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Αναρτητέα στο διαδίκτυο

Αθήνα 15 Ιανουαρίου 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ-ΣΥΛΛΟΓΗ Φ. ΑΝΩΓΕΙΑΝΑΚΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:«ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013»
ΕΡΓΟ: «Αποκατάσταση συγκροτήματος ιδιοκτησιών του ΥΠΠΟΤ στις οδούς Αδριανού - Άρεως - Κλάδου
και Βρυσακίου για εγκατάσταση του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης» κωδικός ΟΠΣ 355373
ΥΠΟΕΡΓΟ  11:  «Οργάνωση-Υλοποίηση της νέας έκθεσης των μονίμων συλλογών του ΜΕΛΤ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2015
Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή

για την προμήθεια
«Φωτιστικά περιβάλλοντος χώρου του νέου Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης»

Ανακοινώνουμε ότι το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού – Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης και
Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων- Συλλογή Φ. Ανωγειανάκη προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό
διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή,  σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική
αναλυτική προκήρυξη και των παραρτημάτων αυτής τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της,
ενδεικτικού προϋπολογισμού εβδομήντα τριών χιλιάδων εκατόν εβδομήντα ευρώ και εβδομήντα τριών
λεπτών (73.170,73 €) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ήτοι ενενήντα χιλιάδων ευρώ (90.000 €)
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%,για την προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών περιβάλλοντος χώρου
του νέου Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης.
Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια «Φωτιστικών περιβάλλοντος χώρου του νέου Μουσείου
Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης»  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.
Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν:
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.
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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.
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.
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• 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.
Γλώσσα: Ελληνική
Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 23/01/2015
Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 30/01/2015, έως ώρα 23:00
Ημερομηνία  ηλεκτρονικής αποσφράγισης  προσφορών: 03/03/2015,  ώρα  10:00,     στα γραφεία του
Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης και Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων- Συλλογή Φ.
Ανωγειανάκη, Θέσπιδος 8, 10558 Αθήνα.
Πρόσωπα που επιτρέπονται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των προσφορών: Οι διαγωνιζόμενοι
ή νόμιμοι εκπρόσωποί τους μέσω του ΕΣΗΔΗΣ θα έχουν πρόσβαση ηλεκτρονικά στο περιεχόμενο των
προσφορών αμέσως μετά την αποσφράγισή του.
Αναλυτική Διακήρυξη και λοιπά τεύχη διαγωνισμού:  Διατίθενται στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής
επί της οδού Θέσπιδος 8, 10558 Αθήνα, τηλ.: 2103245957, αρμόδιοι υπάλληλοι κ. Χαράλαμπος Φλώρος ,
κ. Ιωάννης Νίνος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (07:30-15:00) έως 30/01/2015 δωρεάν σε έντυπη
μορφή και σε ηλεκτρονική το παράρτημα E.
Η αναλυτική Προκήρυξη καθώς και περίληψη αυτής διατίθενται και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας
αρχής, www.melt.gr και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr
Πηγή χρηματοδότησης: Το υποέργο 11 «Οργάνωση-Υλοποίηση της νέας έκθεσης των μονίμων συλλογών
του ΜΕΛΤ» της Πράξης «Αποκατάσταση συγκροτήματος ιδιοκτησιών του ΥΠΠΟΤ στις οδούς Αδριανού -
Άρεως - Κλάδου και Βρυσακίου για εγκατάσταση του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης» με ΚΩΔ.
Πράξης ΠΔΕ 2011ΣΕ01480140, κωδικός ΟΠΣ 355373. Απόφαση ένταξης υπ’ αρ.
ΕΥΠΟΤ/Α1/ΑΤΤ16/2367/9-8-2011, απόφαση τροποποίησης ΕΥΤΟΠ/Α/ΑΤΤ16/22.10.2014, ΑΔΑ:62ΑΥΓ-0Τ2
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
από Εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακό Προγράμματος "Αττική 2007-2013".

Η Προϊσταμένη του
Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης

και Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων- Συλλογή Φ. Ανωγειανάκη

Ελένη Μελίδη


		2015-01-15T16:37:37+0200




