε υλικό, είτε εργασία, δεν θα παρέχει στον
ανάδοχο το δικαίωμα να προβάλει αξίωση ή αίτημα, επιζητώντας ανάλογη
παράταση προθεσμίας, για οποιοδήποτε ανάλογο χρονικό διάστημα θα
χρειασθεί για την εκτέλεση της διαπίστωσης αν ένα υλικό ή εργασία είναι δόκιμα
ή όχι.

Ναι

ΑΔΑ: Ω26Μ465ΦΘ3-ΔΘΒ



60

Μελέτες έργων – Υποχρεώσεις αναδόχου – Εντολές υπηρεσίας – Διευκρινίσεις. Ο
Ανάδοχος πριν από την εφαρμογή της μελέτης, είναι υποχρεωμένος να προβεί σε
συσχετισμό και αριθμητικό έλεγχο των αναγραφομένων στοιχείων και σε
περίπτωση ασυμφωνίας, να ζητήσει έγγραφα κι έγκαιρα από τον την
αναθέτουσα αρχή τη σχετική διόρθωση, χωρίς να έχει το δικαίωμα να τροποποιεί
τα στοιχεία αυτά, χωρίς την έγγραφη εντολή της αναθέτουσας αρχής, γιατί
σύμφωνα με τη σύμβαση αναλαμβάνει ρητά να εφαρμόσει πιστά τα σχέδια της
μελέτης του έργου και τα καθοριζόμενα στα τεύχη της μελέτης αυτής. Ο
καθορισμός από τα στοιχεία της μελέτης και τις οδηγίες της τεχνικής περιγραφής
και των ειδικών προδιαγραφών των επί μέρους στοιχείων για την εκτέλεση των
εργασιών της προμήθειας (τρόπος εκτέλεσης κατασκευών, επί μέρους
διαστάσεις κλπ.), δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από την υποχρέωση να πάρει
κάθε μέτρο για την άρτια εκτέλεση και εμφάνιση των διαφόρων ειδών
κατασκευών, που συνθέτουν κάθε επιφάνεια ή χώρο ή λειτουργία του χώρου.
Για την εφαρμογή των παραπάνω όρων διευκρινίζεται ότι, έστω και αν δεν
ορίζεται κάτι από τα σχέδια λεπτομερειών ή από άλλα στοιχεία της προμήθειας ή
τέλος από τις οδηγίες ή διαταγές της Αναθέτουσας αρχής, κάθε απλό ή σύνθετο
τμήμα του έργου, πρέπει να είναι άρτιο τόσο ως προς την κατασκευή, την αντοχή
και καλή εμφάνισή του, όσο και ως προς την άμεση σύνδεσή του με το Μνημείο.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποια παράλειψη ή ελάττωμα της προμήθειας ο
ανάδοχος, υποχρεούται στη συμπλήρωση ή επανόρθωση στο χρόνο που θα
ορίσει η Αναθέτουσα Αρχή εντός του χρονικού διαστήματος της σύμβασης,
αλλιώς η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να εκτελέσει αυτό σε βάρος και για
λογαριασμό του «άνευ ετέρου» και με την τιμή που θα ζητήσει ο νέος
κατασκευαστής. Αν για σοβαρούς λόγους ο ανάδοχος δε συμφωνεί με οδηγίες
και εντολές της Υπηρεσίας, είναι υποχρεωμένος να γνωστοποιήσει εγγράφως στο
συντομότερο δυνατό χρόνο, και πάντως όχι μετά παρέλευση δεκαημέρου, τις
απόψεις του προς την Υπηρεσία, υποβάλλοντας συγχρόνως κάθε στοιχείο που τις
τεκμηριώνει. Για κάθε συμπληρωματική λεπτομέρεια ή διευκρίνιση πάνω στα
σχέδια ή τα λοιπά συμβατικά στοιχεία, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ζητά
έγκαιρα και πάντως πριν από την έναρξη των σχετικών εργασιών προμήθειας,
γραπτές οδηγίες από την Υπηρεσία και να συμμορφώνεται απόλυτα προς αυτές.

Ναι
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Δοκιμές εγκαταστάσεων. Ο ανάδοχος υποχρεούται αμέσως μετά την περάτωση
των εγκαταστάσεων να κάνει με δικά του μέσα, όργανα και δαπάνες (σε αυτές
περιλαμβάνεται η δαπάνη κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας κλπ.) τις
απαιτούμενες δοκιμές, οι οποίες θα επαναλαμβάνονται μέχρι πλήρους
ικανοποίησης των απαιτητών αποτελεσμάτων τους, οπότε και θα συντάσσεται
πρωτόκολλο δοκιμών που θα υπογράφεται την επιτροπή παραλαβής του έργου
και τον ανάδοχο και θα περιλαμβάνεται στο πρωτόκολλο προσωρινής
παραλαβής. Οι δοκιμές θα εκτελούνται σύμφωνα με τους ισχύοντες
κανονισμούς. Ο ανάδοχος υποχρεούται με την περάτωση των εγκαταστάσεων
και πριν από την παραλαβή τους, να συντάξει χωρίς πρόσθετη αμοιβή και να
υποβάλει στην επίβλεψη σε τρία (3) αντίγραφα, πλήρεις λεπτομερειακές οδηγίες
χειρισμού, λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων που εκτελέσθηκαν
απ’ αυτόν. Ο ανάδοχος οφείλει επίσης πριν από την παράδοση των
εγκαταστάσεων, να διδάξει το προσωπικό του κυρίου του έργου, την χρήση και
το χειρισμό των εγκαταστάσεων. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν
επανορθώσει βλάβη ή ζημιά, για την οποία ευθύνεται ο ίδιος, μέσα στην
προθεσμία που θα ορισθεί για το σκοπό αυτό, η αναθέτουσα αρχή έχει το
δικαίωμα να εκτελέσει την επανόρθωση αυτή, σε βάρος και για λογαριασμό του
αναδόχου. Για τη συναρμολόγηση των μηχανημάτων, ο ανάδοχος είναι
υποχρεωμένος να περιορισθεί στον χώρο, που θα υποδειχθεί από την επίβλεψη
και να πάρει τα κατάλληλα μέτρα για να μην παρεμποδίζεται η εντός του έργου
κυκλοφορία του εργατοτεχνικού προσωπικού άλλων εργολαβιών.

Ναι
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Κατασκευαστικά σχέδια – Λήψη φωτογραφιών.  Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος
με την παράδοση της προμήθειας και εγκατάστσης του έργου και πριν από την
προσωρινή παραλαβή, να συντάξει με δαπάνες του και να παραδώσει σε
τέσσερα (4) αντίγραφα στην Υπηρεσία. Κατασκευαστικά αρχιτεκτονικά σχέδια με
κλίμα 1:50. Κατασκευαστικά σχέδια των εγκαταστάσεων σε κλίμακα 1:50, όπως
ακριβώς αυτές εκτελέσθηκαν που θα περιλαμβάνουν λεπτομερή διαγράμματα
διάταξης και εκτέλεσης των εγκαταστάσεων και σχέδια κάτοψης, όπου θα
σημειώνεται η θέση, το μέγεθος και η συνδεσμολογία των συσκευών, των
μηχανημάτων των δικτύων κλπ. Τεύχος Τεχνικής Έκθεσης στο οποίο θα
αναφέρονται η πορεία εκτέλεσης του έργου, τα προβλήματα που ανέκυψαν κατά
την εκτέλεση και πως επιλύθηκαν και γενικά ότι έχει σχέση με το ιστορικό της
εκτελέσεως του υπόψη έργου. Επίσης, θα περιέχει οδηγίες για τη σωστή
συντήρηση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων μετά το πέρας της
κατασκευής τους. Στους τίτλους των σχεδίων και του τεύχους θα υπάρχει η
ένδειξη: «ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ». Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να πάρει
και να εκτυπώσει με δαπάνες του φωτογραφίες, πριν από την έναρξη των
εργασιών, κατά τις πιο ενδιαφέρουσες φάσεις εκτέλεσης του έργου και μετά το
πέρας των εργασιών. Οι φωτογραφίες αυτές πρέπει να είναι ευκρινείς και
καλλιτεχνικές, θα είναι τραβηγμένες με ψηφιακή μηχανή, και θα εκτυπώνονται
σε τρία (3) αντίτυπα κάθε μία σε μεγέθυνση 18x27 σε χαρτί λευκό σεμιτάτ, με τις
φωτογραφίες θα παραδίδονται και τα ηλεκτρονικά αρχεία τους.

Ναι
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Άλλες γενικές υποχρεώσεις.Πριν από την έναρξη των εργασιών της προμήθειας,
ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για την έκδοση κάθε κατά νόμων
αδείας εφόσον απαιτούνται, καθιστάμενος αποκλειστικά και ουσιαστικά
υπεύθυνος για κάθε παράβαση των διατάξεων που ισχύουν για την εκτέλεση των
εργασιών. Ο ανάδοχος πρέπει να μεριμνήσει για την τήρηση εντός του μνημείου
όλων των στοιχείων που απαιτούνται από το Νόμο, για την εφαρμογή των
μέτρων ασφαλείας που επιβάλλεται να ληφθούν σ’ όλη τη διάρκεια της
εκτέλεσης των εργασιών, σύμφωνα με το Π.Δ. 447/75 «περί ασφαλείας των εν
τοις οικοδομικαίς εργασίαις ασχολουμένων μισθωτών» το Π.Δ. 770/80 «περί
μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν εργασιών εις εργοτάξια οικοδομών και
πάσης φύσεως έργων, αρμοδιότητας πολιτικού μηχανικού» και κάθε άλλη
διάταξη που θα ισχύει καθ’ όλη την διάρκεια της προμήθειας του έργου. Ο
ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόζει τις περί τάξεως και ασφαλείας επί
ατυχημάτων Αστυνομικές Διατάξεις και έχει την αποκλειστική ευθύνη για
οποιοδήποτε ατύχημα ή βλάβη που θα συμβεί στον ίδιο, στο προσωπικό του, ή
σε τρίτους από ενέργειες που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με την εκτέλεση του
έργου. Ο ανάδοχος ευθύνεται ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που θα
οφείλεται στη μη λήψη των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας. Ο ανάδοχος έχει
αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου τις ευθύνες για το κατά την εκτέλεση της
προμηθειας απασχολούμενο εργατοτεχνικό κλπ. προσωπικό, στην περίπτωση
που θα συμβεί ατύχημα σ’ αυτό. Ο ανάδοχος υποχρεούται μετά το πέρας των
εργασιών να υποβάλλει, χωρίς επιπλέον αποζημίωση:Α) Ενημέρωση φακέλου της
τροποποιημένης ηλεκτρικής εγκατάστασης του κτιρίου, τον οποίο θα υποβάλλει
στη ΔΕΗ.Β) Ενημέρωση φακέλου της τροποποιημένης εγκατάστασης
πυροπροστασίας του κτιρίου, τον οποίο θα υποβάλλει στη Πυροσβεστική
Υπηρεσία. Ναι
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Μετά την παράδοση των υλικών και για την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής
καλής εκτέλεσης , ο Ανάδοχος καταθέτει εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας
και συντήρησης ποσού 5% επί του συνολικού συμβατικού αντικειμένου (χωρίς
Φ.Π.Α.), η οποία κατατίθεται στην Αναθέτουσα Αρχή ως εγγύηση καλής
λειτουργίας και συντήρησης του εξοπλισμού.  Η εγγυητική αυτή επιστολή έχει
ημερομηνία έναρξης ισχύος της την ημερομηνία σύνταξης των πρωτοκόλλων
παραλαβής και διάρκεια ισχύος τουλάχιστον τριετή και καλύπτει την εγγύηση για
συντήρηση, διάθεση ανταλλακτικών, αποκατάσταση ζημιών κ.λπ.

Ναι
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ –
ΣΥΛΛΟΓΗ ΦΟΙΒΟΥ ΑΝΩΓΕΙΑΝΑΚΗ

ΠΡΑΞΗ: «Αποκατάσταση συγκροτήματος ιδιοκτησιών του ΥΠ.ΠΟ.Τ στις οδούς Αδριανού
Άρεως-Κλάδου Βρυσακίου στην Πλάκα για εγκατάσταση του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής
Τέχνης»

ΣΥΜΒΑΣΗ: «Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού στο Τζαμί
Τζισδαράκη»

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 04/2015

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.

ΣΥΝΟΛΟ
ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔ
ΑΣ ΜΕ
Φ.Π.Α.

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕ

Φ.Π.Α.

1 2 3 (2)X(3) 4 (5)=(2)Χ(
4)

1 Γραμμικό φωτιστικό. HM1 ΤΕΜ 8
2 Φωτιστικό σώμα ασφαλείας. HM2 ΤΕΜ 6
3 Διακόπτης μονός. HM3 ΤΕΜ 1
4 Διακόπτης διπλός. HM4 ΤΕΜ 2
5 Εξωτερικό κανάλι οδέυσεων. HM5 ΜΕΤΡΑ 150μ
6 Πρίζα καναλιού σούκο. HM6 ΤΕΜ 33
7 Πρίζα καναλιού σούκο κόκκινη. HM7 ΤΕΜ 2
8 Πρίζα καναλιού τηλεφώνου. HM8 ΤΕΜ 4
9 Πρίζα τοίχου χωνευτή. HM9 ΤΕΜ 4

10 Πρίζα τοίχου εξωτερική. HM10 ΤΕΜ 11
11 Κομβίο συστήματος DALI. HM11 ΤΕΜ 1
12 Ηλεκτρικός πίνακας . HM12 ΤΕΜ 1
13 U.P.S. HM13 ΤΕΜ 1
14 Εσωτερική μονάδα VRV. HM14 ΤΕΜ 8
15 Εσωτερική μονάδα VRV. HM15 ΤΕΜ 1
16 Εσωτερική μονάδα VRV. HM16 ΤΕΜ 1
17 Εξωτερική μονάδα. HM17 ΤΕΜ 2
18 Αντλία συμπυκνωμάτων. HM18 ΤΕΜ 8
19 Αντλία συμπυκνωμάτων. HM19 ΤΕΜ 1
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20 Πληκτρολόγιο συστήματος
κλιματισμού . HM20 ΤΕΜ 4

21 Κάμερα εσωτερικού χώρου . HM21 ΤΕΜ 9
22 Κάμερα εξωτερικού χώρου. HM22 ΤΕΜ 2

23 Καταγραφικό καμερών και
οθόνη. HM23 ΤΕΜ 1

24 Σειρήνα εξωτερικού χώρου. HM24 ΤΕΜ 1
25 Σειρήνα εσωτερικού χώρου. HM25 ΤΕΜ 1

26 Πληκτρολόγιο συστήματος
ασφαλείας. HM26 ΤΕΜ 1

27 Ανιχνευτής κίνησης. HM27 ΤΕΜ 12
28 Μαγνητική επαφή. HM28 ΤΕΜ 14
29 Πίνακας συστήματος ασφαλείας. HM29 ΤΕΜ 1
30 Πίνακας πυρασφάλειας. HM30 ΤΕΜ 1
31 Ανιχνευτές καπνού. HM31 ΤΕΜ 12

32 Ανιχνευτές καπνού τύπου
πομπού δέκτη. HM32 ΤΕΜ 1

33 Κομβίο χειροκίνητου
συναγερμού. HM33 ΤΕΜ 3

34 Σειρήνα συναγερμού
πυρασφάλειας. HM34 ΤΕΜ 2

35 Φορητός πυροσβεστήρας . HM35 ΤΕΜ 6

36 Επένδυση κλιματιστικών
σωμάτων. HM36 ΜΕΤΡΑ 55μ

37 Φρεάτιο στεγανό. HM37 ΤΕΜ 1
38 Μερεμέτια - Μικροεπισκευές. HM38 ΤΕΜ 1
39 Ηλεκτρολογική εγκαταστάση. HM39 ΤΕΜ 1

40 Εγκατάσταση συστήματος
κλιματισμού. HM40 ΤΕΜ 1

41
Εγκατάσταση συστήματος
ασφαλείας - συναγερμού -
καμερών.

HM41 ΤΕΜ 1

42 Εγκατάσταση συστήματος
πυρασφάλειας. HM42 ΤΕΜ 1

43 Φωτιστικό σώμα LED εξωτερικής
χρήσης HM43 ΤΕΜ 6

44 Φωτιστικό σώμα LED linear
εξωτερικής χρήσης HM44 ΤΕΜ 14

45 Ροηφόρος τριφασική ράγα Φ25 ΜΕΤΡΑ 56μ
46 Σύστημα ελέγχου Dali Server Φ26 ΤΕΜ 2
47 Αισθητήρας φωτεινότητας Dali Φ27 ΤΕΜ 1
48 Αεροφράκτης εισόδου. Α1 ΤΕΜ 1

49 Αποξήλωση ξυλοκατασκευών –
ερμαρίων Α2 ΤΕΜ 1

50 Εσωτερικοί χρωματισμοί Α3 ΤΕΜ 1
51 Αντικατάσταση κουφωμάτων Α4 ΤΕΜ 2

52 Αντικατάσταση εσωτερικών
θυρών Α5 ΤΕΜ 4
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Διαμόρφωση χώρου υγιεινής
(προθάλαμος - Χ.Υ.
Οικογενειακού τύπου)

Α6 ΤΕΜ 1

54 Σήμανση Α10 ΤΕΜ 1

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

ΦΠΑ

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)

Ημερομηνία: Σφραγίδα και υπογραφή προσφέροντος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ - Υποδείγματα Υπεύθυνων δηλώσεων

(Ακολουθούν δύο (2) συνημμένα υποδείγματα)
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με
βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1):

Ο – Η Όνομα: Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο
Πατέρα:

Όνομα και Επώνυμο
Μητέρας:

Ημερομηνία γέννησης(2):

Τόπος Γέννησης:

Αριθμός Δελτίου
Ταυτότητας:

Τηλ:

Τόπος
Κατοικίας:

Οδός
:

Αριθ
:

ΤΚ:

Αρ. Τηλεομοιοτύπου
(Fax):

Δ/νση
Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείο
υ
(Εmail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3, που προβλέπονται από της
διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι μέχρι την ημέρα
υποβολής της προσφοράς μου:

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2
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1. Δεν έχω καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα ακόλουθα
αδικήματα:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2, παράγραφος

1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου,
β) 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,

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,

δ) 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 εσόδων
από παράνομες δραστηριότητες,

ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας και της δόλιας χρεοκοπίας,

ή για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού κώδικα σχετικό με την άσκηση της
επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

2. Η εταιρεία ........... την οποία νομίμως εκπροσωπώ, ως ................., έχει εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις της όσον αφορά:
α) την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο

της χώρας εγκατάστασής τους όσο και του ελληνικού δικαίου,
β) την πληρωμή των φόρων και  τελών σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας

εγκατάστασής της όσο και του ελληνικού δικαίου.
3.  Είμαι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο και εξακολουθώ να παραμένω.

Ημερομηνία:       …. -0..-201…

Ο-Η  Δηλ.

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου
τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

(2) Αναγράφεται ολογράφως.

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά
με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών
μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή
σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται
με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και
υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ -

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
«Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού στο Τζαμί Τζισδαράκη»

Στην Αθήνα σήμερα, …………………, ημέρα, …………………. [συμπληρώνεται η ημερομηνία
υπογραφής της σύμβασης] μεταξύ :
ΑΦΕΝΟΣ του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης και Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών
Οργάνων-Συλλογή Φοίβου Ανωγειανάκη που εδρεύει στην Αθήνα, Θέσπιδος 8 10558 και
εκπροσωπείται νόμιμα από την ……………………………….., εφεξής καλούμενη «Αναθέτουσα
Αρχή»,
ΑΦΕΤΕΡΟΥ του................................, νομίμου εκπροσώπου της Εταιρείας (ή της Κοινοπραξίας)
με την επωνυμία......................................και τον διακριτικό τίτλο
................................................. που εδρεύει στην ...................................................., εφεξής
καλούμενος «Ανάδοχος»

Συμφώνησαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

Το αφ’ ενός συμβαλλόμενο Ελληνικό Δημόσιο α ν α θ έ τ ε ι   στον αφ’ ετέρου συμβαλλόμενο
«ΑΝΑΔΟΧΟ», την «Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού στο
Τζαμί Τζισδαράκη» , κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα:
(α) στη με αρ. 4/2015 Διακήρυξη και τις τεχνικές προδιαγραφές αυτής,
(β) στην τεχνική και οικονομική προσφορά του Αναδόχου
(γ) στην κείμενη νομοθεσία και
(δ) στην με αρ. .... απόφαση κατακύρωσης και
ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλαχτα την εκτέλεση των ως άνω υπηρεσιών,
με τους εξής όρους και συμφωνίες:

ΆΡΘΡΟ 1
Αντικείμενο της σύμβασης

1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η «Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού
εξοπλισμού στο Τζαμί Τζισδαράκη» κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στη Διακήρυξη και
στις τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής.
2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει το αντικείμενο της σύμβασης προσηκόντως και
εντέχνως απαλλαγμένο ελαττωμάτων (πραγματικών και νομικών) και με όλες τις
συνομολογημένες ιδιότητες.

ΑΡΘΡΟ 2:
Γενικές Υποχρεώσεις Αναδόχου

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει την προμήθεια κατά τρόπο άρτιο και είναι
υπεύθυνος για την ολοκλήρωσή του σύμφωνα με τους όρους της συμβάσεως. Ο ανάδοχος
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υποχρεούται να συμπράττει με την Αναθέτουσα Αρχή κατά την υλοποίηση του έργου και για
την επίλυση των προβλημάτων που δημιουργούνται κατά την εκτέλεση του έργου.
2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει όλο το απαιτούμενο προσωπικό, υλικά και
οποιαδήποτε άλλα μέσα για την προσήκουσα εκτέλεση της προμήθειας. Ο Ανάδοχος
βαρύνεται με όλες τις απαιτούμενες γενικές και ειδικές δαπάνες για την ολοκλήρωση της
σύμβασης, όπως αυτή περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη, ενδεικτικά δε με τις δαπάνες των
μισθών και ημερομισθίων του προσωπικού του, των εργοδοτικών επιβαρύνσεων, φόρους,
τέλη, δασμούς, ασφάλιστρα, ασφαλιστικές κρατήσεις ή επιβαρύνσεις, έξοδα και ασφάλιστρα
μετακίνησης, και γενικά κάθε είδους απρόβλεπτη δαπάνη και όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις
και κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου, που ισχύουν κατά τον χρόνο υπογραφής του
Συμφωνητικού, με μοναδική εξαίρεση το ΦΠΑ.
3. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας.
Το προσωπικό που θα χρησιμοποιηθεί πρέπει να έχει τις απαραίτητες επαγγελματικές
άδειες. Όλα τα οχήματα που θα απαιτηθούν για την εκτέλεση του έργου  πρέπει να είναι
ασφαλισμένα.
4. Ο Ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει εγκαίρως κάθε απαιτούμενο μέτρο, ώστε η Αναθέτουσα
Αρχή και τα όργανα αυτής να μην υποστούν οποιαδήποτε ενόχληση ή την ελάχιστη ζημία.
5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις εντολές και οδηγίες της Αναθέτουσας
Αρχής που αφορούν την παροχή της προμήθειας.
6. Ο Ανάδοχος οφείλει να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή από οποιαδήποτε απαίτηση
για ζημίες που προξενήθηκαν κατά τη διάρκεια παροχής της προμήθειας, καθώς και έναντι
οποιωνδήποτε απαιτήσεων, διαδικασιών, ζημιών, δαπανών, χρεώσεων που προέρχονται
από αυτές ή σε σχέση με αυτές.
7. Όλες οι εργασίες που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση και ολοκλήρωση της προμήθειας
θα διεξάγονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην παρενοχλούν αδικαιολόγητα και καταχρηστικά
την ηρεμία του κοινού.
8. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελεί την προμήθεια με ασφαλή τρόπο και
σύμφωνα με τους νόμους, διατάγματα, αστυνομικές και λοιπές διατάξεις και οδηγίες της
Αναθέτουσας Αρχής που αφορούν την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων, και να
προβαίνει χωρίς καμιά αποζημίωση στη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας
που αυτά προβλέπουν.
9. Ο Ανάδοχος πρέπει να χορηγεί στο προσωπικό τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση
εργασίας, ατομικά και ομαδικά εφόδια προστασίας και εργαλεία για ασφαλή εργασία, όπως
είναι ενδεικτικά : κράνη, γυαλιά προστασίας, ζώνες ασφαλείας, ποδιές, γάντια, κλπ.
10. Ο Ανάδοχος παραμένει μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια των
εργαζομένων στα έργα και είναι δική του ευθύνη η λήψη των ενδεδειγμένων και σωστών
μέτρων ασφαλείας και η τήρηση των σχετικών κανονισμών. Για θέματα πρόληψης
ατυχημάτων ισχύουν γενικά όσα ορίζονται από την Ελληνική Νομοθεσία και μόνο σε ειδικές
περιπτώσεις που δεν προβλέπονται από αυτή θα εφαρμόζονται οι διεθνείς κανονισμοί
πρόληψης ατυχημάτων.
11. Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να ανακοινώσει στην Αναθέτουσα Αρχή τις διαταγές και
εντολές των διαφόρων αρχών σχετικά με υποδεικνυόμενα μέτρα ελέγχου, ασφαλείας κλπ.
που απευθύνονται ή κοινοποιούνται σε αυτόν κατά την διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας.
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13. Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την κατασκευή, προμήθεια, φύλαξη και
χρήση του εξοπλισμού που απαιτείται (οχήματα, κιβώτια κλπ) για την προσήκουσα παροχή
της προμήθειας και ευθύνεται για κάθε ζημία του.  Οι εκπρόσωποι της Αναθέτουσας Αρχής
μπορούν να επισκέπτονται του χώρους του Αναδόχου προκειμένου να εξετάσουν τον
εξοπλισμό.

14. Όλες οι δαπάνες που συνεπάγονται τα παραπάνω βαρύνουν τον ανάδοχο.

ΆΡΘΡΟ 3
Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης - Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας και

Συντήρησης
1. Για την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης ο Ανάδοχος προσκόμισε στην Αναθέτουσα
Αρχή την υπ’ αρ. ………. εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης, με ημερομηνία ####  του
…………. συνολικού ύψους…………..Ευρώ που αντιπροσωπεύει το 5% του συνολικού
οικονομικού ανταλλάγματος, χωρίς Φ.Π.Α., το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με τα
οριζόμενα στο ΠΔ 118/2007 και έχει χρόνο ισχύος μέχρι την ημέρα ολοκλήρωσης της
προμήθειας όπως αυτή πιστοποιείται από την επιτροπή παραλαβής, οριζόμενη από την
Υπηρεσία.
2. Η ανωτέρω εγγυητική Επιστολή αποδεσμεύεται και επιστρέφεται μετά την ολοκλήρωση
της προμήθειας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της παρούσας, και μετά την
εκκαθάριση κάθε τυχόν απαιτήσεων από τους συμβαλλόμενους με την προϋπόθεση ότι δεν
εκκρεμούν έναντι της Αναθέτουσας Αρχής υποχρεώσεις εκ μέρους του Αναδόχου. Εάν στο
πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η
παραπάνω αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα
5 και 6 της παρούσας, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.
3. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που προσκόμισε ο Ανάδοχος καταπίπτει:
α. όπου ρητώς προβλέπεται από την παρούσα, την διακήρυξη και το Π.Δ.118/2007,
β. σε κάθε περίπτωση που ο Ανάδοχος παραβεί ουσιώδεις όρους της παρούσας.

Μετά την παράδοση των υλικών και για την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής καλής
εκτέλεσης ο Ανάδοχος καταθέτει εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας και συντήρησης
ποσού 5% επί του συνολικού συμβατικού αντικειμένου (χωρίς Φ.Π.Α.), η οποία κατατίθεται
στην Αναθέτουσα Αρχή ως εγγύηση καλής λειτουργίας και συντήρησης του εξοπλισμού.  Η
εγγυητική αυτή επιστολή έχει ημερομηνία έναρξης ισχύος της την ημερομηνία σύνταξης των
πρωτοκόλλων παραλαβής και διάρκεια ισχύος τουλάχιστον τριετή και καλύπτει την εγγύηση
για συντήρηση, διάθεση ανταλλακτικών, αποκατάσταση ζημιών, αντικατάσταση
ελαττωματικών κ.λπ.

ΆΡΘΡΟ 4
Τίμημα - Τρόπος πληρωμής

1. Το τίμημα που υποχρεούται να καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο για την
εκτέλεση της προμήθειας (Οικονομικό Αντάλλαγμα) είναι σύμφωνα με την οικονομική
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προσφορά του η οποία αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα της παρούσας σύμβασης
..................................€ (ολογράφως: ..................................................) (Ευρώ)  πλέον Φ.Π.Α.
23% (ή όσο ισχύει κατά τον χρόνο κάθε πληρωμής).
2. Δεν προβλέπεται τιμαριθμική ή άλλη αναπροσαρμογή του οικονομικού ανταλλάγματος.
3. Το Οικονομικό Αντάλλαγμα καταβάλλεται για το σύνολο των υποχρεώσεων του Αναδόχου
όπως αυτές απορρέουν από τη διακήρυξη, την προσφορά του και τις συνθήκες του έργου
όπου θα πραγματοποιήσει την προμήθεια.
4. Εντός ενός μηνός από την υπογραφή της παρούσας δύναται να χορηγηθεί στον Ανάδοχο,
κατόπιν αιτήσεώς του, έντοκη προκαταβολή συνολικού ποσοστού εως 40% της συμβατικής
αξίας χωρίς Φ.Π.Α. έναντι ισόποσης εγγύησης. Η καταβολή του υπόλοιπου τιμήματος του θα
γίνει μετά την οριστική παραλαβή του συνόλου των υπό προμήθεια υλικών. Η προκαταβολή
αυτή είναι έντοκη από της καταβολής της επιβαρυνόμενη με το επιτόκιο των εντόκων
γραμματίων του Δημοσίου δωδεκάμηνης διάρκειας κατά την ημερομηνία καταβολής της
προσαυξημένο κατά 0,25 μονάδες. Το ποσό της προκαταβολής που χορηγείται και ο τόκος
που αντιστοιχεί σε αυτήν μέχρι την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού
από τον φορέα συμψηφίζεται κατά την εξόφληση της συμβατικής αξίας.
Εάν ζητηθεί από τον Ανάδοχο η χορήγηση προκαταβολής ο Ανάδοχος οφείλει να καταθέσει
στην Αναθέτουσα Αρχή ισόποση της προκαταβολής εγγυητική επιστολή σύμφωνα με τις
απαιτήσεις του άρθρου 157 του ν.4281/2014.
Εάν δεν ζητηθεί από τον Ανάδοχο η κατά τα ανωτέρω προκαταβολή, η πληρωμή του
τιμήματος στον Ανάδοχο θα γίνει με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την
οριστική παραλαβή των υπό προμήθεια υλικών από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, η
οποία θα ελέγξει την τήρηση και των τεχνικών προδιαγραφών-ποσοτήτων, που συνοδεύει
την παρούσα διακήρυξη και εν συνεχεία θα εκδώσει το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής. Το
τίμημα καταβάλλεται για το σύνολο των υποχρεώσεων του Αναδόχου περιλαμβανομένων
κρατήσεων, δασμών κλπ εξόδων μεταφοράς, με τους τόκους της τυχόν προκαταβολής,  κ.α.
5. Για την πληρωμή του Αναδόχου απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά:

α) πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, που συντάσσεται από την
Επιτροπή Παραλαβής,
β) τιμολόγιο του αναδόχου που να αναφέρει την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ,
γ) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη
ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ,
δ) Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ κατά την ημέρα πληρωμής
6. Από κάθε τιμολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με
τους ισχύοντες κάθε φορά νόμους και σχετικές εγκυκλίους. Η καθαρή αξία των
παραστατικών υπόκειται σε παρακράτηση φόρου ειδοσήματος βάσει του ν. 2238/94 (ΦΕΚ
151/Α/94) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και σε κρατήσεις υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,1% με την
αντίστοιχη παρακράτηση χαρτοσήμου 2% και 3% και εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. Για την
παρακράτηση δίδεται σχετική βεβαίωση.
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ΆΡΘΡΟ 5
Τόπος, Τρόπος και χρόνος Εκτέλεσης της προμήθειας – Προθεσμίες

Ο Ανάδοχος υποχρεούται παρέχει την προμήθεια σε διάστημα έξι (6) μηνών από την
υπογραφή της σύμβασης. Τα προς προμήθεια αγαθά θα μεταφερθούν και η εγκατάσταση
αυτών σε πλήρη λειτουργία θα γίνει στο Τζαμί Τζισδραράκη, Πλατεία Μοναστηρακίου.
1. Ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση που λήξει ο συμβατικός χρόνος
παράδοσης και δεν έχει υποβάλει έγκαιρα αίτημα παράτασής του ή έχει λήξει ο παραταθείς
κατά τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς να έχει εκτελέσει την ανατιθέμενη προμήθεια.
3. Ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσης της προμήθειας μπορεί να μετατίθεται με απόφαση της
Αναθέτουσας Αρχής. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή
άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη
ολοκλήρωση της προμήθειας. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου
ολοκλήρωσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.
4. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης ολοκλήρωσης εφαρμόζονται οι κυρώσεις που προβλέπονται
στο Π.Δ. 118/2007.

ΆΡΘΡΟ 6
Παραλαβή προμήθειας – Προθεσμίες

1. Η παραλαβή της προμήθειας, γίνεται από τριμελή Επιτροπή Παραλαβής, η οποία
συντάσσει πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής.
2. Κατά τη διαδικασία της παραλαβής της προμήθειας καλείται να παραστεί, εφόσον το
επιθυμεί, ο Ανάδοχος καθώς και οι υπεύθυνοι τεχνικοί.
3. Σε περίπτωση που η Επιτροπή Παραλαβής απορρίψει την προμήθεια, αναφέρει στο
σχετικό πρωτόκολλο τις παρεκκλίσεις που παρουσιάζουν αυτές από τους όρους της
Σύμβασης και τους λόγους της απόρριψης και γνωματεύει αν μπορούν να χρησιμοποιηθούν
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 27 του Π.Δ. 118/2007.
4. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του Π.Δ. 118/2007.

ΆΡΘΡΟ 7
Απαγόρευση Υποκατάστασης

Ουδείς μπορεί να υποκαταστήσει τον Ανάδοχο χωρίς την γραπτή έγκριση της Αναθέτουσας
Αρχής.

ΆΡΘΡΟ 8
Δωσιδικία – Εφαρμοστέο Δίκαιο

Η παρούσα Σύμβαση διέπεται αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο. Αποκλειστική
αρμοδιότητα για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς μεταξύ των μερών που απορρέει από
την παρούσα έχουν τα Δικαστήρια της έδρας της Αναθέτουσας Αρχής.

Σε πιστοποίηση των ανωτέρω η παρούσα σύμβαση αφού αναγνώσθηκε υπογράφεται
νομίμως από τα συμβαλλόμενα μέρη σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα ως κατωτέρω.
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Από τα παραπάνω 3 πρωτότυπα τα δύο παραμένουν στην Αναθέτουσα Αρχή και ένα
λαμβάνει ο Ανάδοχος.

ΤΑ ΜΕΡΗ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

–ΣΥΛΛΟΓΗ ΦΟΙΒΟΥ ΑΝΩΓΕΙΑΝΑΚΗ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

[συμπληρώνεται το ονοματεπώνυμο του
αναδόχου ή επωνυμία του νομικού
προσώπου/ένωσης και του νομίμου

εκπροσώπου αυτών και τίθεται υπογραφή]
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ

(επισυνάπτεται)
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Η Προϊσταμένη του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης
και Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων –Συλλογή Φοίβου Ανωγειανάκη

Ελένη Μελίδη
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