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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  

04/2014: 
«Προμήθεια και εγκατάσταση Λοιπού εξοπλισμού του Νέου Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης» 
 
Αριθμός συνεδρίασης: 3 
Συνήλθε  δημόσια  στις  12.03.2015,  ημέρα  Πέμπτη  και  ώρα  10.00  π.μ.  στην  έδρα  του  Μουσείου 
Ελληνικής  Λαϊκής  Τέχνης  και  Ελληνικών  Λαϊκών  Μουσικών  Οργάνων  –  Συλλογή  Φοίβου 
Ανωγειανάκη,  Θεσπιδος  8‐  10558  Αθήνα,  η  οποία  είχε  ορισθεί  ως  τόπος  διενέργειας  του 
διαγωνισμού,  η  επιτροπή  διενέργειας  του  Διεθνούς  Ανοικτού  Διαγωνισμού  για  την  επιλογή 
αναδόχου  για  την  «Προμήθεια  και  εγκατάσταση  Λοιπού  εξοπλισμού  του  Νέου  Μουσείου 
Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης» στο πλαίσιο της πράξης «Αποκατάσταση συγκροτήματος ιδιοκτησιών του 
ΥΠΠΟΤ  στις  οδούς  Αδριανού‐  Άρεως‐  Κλάδου  και  Βρυσακίου  στην  Πλάκα  για  εγκατάσταση  του 
Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης» ενταγμένου στο ΕΠ ΑΤΤΙΚΗ 2007‐2013 με κωδικό MIS 355373, 
ΚΩΔ.  Πράξης  ΣΑΕ:  ΣΕ01480140  που  συγχρηματοδοτείται  από  την  Ευρωπαϊκή  Ένωση  (Ευρωπαϊκό 
Ταμείο  Περιφερειακής  Ανάπτυξης)  και  από  το  Ελληνικό  Δημόσιο  όπως  αυτή  ορίστηκε  με  την 
υπ΄αριθμ. 87/26.1.2015, ΑΔΑ: 63ΧΖΓ‐Γ3Π απόφαση του Μ.Ε.Λ.Τ.&Ε.ΛΑ.Μ.Ο.‐Σ.Φ.Α.. 
Η αναλυτική διακήρυξη δημοσιέυτηκε στην Ετκ (03.01.2015). 
Η επιτροπή ήταν σε απαρτία και ήταν παρόντες οι:  

1. Θεμιστοκλής Βλαχούλης, ως Πρόεδρο της Επιτροπής διαγωνισμού 
2. Διονυσία Μαυρομάτη, ως μέλος της επιτροπής 
3. Χαράλαμπος Φλώρος, ως μέλος της επιτροπής 
4. Νικόλαος Κυριακόπουλος, ως μέλος της επιτροπής 
5. Μαρία Κανελλοπούλου, ως μέλος της επιτροπής και γραμματέας 

 
Η  επιτροπή συνέχισε  τον    έλεγχο  των δικαιολογητικών πλην  των  εγγυητικών  επιστολών που  είχαν 

ήδη  ελεγχθεί  στον  Πρακτικό  3/2014  της  επιτροπής  οι  οποίες  είχαν  συνταχθεί  και  υποβληθεί 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 της αναλυτικής διακήρυξης. Κατά τον έλεγχο των 
δικαιολογητικών διαπιστώθηκαν τα εξής: 
 

1. Για την εταιρεία  ΜΕΝΕΞΕΣ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΠΙΠΛΩΝ‐
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ (η προσφορά έχει υποβληθεί για το Τμήμα Α) : 
Η  Επιτροπή  διαπίστωσε  ότι  με  την  προσφορά  της,    έχουν  υποβληθεί  όλα  τα  απαιτούμενα 
Δικαιολογητικά Συμμετοχής, όπως προσδιορίζονται στο Τεύχος  της Διακήρυξης,  και ότι   η   Τεχνική 
Προσφορά της  καλύπτει όλες τις σχετικές απαιτήσεις της Διακήρυξης και κρίνεται τεχνικά επαρκής. 
Κατά συνέπεια η προσφορά του υποψήφιου αναδόχου κρίνεται αποδεκτή  διότι  καλύπτει όλες  τις 
σχετικές απαιτήσεις της Διακήρυξης.  
 

2.  Για την εταιρεία ΣΕΦΕΡ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ  (η προσφορά έχει υποβληθεί  για  το 
Τμήμα Β) : 
Η  Επιτροπή  διαπίστωσε  ότι  με  την  προσφορά  της,    έχουν  υποβληθεί  όλα  τα  απαιτούμενα 
Δικαιολογητικά Συμμετοχής, όπως προσδιορίζονται στο Τεύχος  της Διακήρυξης,  και ότι   η   Τεχνική 
Προσφορά της  καλύπτει όλες τις σχετικές απαιτήσεις της Διακήρυξης και κρίνεται τεχνικά επαρκής. 
Κατά συνέπεια  η  προσφορά  του υποψήφιου αναδόχου  κρίνεται αποδεκτή  διότι  καλύπτει  όλες  τις 
σχετικές απαιτήσεις της Διακήρυξης.  
 

3. Για τον ΝΙΚΗΤΑ ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ (η προσφορά έχει υποβληθεί για τα  Τμήματα Α και  Β) : 
α) Στο άρθρο  14  της Διακήρυξης   «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» όριζεται ότι  : 
«14.1    Οι  διαγωνιζόμενοι  υποβάλλουν  ηλεκτρονικά  μαζί  με  την  προσφορά  τους,  επί  ποινή 
αποκλεισμού, στον υποφάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής—Τεχνική Προσφορά», σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 21  της παρούσας,  τα κάτωθι δικαιολογητικά με  την  ίδια σειρά και αρίθμηση 
στην Ελληνική γλώσσα. Δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί εκτός Ελλάδας θα συνοδεύονται από 
επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 454 του 
Κ.Πολ.Δικ και του Κώδικα περί Δικηγόρων :    
 
14.1.5  Πιστοποιητικό  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής  περί  τροποποιήσεων  του 
καταστατικού / μη λύσης της εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρείς (3) μήνες πριν 
από την ημερομηνία υποβολής Προσφορών». 
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Η πλέον πρόσφατη βεβαίωση μεταβολής εργασιών φυσικού προσώπου  που κατέθεσε ο υποψηφιος 
αναδόχος έχει ημερομηνία έκδοσης 25/2/2014. 
 
β) Στο άρθρο  22  της Διακήρυξης  « ΦΑΚΕΛΟΣ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ»»  ορίζεται  ότι :  
«Η  τεχνική  προσφορά  θα  περιέχει  προτεινόμενα  κατασκευαστικά  σχέδια  για  τους  τύπους  του 
εξοπλισμού  που  περιγράφεται.  Εναλλακτικά  θα  περιέχει  τεχνικά  φυλλάδια  που  παρουσιάζουν 
έτοιμες  λύσεις  σύμφωνες  με  τους  ενδεικτικούς  τύπους  που  αντίστοιχα  περιγράφονται  στο 
Παράρτημα  Α  τεχνικών  προδιαγραφών  και  στα  οριζόμενα  στο  Παράρτημα  Γ  και  Ε  της  μελέτης 
εξοπλισμού.  Η  Τεχνική  Προσφορά  πρέπει  να  έχει  συνταχθεί  με  βάση  τις  τεχνικές  προδιαγραφές, 
όπως αυτές περιγράφονται στο Παράρτημα Α της παρούσας, οι οποίες αποτελούν τους απαράβατους 
όρους που πρέπει να πληρούν επί ποινή αποκλεισμού οι τεχνικές προσφορές» 
 
Για  το    τμήμα  Α  του  εξοπλισμού  του  μουσείου  ο  υποψήφιος  ανάδοχος  δεν  έχει  υποβάλλει 
προτεινόμενα κατασκευαστικά σχέδια ούτε  εναλλακτικά τεχνικά φυλλάδια.  
 
γ)  Στο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α  (ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ)  της  Διακήρυξης  στο  στοιχείο  υπ’  αρθ.  Β10  του 
τμήματος Β ορίζεται ως απαίτηση ότι : 
«Ο  ανάδοχος  ακολουθεί  τις  νόρμες  της  Ε.Ε.  για  τα  αποθηκευτικά  συστήματα  και  είναι 
πιστοποιημένος κατά τα πρότυπα ISO 9001 και ISO 14001.» 
 
 Ο υποψήφιος ανάδοχος στην  Τεχνική του Προσφορά δηλώνει ότι είναι πιστοποιημένος μόνο κατά 
το πρότυπο 9001. 
 
 Συνεπώς,  η  μη  πλήρωση  των    ως  άνω  απαράβατων    όρων    της  Διακήρυξης    αποτελεί    λόγο 
απόρριψης της προσφοράς του υποψήφιου ΝΙΚΗΤΑ ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ  ως απαράδεκτης, τόσο για το 
Τμήμα Α όσο και για το Τμήμα Β. 
 
Μετά  τα  παραπάνω  η  επιτροπή  ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    την  αποδοχή  της  προσφοράς  (Φάκελος 
Δικαιολογητικών – Τεχνική Προσφορά) της εταιρείας ΜΕΝΕΞΕΣ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΠΙΠΛΩΝ‐ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ   για το Τμήμα Α του έργου και της 
προσφοράς  (Φάκελος  Δικαιολογητικών  –  Τεχνική  Προσφορά)  της  εταιρείας  ΣΕΦΕΡ  ΕΛΛΑΣ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ για το Τμήμα Β του έργου. 
 
Βάσει των ανωτέρω, για κάθε ένα από τα δυο  τμήματα του Διαγωνισμού, τελικά γίνεται αποδεκτή 
μία  μόνο  προσφορά.  Προκειμένου  η  Επιτροπή  να  μην  προβεί  στη  ματαίωση  του  διαγωνισμού, 
εφόσον η ανάθεση γίνεται με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 
21 του Π.Δ. 118 / 2007, αποφάσισε να εξετάσει αν υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία τιμών. 
 

Η επιτροπή διέκοψε τη συνεδρίαση στις 13:30 μ.μ. και θα συνεχίσει σε επόμενη συνεδρίαση 
την διαδικασία. 
Προς πιστοποίηση των ανωτέρω, συντάσσεται το παρόν πρακτικό. 
 

Ο Πρόεδρος  Τα Μέλη 

 

Θεμιστοκλής Βλαχούλης 

 
 
Διονυσία Μαυρομάτη 
 

 
 
Χαράλαμπος Φλώρος 
 

 
 
Νικόλαος Κυριακόπουλος 
 

 
 
Μαρία Κανελλοπούλου 
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