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υποβολή

Προς: Falcon Security G.S.
FAX: 2341070661
Κοιν:
1. Group 1
Fax 2103243471
2. Oceanic Security
FAX: 2103800689
3. Καππα Security AE
FAX: 2109314398
4. Kolossos security
5. 2105242437

H Προϊσταμένη του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης,
έχοντας υπόψη:
Το άρθρο 1 παρ. 5 και 6 του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και
ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ Α/19),
Το άρθρο 81 του Ν. 1958/1991 (ΦΕΚ 122 Α/5.8.1991) για τον τρόπο εκτέλεσης
αρχαιολογικών έργων.
Το Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ Α/45) ,
Τα άρθρα 79-85 του Ν. 2362/1995 «Περί Δημόσιου Λογιστικού, κλπ» (ΦΕΚ Α/247),
Το άρθρο 12 παρ. 1 του Π.Δ. 99/1992 «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει
έργων» (ΦΕΚ Α/46) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Το Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150 Α/10.7.2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» που
αφορούν τους πρόχειρους διαγωνισμούς.
Το άρθρο 38 της με αρ. 14053/2008 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και
Οικονομικών «Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης» (ΦΕΚ Β/540), όπως
έχει συμπληρωθεί, τροποποιηθεί και ισχύει.
το Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ115Α/15-07-10 άρθρο 68 «Συμβάσεις εργολαβίας εταιρειών
παροχής υπηρεσιών»
Τον Ν. 3028/2002 «για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής
κληρονομιάς»
Το ΠΔ 74/85 που αφορά στη συμπλήρωση του ΠΔ16/80 και την απόφαση
ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/15/3696/20-1-04 (ΦΕΚ 70/Β/20-1-04) περί μεταβιβάσεως
αρμοδιοτήτων και δικαίωμα υπογραφής στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών
Υπηρεσιών
Το ΠΔ 191/2003 «περί οργανισμού του Υπουργείου Πολιτισμού»
Το ΦΕΚ 101/Α/9-05-1918 περί ιδρύσεως Μουσείου Ελληνικών Χειροτεχνημάτων
τα ΠΔ 85/2012 & 86/2012 περί ίδρυσης και μετονομασίας Υπουργείων και Διορισμός
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών
το ΠΔ 96/24-07-12 για τη σύσταση Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού στο Υπουργείο
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού
Την υπ’ αρ. πρωτ. ΕΥΠΟΤ/Α1/ΑΤΤ16/2367/9-8-2011 απόφαση ένταξης του
Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού της πράξης «Αποκατάσταση συγκροτήματος
ιδιοκτησιών του ΥΠΠΟΤ στις οδούς Αδριανού– Άρεως– Κλάδου και Βρυσακίου για
εγκατάσταση του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης» με κωδικό MIS 355373 στο
Ε.Π. «Αττική 2007-2013», όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ. αριθμ.
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ΕΥΠΟΤ/Α1/ΑΤΤ16/2189/08-06-12
και Α1/ΑΤΤ16/403-04/02/2013 (ΑΔΑ: ΒΕΥΙΓ-ΙΓΨ)
ης
ης
αποφάσεις 1 και 2 τροποποίησης αντίστοιχα.
Την
υπ’
αριθ.
πρωτ.
ΥΠΠΟT/ΔΙΝΕΠΟΚ/86107/1541/9-9-2011
απόφαση
αυτεπιστασίας του υποέργου «Συντήρηση – Αρχιτεκτονική Τεκμηρίωση» της
παραπάνω
πράξης,
όπως
αυτή
τροποποιήθηκε
με
με
τις
υπ.αριθμ.ΥΠΠΟΤ/ΔΙΝΕΠΟΚ/58275/890-19-06-12 (ΜΕΛΤ 709/28/06/12)
και
ης
ης
ΥΠΑΙΘΠΑ-ΓΓΠ/ΓΔΑΠΚ/ΔΝΠΚ/34015/15470/378/12-3-2013 αποφάσεις 1 και 2
τροποποίησης.
Την υπ’ αρ. πρωτ. 40531/ΔΕ-6960/19-9-2011 Απόφαση ένταξης του Υφυπουργού
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας του έργου «Αποκατάσταση
συγκροτήματος ιδιοκτησιών του ΥΠΠΟΤ στις οδούς Αδριανού – Άρεως – Κλάδου και
Βρυσακίου για εγκατάσταση του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης» στο
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2011, στη ΣΑΕ 0148
Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα»
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α/98),
Τις ανάγκες του ΜΕΛΤ για την υλοποίηση του υποέργου 4 «ΣυντήρησηΑρχιτεκτονική Τεκμηρίωση»
το υπ. αριθμ. 01/17-05-2013 πρακτικό για την διενέργεια του πρόχειρου μειοδοτικού
διαγωνισμού «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης του εργοταξίου στο οικοδομικό
τετράγωνο Αδριανού- Άρεως- Κλάδου και Βρυσακίου και των εξωτερικών κτηρίων Κ, Ι
& Ξ επί της Κλάδου και Άρεως»
ου
την υπ. αριθμ. ΜΕΛΤ/Φ15/568/17-05-2013 απόφαση έγκρισης του 1 πρακτικού
διενέργειας διαγωνισμού 01/2013
το υπ. αριθμ. 02/21-05-2013 πρακτικό για την διενέργεια του πρόχειρου μειοδοτικού
διαγωνισμού «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης του εργοταξίου στο οικοδομικό
τετράγωνο Αδριανού- Άρεως- Κλάδου και Βρυσακίου και των εξωτερικών κτηρίων Κ, Ι
& Ξ επί της Κλάδου και Άρεως»
την υπ. αριθμ. 576 /21-05-2013 απόφαση της αναθέτουσας αρχής για έγκριση του
υπ. αριθμ. 02/21-05-2013 πρακτικού
το από 23/05/2013 ενημερωτικό σημείωμα της Group 1 προς την επιτροπή
διενέργειας του διαγωνισμού
η υπ. αριθμ. 585/24-05-2013 σχετική απάντηση του ΜΕΛΤ
το γεγονός ότι δεν υπήρξαν ενστάσεις/ προσφυγές προς την επιτροπή Αξιολόγησης
Ενστάσεων και Προσφυγών, όπως ορίζεται ρητά στο άρθρο 14 της προκήρυξης
01/2013
καλεί

την εταιρεία Falcon Security G.S. η οποία προσέφερε την χαμηλότερη τιμή
(μειοδότης) στο πλαίσιο του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού «Παροχή
υπηρεσιών φύλαξης του εργοταξίου στο οικοδομικό τετράγωνο ΑδριανούΆρεως- Κλάδου και Βρυσακίου και των εξωτερικών κτηρίων Κ, Ι & Ξ επί της
Κλάδου και Άρεως» και στην οποία πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, να
υποβάλει άμεσα, σε σφραγισμένο φάκελο, τα εξής δικαιολογητικά, όπως αυτά
ορίζονται στην αναλυτική προκήρυξη υπ. αριθμ. 01/2013:
(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από
την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να
προκύπτει, ότι δεν έχει 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 (EE L
351 της 29.1.1998, σελ. 1),
β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του
Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο
άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου
(EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2),
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γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την
προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE
C 316 της 27.11.1995, σελ. 48),
δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο
άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991,
για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της
28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία
2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344
της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α΄
173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α΄ 305),
ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης,
της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας
χρεοκοπίας,
ή για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού κώδικα σχετικό με την
άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας.
(2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του
τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης
ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο προσφέρων στον οποίο
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση δεν τελεί σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν
τελεί σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.
(3) -Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α
75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην
οποία ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση θα δηλώνει
όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να
καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό και
-Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το
οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι
ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές
υποχρεώσεις του.
Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των
παραπάνω περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα
νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένος, από την οποία και εκδίδεται
το σχετικό πιστοποιητικό.
(4) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του
τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης
ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό Διαδικασία
εξυγίανσης των άρθρων 99 επ. του ν. 3588/2007 (Α΄ 153) όπως έχουν
τροποποιηθεί και ισχύουν ή υπό διαδικασία θέσης σε Διαδικασία εξυγίανσης.
(5) Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που υποβάλει τον
Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης εφόσον δεν υποβάλλεται από τον ίδιο
τον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.
και ορίζει
ως ημερομηνία και ώρα για την αποσφράγιση, σε δημόσια συνεδρίαση, του
φακέλου των ανωτέρω δικαιολογητικών από την Επιτροπή Διενέργειας του
Διαγωνισμού 01/2013, την Πέμπτη 30/05/2013 και ώρα 08.00. Η
αποσφράγιση θα γίνει στην έδρα του ΜΕΛΤ, Θέσπιδος 8, 10558 Αθήνα
Η Αν. Προϊσταμένη
του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης

Ε. Μελίδη
Εσωτ. Διανομή:
Φ15

