ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ
ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ
ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

ΕΙ∆ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:

Υπηρεσίες εκτύπωσης τριακοσίων πενήντα χιλιάδων (350.000)
ενηµερωτικών εντύπων περιήγησης του Μουσείου Ακρόπολης
προς δωρεάν διανοµή στους επισκέπτες του.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:

Η χαµηλότερη τιµή

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
∆ΑΠΑΝΗ:

Τριάντα έξι χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα πέντε
(36.585,00 €) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 21%.

Ευρώ

ΧΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ Κατ’ ανώτατο όριο ένα (1) µήνα από την Υπογραφή της
ΠΑΡΟΧΗΣ
Σύµβασης
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ
ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

ΗΜΕΡΑ: ∆ευτέρα 21 Ιουνίου 2010 και ΩΡΑ: 11:00 π.µ.

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Μακρυγιάννη 2-4, Κτήριο Weiler, 117 42 Αθήνα

ΑΘΗΝΑ Μάιος 2010
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Άρθρο 1 - Εισαγωγή και Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
Το Μουσείο Ακρόπολης προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισµό µε χρήση της
συνοπτικής διαδικασίας, µε έγγραφες και σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο
κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή, για την ανάθεση σύµβασης παροχής υπηρεσιών
εκτύπωσης τριακοσίων πενήντα χιλιάδων (350.000) ενηµερωτικών εντύπων
περιήγησης του Μουσείου Ακρόπολης προς δωρεάν διανοµή στους επισκέπτες του.
Οι Υπηρεσίες θα εκτελεσθούν σύµφωνα µε το άρθρο 3 της παρούσας και τις Τεχνικές
Προδιαγραφές που ορίζονται στο Άρθρο 4 της παρούσας.
Η ανατιθέµενη σύµβαση θα έχει διάρκεια, κατ’ ανώτατο όριο ένα (1) µήνα από την
Υπογραφή της Σύµβασης και η προϋπολογισθείσα δαπάνη αυτής ανέρχεται στο ποσό
των Τριάντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα πέντε Ευρώ (36.585,00 €) πλέον του
αναλογούντος ΦΠΑ 21%.
Η δαπάνη της Σύµβασης βαρύνει τις πιστώσεις του ΚΑΕ 0891 «Εκτυπώσεις,
Εκδόσεις, γενικά και βιβλιοδετήσεις» του Προϋπολογισµού εξόδων του Μουσείου
Ακρόπολης για το οικονοµικό έτος 2010.
Αναθέτουσα αρχή είναι το Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε την επωνυµία
«Μουσείο Ακρόπολης», το οποίο ιδρύθηκε µε τον Ν.3711/2008, εποπτεύεται από
τον Υπουργό Οικονοµίας και δραστηριοποιείται στο χώρου του πολιτισµού, µε
στοιχεία επικοινωνίας τα ακόλουθα:
Αναθέτουσα Αρχή:

Μουσείο Ακρόπολης

Κατάθεση προσφοράς
(Πρωτόκολλο):

Κα Σίσυ Φούγια, (9:00 π.µ. έως 1:00 µ.µ.)

Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση:

Μακρυγιάννη 2-4, Κτήριο Weiler (2ος όροφος),
117 42 Αθήνα

Πληροφορίες:

∆ανάη Ζαούση, Τηλ. 210 9225864 (9:00 π.µ. έως
4.00 µ.µ.)

τους), καθώς και πληροφορίες σχετικά µε αυτή θα δίδονται κατά τις εργάσιµες
ηµέρες και ώρες από την Αναθέτουσα αρχή στην ανωτέρω διεύθυνση και στοιχεία
επικοινωνίας.
Άρθρο 2 - Ορισµοί
Οι ακόλουθοι όροι θα έχουν, πλην της περίπτωσης που τα συµφραζόµενα απαιτούν
διαφορετικά, τις έννοιες που τους αποδίδονται στην συνέχεια:
Ανάδοχος: Ο Προσφέρων που θα επιλεγεί και θα συνάψει Σύµβαση µε την
Αναθέτουσα Αρχή, σύµφωνα µε τον τρόπο και τη διαδικασία που περιγράφονται στο
παρόν τεύχος.
Αναθέτουσα Αρχή: Το Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε την επωνυµία
«Μουσείο της Ακρόπολης» που ιδρύθηκε µε το Ν. 3711/2008
∆ιαγωνιζόµενος ή Προσφέρων ή Υποψήφιος: Ο ενδιαφερόµενος που υποβάλει
προσφορά στον παρόντα ∆ιαγωνισµό µε σκοπό την σύναψη σύµβασης µε την
Αναθέτουσα Αρχή.
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∆ιακήρυξη: Η παρούσα ∆ιακήρυξη, συµπεριλαµβανοµένου και του Παραρτήµατός
της που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος αυτής.
Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού: Η επιφορτισµένη µε τη διενέργεια του
∆ιαγωνισµού και αξιολόγηση των προσφορών Επιτροπή, η οποία συγκροτείται από
τρία (3) πρόσωπα δυνάµει της 23ης/10-05-10 Συνεδρίας του ∆.Σ. Μουσείου
Ακρόπολης.
Επιτροπή Ενστάσεων ∆ιαγωνισµού: Η επιφορτισµένη µε την αξιολόγηση των
Ενστάσεων Επιτροπή, η οποία συγκροτείται από τρία (3) πρόσωπα δυνάµει της
23ης/10-05-10 Συνεδρίας του ∆.Σ. Μουσείου Ακρόπολης.
Επιτροπή Παρακολούθησης της Εκτέλεσης της Σύµβασης και Παραλαβής
(ΕΠΕΣΠ): Οµάδα προσώπων, αποτελούµενη από τρία (3) πρόσωπα δυνάµει της
23ης/10-05-10 Συνεδρίας του ∆.Σ. Μουσείου Ακρόπολης, η οποία εξουσιοδοτείται
να εκπροσωπεί την Αναθέτουσα Αρχή στην εκτέλεση των υποχρεώσεων, των
δικαιωµάτων ή και των εξουσιών που της ανήκουν δυνάµει της Σύµβασης και
έχει την ευθύνη για την επίβλεψη της εκτέλεσης της Σύµβασης από τον Ανάδοχο
και την παραλαβή των Υπηρεσιών.
Κατακύρωση: Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής µε την οποία κατακυρώνεται η
υλοποίηση των Υπηρεσιών στον Ανάδοχο.
Προϋπολογισµός: Η εκτιµώµενη από την Αναθέτουσα Αρχή ως ανώτατη δαπάνη για
την παροχή των προκηρυσσόµενων υπηρεσιών.
Σύµβαση: Η έγγραφη συµφωνία µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου,
η οποία καταρτίζεται µετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης.
Συµβατικό Τίµηµα: Η τιµή προσφοράς στην οποία θα κατακυρωθεί η εκτέλεση των
Υπηρεσιών και η οποία θα αναγράφεται στη Σύµβαση.
Υπηρεσίες: Οι υπηρεσίες εκτύπωσης τριακοσίων πενήντα χιλιάδων (350.000)
ενηµερωτικών εντύπων περιήγησης του Μουσείου Ακρόπολης, όπως οι υπηρεσίες
αυτές περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 3 της παρούσης.
Άρθρο 3 - Αντικείµενο του ∆ιαγωνισµού
Αντικείµενο του ∆ιαγωνισµού είναι η παροχή των Υπηρεσιών Εκτύπωσης
τριακοσίων πενήντα χιλιάδων (350.000) ενηµερωτικών εντύπων περιήγησης του
Μουσείου Ακρόπολης, προς το σκοπό της δωρεάν διάθεσης στους επισκέπτες
του.
Η µέθοδος εκτύπωσης των ενηµερωτικών εντύπων, τα τεχνικά χαρακτηριστικά
του εξωφύλλου, του σώµατος και του ένθετου χάρτη αυτών καθώς και η
βιβλιοδεσία τους θα πρέπει να πληρούν τα χαρακτηριστικά του Άρθρου 4 της
παρούσας, επί ποινή απορρίψεως της προσφοράς.
Ο Ανάδοχος του ∆ιαγωνισµού θα υποχρεούται να παραδίδει τα ενηµερωτικά
έντυπα στην Αναθέτουσα Αρχή, τµηµατικά και σε χρόνους που θα του
υποδειχθούν από την τελευταία, ανάλογα µε τις ανάγκες της και κατ’ απόλυτη
διακριτική της ευχέρεια, και εντός της εποµένης ηµέρας το αργότερο, από τη
σχετική ειδοποίηση της Αναθέτουσας Αρχής. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να
µεριµνήσει ώστε τα ενηµερωτικά έντυπα να µην υποστούν οιουδήποτε είδους
φθορά για το διάστηµα που ακολουθεί την εκτύπωσή τους και να τελούν, κατά
τον χρόνο της παράδοσης, σε απολύτως άριστη κατάσταση. Η παράδοση θα
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γίνεται µε αποκλειστική ευθύνη του Παρόχου, ο οποίος θα υποχρεούται σε άµεση
και δωρεάν αντικατάσταση των τυχόν απωλεσθέντων, καταστραφέντων ή
φθαρµένων εντύπων µε άλλα ίδια έντυπα.
∆εν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
∆εν γίνονται δεκτές προσφορές για υποσύνολο των ζητούµενων Υπηρεσιών.
Το Συµβατικό Τίµηµα θα υπολογιστεί από τους ∆ιαγωνιζόµενους ως κατ’ αποκοπή
αντάλλαγµα, µη δυνάµενο να αναθεωρηθεί, θα αφορά στο σύνολο των υπό ανάθεση
Υπηρεσιών και θα περιλαµβάνει όλες τις τυχόν απαιτούµενες δαπάνες.
Η καταβολή του Συµβατικού Τιµήµατος θα διενεργηθεί τµηµατικά και σύµφωνα µε
τους ειδικότερους όρους της Σύµβασης.
Άρθρο 4 – Τεχνικές Προδιαγραφές
Οι Υπηρεσίες θα παρασχεθούν σύµφωνα µε τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές:
Υπηρεσίες Εκτύπωσης:
Τεµάχια:

Το ενηµερωτικό έντυπο θα τυπωθεί σε 4 γλώσσες
(ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά και γερµανικά)

Εξώφυλλο
∆ιάσταση:

8.5cm χ 16cm κλειστό, 17cm χ 16cm ανοιχτό

Χαρτί εξωφύλλου:

140g, χαρτί γραφής

Εκτύπωση:

A’ όψη cmyk / Β’ όψη yellow (από cmyk)

Σώµα
∆ιάσταση:

8.5cm χ 16cm κλειστό, 17 χ 16 ανοιχτό

Αριθµός σελίδων:

8 σελίδες

Χαρτί:

100g, χαρτί γραφής

Εκτύπωση:

cmyk + pantone warm gray 11

Ένθετος Χάρτης
∆ιάσταση:

8.5 χ 16cm κλειστός, 17 χ 32 ανοιχτός

Χαρτί:

100g, χαρτί γραφής

Εκτύπωση:

A’ όψη cmyk, Β’ όψη cmyk
δίπλωµα στη µέση 2 φορές και ένθεση στο κέντρο του
εντύπου

Βιβλιοδεσία:

Καρφίτσα

Άρθρο 5 - Προϋπολογισµός
Ο συνολικός προϋπολογισµός της σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των Τριάντα έξι
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χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα πέντε Ευρώ (36.585,00 €) πλέον του αναλογούντος
ΦΠΑ 21%. Επί του ποσού της καθαρής αµοιβής θα παρακρατηθούν οι νόµιµοι φόροι.
Άρθρο 6 - Νοµικό Πλαίσιο του ∆ιαγωνισµού
Η διενέργεια του παρόντος ∆ιαγωνισµού διέπεται από τους όρους της ∆ιακήρυξης,
καθώς και την κείµενη νοµοθεσία και ιδιαίτερα από:
Το Ν. 3711/2008 «Ίδρυση νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου µε την
επωνυµία «Μουσείο Ακρόπολης» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 224/Α΄/5-11-08).
Του Ν. 2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού Ελέγχου των ∆απανών του
Κράτους και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ247/Α΄/1995).
Το Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών
θεµάτων», (ΦΕΚ 19/Α΄/1995), κατ’ αναλογική εφαρµογή και στο µέτρο που δεν
αντίκειται στη φύση των υπό ανάθεση Υπηρεσιών.
Το Π.∆ 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α΄/10-7-2007) «Κανονισµός Προµηθειών του
∆ηµοσίου», κατ’ αναλογική εφαρµογή και στο µέτρο που δεν αντίκειται στη φύση
των υπό ανάθεση Υπηρεσιών.
Την υπ’ αριθµ. 2/45564/0026/31-07-01 Απόφαση Υπουργού Οικονοµικών
«Περί αυξήσεων και ορισµού σε ΕΥΡΩ των χρηµατικών ποσών του αρθρ. 83 παρ. 1
του Ν. 2362/95» (ΦΕΚ 1066/Β/10-08-2001).
Άρθρο 7 - Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών και διενέργειας του
∆ιαγωνισµού
Οι Υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στην παρούσα ∆ιακήρυξη, το αργότερο µέχρι την ∆ευτέρα 21 Ιουνίου 2010 και
ώρα 11:00 π.µ. στη διεύθυνση Μακρυγιάννη 2-4, Κτήριο Weiler, 2ος όροφος
(κατάθεση στην κα Σίσυ Φούγια, 9:00 π.µ. έως 1:00 µ.µ.) ενώπιον της Επιτροπής
∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού, οπότε και θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισής
τους.
Οι προσφορές που υποβάλλονται µετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης,
δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσµες.
Άρθρο 8 - ∆ικαίωµα Συµµετοχής
8.1 Καταρχήν δυνατότητα συµµετοχής: ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχει
κάθε ενδιαφερόµενος, είτε πρόκειται για:
(α)

φυσικό πρόσωπο, η ιθαγένεια του οποίου να είναι είτε ελληνική είτε άλλου
κράτους-µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού
Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή κράτους, το οποίο να έχει υπογράψει την
συµφωνία ∆ηµόσιων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, η
οποία κυρώθηκε µε το Νόµο 2513/1997, το οποίο παρέχει νόµιµα τις
συναφείς µε το αντικείµενο του ∆ιαγωνισµού υπηρεσίες ή

(β)

νοµικό πρόσωπο, το οποίο να έχει την καταστατική του έδρα και να
λειτουργεί σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της Ελλάδος ή άλλου κράτους-µέλους
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου
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(Ε.Ο.Χ.) ή κράτους, το οποίο να έχει υπογράψει την συµφωνία ∆ηµόσιων
Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε µε το
Νόµο 2513/1997, το οποίο παρέχει νόµιµα τις συναφείς µε το αντικείµενο του
∆ιαγωνισµού υπηρεσίες ή
(γ)

συνεταιρισµοί που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό

(δ)

ενώσεις µεταξύ των ανωτέρω φυσικών προσώπων ή ενώσεις ή κοινοπραξίες
µεταξύ των ανωτέρω νοµικών προσώπων.

Οι ενώσεις προσώπων ή εταιρειών ή οι κοινοπραξίες, που αναφέρονται ανωτέρω δεν
υποχρεούνται να λάβουν ορισµένη νοµική µορφή για την υποβολή της προσφοράς
τους. Ωστόσο, σε περίπτωση που Ανάδοχος αναδειχθεί ένωση προσώπων ή
κοινοπραξία, αυτή υποχρεούται, εάν ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, πριν την
υπογραφή της Σύµβασης να καταθέσει συµβολαιογραφική πράξη σύστασης, µε την
οποία θα ορίζονται τα ποσοστά συµµετοχής σ’ αυτήν κάθε µέλους (που θα είναι
υποχρεωτικά τα ίδια µε αυτά που θα έχουν δηλωθεί κατά τη διαγωνιστική
διαδικασία), θα ορίζεται κοινός εκπρόσωπος και αναπληρωτής του απέναντι στην
Αναθέτουσα Αρχή και θα αναλαµβάνεται η ευθύνη για τις υποχρεώσεις της
Σύµβασης από κάθε µέλος και εις ολόκληρο.
Σε περίπτωση Κατακύρωσης της Σύµβασης σε ένωση ή κοινοπραξία, η ως άνω εις
ολόκληρο ευθύνη εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της Σύµβασης. Σε
περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, µέλος της
ένωσης/κοινοπραξίας δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της
ένωσης/κοινοπραξίας κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύµβασης, τότε εάν οι
υποχρεώσεις οι απορρέουσες από τη Σύµβαση µπορούν να εκπληρωθούν, κατά την
κρίση της Αναθέτουσας Αρχής, από τα εναποµείναντα µέλη του Αναδόχου, η
Σύµβαση εξακολουθεί να υφίσταται ως έχει και να παράγει όλα τα έννοµα
αποτελέσµατά της µε την ίδια τιµή και όρους.
8.2 Αποκλεισµός Συµµετοχής: Από τη συµµετοχή στο ∆ιαγωνισµό αποκλείονται οι
∆ιαγωνιζόµενοι:
•

οι οποίοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των προηγούµενων παραγράφων ή

•

εις βάρος των οποίων υπάρχει οριστική καταδικαστική απόφαση για α)
συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, β) δωροδοκία, γ) απάτη, δ)
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή

•

οι οποίοι απώλεσαν οριστικά ή προσωρινά το δικαίωµα να συµµετέχουν σε
δηµόσιους διαγωνισµούς µε απόφαση αρµόδιας προς τούτο αρχής (σε
περίπτωση προσωρινής απώλειας του άνω δικαιώµατος ο αποκλεισµός ισχύει
µόνο για το συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα που ορίζει η σχετική απόφαση) ή

•

οι οποίοι έχουν υποστεί αντίστοιχες µε τις παραπάνω κυρώσεις, σε περίπτωση
που πρόκειται για φυσικά ή νοµικά πρόσωπα του εξωτερικού.

Επίσης από την συµµετοχή στο ∆ιαγωνισµό δύναται, κατ’ εκτίµηση της Αναθέτουσας
Αρχής και υπό τον όρο της τήρησης της Αρχής της ίσης µεταχείρισης να
αποκλειστούν διαγωνιζόµενοι:
•

οι οποίοι τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων,
αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συµβιβασµό ή σε οποιαδήποτε ανάλογη
κατάσταση που προκύπτει από παρόµοια διαδικασία προβλεπόµενη από την
αλλοδαπή νοµοθεσία ή
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•

εναντίον των οποίων έχει κινηθεί διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση,
εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή
οποιαδήποτε άλλη παρόµοια διαδικασία προβλεπόµενη από την αλλοδαπή
νοµοθεσία ή

•

οι οποίοι έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για αδίκηµα σχετικό
µε την επαγγελµατική τους διαγωγή ή

•

οι οποίοι έχουν διαπράξει αποδεδειγµένα σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα
ή

•

οι οποίοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την
καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή

•

οι οποίοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την
πληρωµή των φόρων και τελών ή

•

οι οποίοι είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των
πληροφοριών που απαιτούνται κατ’ εφαρµογή του παρόντος τµήµατος ή όταν
δεν έχει παράσχει τις πληροφορίες αυτές.

Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας, ο ∆ιαγωνιζόµενος αποκλείεται ή δύναται να
αποκλείεται από τον ∆ιαγωνισµό, σύµφωνα µε την ανωτέρω παράγραφο, εάν οι ως
άνω προϋποθέσεις αποκλεισµού συντρέχουν στο πρόσωπο ενός τουλάχιστον των
µελών της.
Άρθρο 9 - ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό
Ο ∆ιαγωνιζόµενος οφείλει να καταθέσει , µαζί µε την προσφορά του, και εντός του
Φακέλου ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής –πλην της Αίτησης Συµµετοχής του άρθρου
9.1.(α), η οποία θα υποβληθεί ξεχωριστά-τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
9.1

Γενικά Στοιχεία

(α)

Αίτηση συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό, στην οποία θα περιλαµβάνονται τα
πλήρη στοιχεία του ∆ιαγωνιζόµενου (επωνυµία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ,
email), ο νόµιµος εκπρόσωπός του και ο αντίκλητος του ∆ιαγωνιζόµενου.
Η αίτηση θα υποβάλλεται εκτός του Φακέλου ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής
και θα υπογράφεται από τον ίδιο τον ∆ιαγωνιζόµενο (εάν είναι φυσικό
πρόσωπο) ή τον νόµιµο ή ειδικά εξουσιοδοτηµένο προς τούτο εκπρόσωπό
τους, σε περίπτωση που ο ∆ιαγωνιζόµενος είναι νοµικό πρόσωπο ή
συνεταιρισµός. Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας, η Αίτηση Συµµετοχής
θα υπογράφεται από τους νόµιµους εκπροσώπους όλων των µελών ή από τον
κοινό εκπρόσωπό τους και θα αναφέρει αναλυτικά τα στοιχεία του κάθε
µέλους.

(β)

Σε περίπτωση νοµικού προσώπου, (i) το πλέον πρόσφατο σε ισχύ ΦΕΚ
συγκρότησης ∆.Σ. σε σώµα (ή του κατά περίπτωση άλλου διοικούντος
οργάνου) και (ii) απόφαση του ∆.Σ. ή του κατά περίπτωση δεσµεύοντος
οργάνου κάθε ∆ιαγωνιζόµενου, για την έγκριση συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό,
τον ορισµό εκπροσώπου, αντικλήτου και των αναπληρωτών αυτών µε όλα τα
στοιχεία τους. Σε περίπτωση Συνεταιρισµού τα αντίστοιχα νοµιµοποιητικά
στοιχεία. Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας απαιτείται απόφαση του ∆.Σ.
ή του δεσµεύοντος οργάνου κάθε µέλους, µε το οποίο θα δηλώνονται η
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έγκριση του µέλους για τη συµµετοχή στο ∆ιαγωνισµός δια Κοινοπραξίας και
θα ορίζεται ο νόµιµος εκπρόσωπος του µέλους, που θα το εκπροσωπεί στα
πλαίσια του ∆ιαγωνισµού.
Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας, υποβάλλεται συµβατικό έγγραφο
µεταξύ των µελών αυτής, υπογεγραµµένο από τους νόµιµους εκπροσώπους
τους, µε το οποίο συµφωνείται:

(γ)

•

ότι τα µέρη θα υποβάλλουν κοινή προσφορά στον παρόντα ∆ιαγωνισµό (η
οποία θα υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους όσους αποτελούν την
ένωση/κοινοπραξία, είτε από κοινό εκπρόσωπό τους) και ότι -σε περίπτωση
που η εν λόγω ένωση ή κοινοπραξία αναδειχθεί Ανάδοχος- τα µέρη θα
αναλάβουν την από κοινού εκτέλεσή της

•

ότι όλα τα µέλη της ένωσης/κοινοπραξίας θα ευθύνονται αλληλεγγύως και εις
ολόκληρο σε ό, τι αφορά τις συµβατικές τους υποχρεώσεις,

•

ότι σε περίπτωση που κηρυχθούν Ανάδοχοι και, υπό τον όρο ότι θα τους
ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, θα περιβληθούν δια συµβολαιογραφικού
εγγράφου, τον τύπο της κοινοπραξίας

καθώς και στο οποίο θα ορίζονται:
•

οι ειδικότερες υπηρεσίες τις οποίες θα παράσχει κάθε µέλος ξεχωριστά στα
πλαίσια της εκτέλεσης της Σύµβασης, και ο τρόπος συνεργασίας µεταξύ των
µελών και

•

το ποσοστό συµµετοχής κάθε εταιρείας ή προσώπου - µέλους της ένωσης ή
της κοινοπραξίας.

•

ο κοινός εκπρόσωπος και αντίκλητος της Κοινοπραξίας

(δ)

Σε περίπτωση που ο ∆ιαγωνιζόµενος είναι Ανώνυµη Εταιρία ή Εταιρία
Περιορισµένης Ευθύνης, (α) το
ΦΕΚ ίδρυσης της εταιρίας και (β)
επικυρωµένο αντίγραφο του επικαιροποιηµένου Καταστατικού του
θεωρηµένο από την αρµόδια εποπτεύουσα Αρχή (Υπουργείο Ανάπτυξης,
Νοµαρχία ή Πρωτοδικείο) . Σε περίπτωση Οµορρύθµου Εταιρίας ή
Ετερορρύθµου Εταιρίας, η πράξη σύστασης της Εταιρίας και το τελευταίο,
θεωρηµένο σε ισχύ καταστατικό της Εταιρίας. Σε περίπτωση που οµόρρυθµος
εταιρίας της εταιρίας είναι νοµικό πρόσωπο, τα αντίστοιχα δικαιολογητικά για
αυτόν. Σε περίπτωση Συνεταιρισµού τα αντίστοιχα συστατικά στοιχεία. Σε
περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε
µέλος της ένωσης.

(ε)

∆ικαιολογητικά Εκπροσώπησης, ήτοι: Σε περίπτωση που ο ∆ιαγωνιζόµενος
είναι φυσικό πρόσωπο δύναται να εξουσιοδοτήσει τρίτο δια εξουσιοδότησης
µε θεώρηση γνησίου υπογραφής. Σε περίπτωση νοµικού προσώπου ή
συνεταιρισµού ο ∆ιαγωνιζόµενος υποχρεούται να προσκοµίσει τα σχετικά
νοµιµοποιητικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται το δικαίωµά του
νοµίµου ή του ειδικώς εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου του να δεσµεύει τον
∆ιαγωνιζόµενο µε την υπογραφή του και εν γένει να τον εκπροσωπεί στον
∆ιαγωνισµό (π.χ. πρακτικό ∆.Σ. µε το παρέχεται η εξουσιοδότηση). Σε
περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας αρκεί το συµβατικό έγγραφο των µελών
της µε το οποίο ορίζεται ο εκπρόσωπος και αντίκλητος αυτής για τον παρόντα
∆ιαγωνισµό.
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9.2

Υπεύθυνη ∆ήλωση
Υπεύθυνη ∆ήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως
εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα
αναγράφονται τα στοιχεία της προκήρυξης του ∆ιαγωνισµού και θα
δηλώνεται ότι οι ∆ιαγωνιζόµενοι:
(i)

έχουν λάβει γνώση και αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της
παρούσας διακήρυξης (συµπεριλαµβανοµένου και του Παραρτήµατός
της), και των νοµοθετικών διατάξεων που διέπουν το ∆ιαγωνισµό

(ii)

µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν έχουν
καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα παρακάτω
αδικήµατα, ήτοι:

(iii)



Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο
άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του
Συµβουλίου,



∆ωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της
πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3
παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του
Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης,



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



Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως
ορίζεται από το άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του
Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη
χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για την
νοµιµοποίηση εσόδων από τις παράνοµες δραστηριότητες.

ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους:
1.

δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε
διαδικασία κήρυξης πτώχευσης,

2.

δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920, όπως
εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990
(Α΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις
(µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) υπό διαδικασία έκδοσης
απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης
των ανωτέρω
νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για
αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα),

3.

δεν έχει τεθεί σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης, ούτε έχει
κινηθεί η σχετική διαδικασία,

4.

είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις
υποχρεώσεις τους, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις
φορολογικές υποχρεώσεις τους. Στην δήλωση ο Υποψήφιος θα
πρέπει να αναφέρει όλους τους οργανισµούς κοινωνικής
ασφάλισης στους οποίους ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να
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καταβάλει εισφορές για το απασχολούµενο από αυτόν
προσωπικό,
5.

δεν έχει καταδικασθεί, µε τελεσίδικη απόφαση, σύµφωνα µε τη
νοµοθεσία του κράτους εγκατάστασης, για κάποιο εκ των
αδικηµάτων, που σχετίζεται µε την επαγγελµατική διαγωγή των
υποψηφίων, όπως επί παραδείγµατι η παραβίαση διατάξεων
Αγορανοµικού Κώδικα ή/και Υγειονοµικών διατάξεων, καθώς
και για υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία,
ψευδορκία, δωροδοκία και δόλια χρεοκοπία. Αν ο υποψήφιος
είναι νοµικό πρόσωπο, βεβαιώνεται ότι το αδίκηµα δεν
διαπράχθηκε από τους οµόρρυθµους εταίρους σε περίπτωση
οµόρρυθµων (Ο.Ε.), ετερόρρυθµων (Ε.Ε.) και από τους
διαχειριστές σε περίπτωση εταιρειών περιορισµένης ευθύνης
(Ε.Π.Ε.), τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο σε περίπτωση
ανώνυµης εταιρείας (Α.Ε.) και τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν
τη διοίκησή του σε κάθε άλλη περίπτωση ή από το φυσικό
πρόσωπο που υπογράφει την οικονοµική προσφορά για
λογαριασµό του νοµικού προσώπου.

6.

ότι δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα,

7.

η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους και τις
προδιαγραφές της παρούσας ∆ιακήρυξης, τα οποία ο
∆ιαγωνιζόµενος έλαβε (θα αναγράφεται ο αριθµός
πρωτοκόλλου της ∆ιακήρυξης),

8.

η υποβαλλόµενη προσφορά
προκηρυσσόµενων υπηρεσιών,

9.

τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και
ακριβή και ο διαγωνιζόµενος δεν είναι ένοχος σοβαρών
ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που του
ζητήθηκαν από Αναθέτουσες Αρχές,

10.

δεν έχει απωλέσει οριστικά ή προσωρινά το δικαίωµα να
συµµετέχει σε δηµόσιους διαγωνισµούς µε απόφαση της
αρµόδιας προς τούτο αρχής,

11.

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

12.

ότι, σε περίπτωση που (i) αναδειχθούν Ανάδοχοι και (ii) τους
ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, αναλαµβάνουν την
υποχρέωση (κατά το µέρος που η παρούσα υπεύθυνη δήλωση
αφορά σε γεγονός για το οποίο εκδίδονται τα σχετικά
πιστοποιητικά) για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση
των πιστοποιητικών/δικαιολογητικών που αποδεικνύουν τα ως
άνω δηλούµενα του παρόντος, υπό 9.2, άρθρου.

καλύπτει

το

σύνολο

των

Οι Ενώσεις προσώπων και οι κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά θα
πρέπει να καταθέσουν τα παραπάνω ισχύοντα δικαιολογητικά για κάθε ένα από τα
µέλη της ένωσης / κοινοπραξίας, εκτός των ανωτέρω υπό 9.1.α και 9.1.γ.
δικαιολογητικών, τα οποία υποβάλλονται ενιαίως εκ µέρους της ένωση/κοινοπραξίας.
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9.3 - ∆ικαιολογητικά κατά το στάδιο κατακύρωσης
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τον ∆ιαγωνιζόµενο που
ανακηρύχθηκε Ανάδοχος, τάσσοντάς του εύλογη προθεσµία, να υποβάλει (είτε όλα
είτε κάποια εξ αυτών) τα επί µέρους δικαιολογητικά και έγγραφα έναντι των οποίων
υποβλήθηκε η Υπεύθυνη ∆ήλωση του άρθρου 9.2 ανωτέρω, τα οποία αποτελούν
επαρκή αποδεικτικά µέσα του περιεχοµένου της ανωτέρω ∆ήλωσης. Σε περίπτωση
που ο Ανάδοχος δεν τα υποβάλει ή που το περιεχόµενό τους αποδειχθεί διάφορο των
δηλώσεών του, ο Ανάδοχος εκπίπτει και η Σύµβαση συνάπτεται µε τον επόµενο κατά
σειρά υποψήφιο υπό τις ίδιες προϋποθέσεις.
Εάν δεν εκδίδεται κάποιο πιστοποιητικό από αυτά που τυχόν θα ζητηθούν ή το
εκδιδόµενο δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, αυτό πρέπει να αντικαθίσταται µε
ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόµενου ή στις χώρες που δεν προβλέπεται ένορκη
βεβαίωση µε υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού, όπου θα αναφέρεται
ρητώς ότι δεν εκδίδεται το ζητούµενο πιστοποιητικό και ο διαγωνιζόµενος δεν πληροί
τον λόγο αποκλεισµού για τον οποίο δεν µπορεί να εκδοθεί πιστοποιητικό.
∆ικαιολογητικά που εκδίδονται σε κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται, επί ποινή
απορρίψεως της προσφοράς, από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα
και επικύρωσή τους σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 10.2. της παρούσας.
Άρθρο 10 – Κατάρτιση, Υποβολή και Ισχύς Προσφορών
10.1. Τρόπος Υποβολής και Ισχύς των Προσφορών
Με την υποβολή της προσφοράς θεωρείται ότι ο ∆ιαγωνιζόµενος έχει λάβει πλήρη
γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας ∆ιακήρυξης. Οι
ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν την προσφορά τους είτε καταθέτοντας την
αυτοπροσώπως ή δια του νοµίµου εκπροσώπου τους ή τον ειδικά προς τούτο
εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο τους, είτε αποστέλλοντας την ταχυδροµικά µε
συστηµένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδροµείο (courier) στην έδρα της Αναθέτουσας
Αρχής, και συγκεκριµένα, στη διεύθυνση Μακρυγιάννη 2-4, Κτήριο Weiler, 2ος
όροφος (κατάθεση στην κα Σίσυ Φούγια, 9:00 π.µ. έως 1:00 µ.µ.).
Στην περίπτωση της ταχυδροµικής αποστολής, οι προσφορές παραλαµβάνονται µε
απόδειξη, µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην
Αναθέτουσα Αρχή µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών και
ώρα διενέργειας του διαγωνισµού.
∆εν θα ληφθούν υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν µετά από την καθορισµένη
ηµεροµηνία και ώρα είτε ταχυδροµήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στην
Αναθέτουσα Αρχή έγκαιρα. Στην περίπτωση αυτή οι προσφορές δεν
αποσφραγίζονται και επιστρέφονται στους προσφέροντες.
Η Αναθέτουσα Αρχή ουδεµία ευθύνη φέρει για τη µη εµπρόθεσµη παραλαβή της
προσφοράς ή για το περιεχόµενο των φακέλων που τη συνοδεύουν.
Η προσφορά και κάθε έγγραφο που ζητείται να συνταχθεί και υποβληθεί από τον
διαγωνιζόµενο σύµφωνα µε τη ∆ιακήρυξη πρέπει να φέρει απαραίτητα (α)
ηµεροµηνία, (β) υπογραφή: είτε του ∆ιαγωνιζόµενου -ή του τυχόν νοµίµου
εκπροσώπου του σε περίπτωση νοµικού προσώπου -, είτε του ειδικώς προς τούτο,
εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου τους και (γ) το ονοµατεπώνυµο αυτού

11

δακτυλογραφηµένο ή άλλως ευκρινώς τυπωµένο κάτω από την υπογραφή.
Σηµειώνεται ότι, σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας, η προσφορά και τα σχετικά
έγγραφα υπογράφονται είτε από όλους τους συµµετέχοντες σε αυτήν (ή τους
νόµιµους εκπροσώπους τους σε περίπτωση νοµικών προσώπων), είτε από τον κοινό
εκπρόσωπό τους.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους συµµετέχοντες στο διαγωνισµό για τρεις
(3) µήνες από την επόµενη µέρα της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής τους.
Προσφορά που ορίζει µικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς
της προσφοράς µπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή πριν
από τη λήξη της.
10.2. Περιεχόµενο Προσφορών
Οι προσφορές κατατίθενται µέσα σε ενιαίο σφραγισµένο φάκελο που πρέπει
να περιλαµβάνει επί ποινή αποκλεισµού όλα όσα καθορίζονται στην παρούσα
∆ιακήρυξη. Ο γενικός αυτός φάκελος περιέχει δύο (2) επί µέρους,
ανεξάρτητους, σφραγισµένους, φακέλους, δηλαδή:
Α.

«Φάκελο ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής»,
ο οποίος περιέχει απαιτούµενα δικαιολογητικά του άρθρου 9 της παρούσας
∆ιακήρυξης.

Β.

«Φάκελο Οικονοµικής Προσφοράς»,
ο οποίος περιέχει τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς, τα οποία -επί ποινή
αποκλεισµού- θα εκφράζονται σε ευρώ, ολογράφως και αριθµητικώς µε
συµπληρωµένο υποχρεωτικά και το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο ακόµη και όταν
είναι µηδενικό. Η προσφερόµενη τιµή θα υπολογίζεται κατ’ αποκοπή και -επί
ποινή αποκλεισµού- θα αφορά στο σύνολο των υπό ανάθεση Υπηρεσιών, θα
εκφράζεται µε σαφήνεια και δεν θα δύναται επ’ ουδενί να υπερβαίνει τον
προϋπολογισµό. Στην τιµή θα περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων
κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον Φ.Π.Α. Οι
διαγωνιζόµενοι θα καθορίζουν ξεχωριστά το ποσό και ποσοστό επί τοις εκατό,
µε το οποίο θα επιβαρύνεται η τιµή µε τον Φ.Π.Α. Σε περίπτωση που
αναφέρεται εσφαλµένος Φ.Π.Α αυτός θα διορθώνεται από την Επιτροπή
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης Προσφορών.
Εκτός του Φακέλου Προσφοράς υποβάλλεται υποχρεωτικά η Αίτηση
συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό, (βλ. άρθρο 9.1.(α) ανωτέρω ).
Ο ενιαίος σφραγισµένος φάκελος πρέπει να φέρει την ένδειξη:
«[ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ]»
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
«Ανάθεση Σύµβασης Εκτύπωσης Ενηµερωτικών Εντύπων Περιήγησης του Μουσείου
Ακρόπολης»
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: το αργότερο µέχρι την ∆ευτέρα 21 Ιουνίου
2010 και ώρα 11:00 π.µ. στη διεύθυνση Μακρυγιάννη 2-4, Κτήριο Weiler, 2ος όροφος
(κατάθεση στην κα Σίσυ Φούγια, 9:00 π.µ. έως 1:00 µ.µ.)
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Στα «Στοιχεία του Υποψηφίου» θα πρέπει υποχρεωτικά να περιλαµβάνονται η
επωνυµία και διεύθυνση του Υποψηφίου, ο αριθµός τηλεφώνου και
τηλεοµοιοτυπίας του (φαξ) και η τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου. Σε περίπτωση ενώσεων ή κοινοπραξιών θα αναγράφονται τα
στοιχεία όλων των µελών.
Και οι δύο επί µέρους φάκελοι πρέπει οµοίως να φέρουν τις ως άνω ενδείξεις
του κυρίως φακέλου. Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων που
είναι δυνατόν να αποσφραγιστούν και να επανασφραγιστούν χωρίς να
αφήσουν ίχνη.
Οι σελίδες κάθε φακέλου είναι αριθµηµένες κατά αύξουσα σειρά και είναι
µονογραµµένες από τους διαγωνιζόµενους ή τον νόµιµο ή ειδικό εκπρόσωπό
τους.
Η προσφορά και τα άλλα στοιχεία, που θα τη συνοδεύουν, θα υποβληθούν
στον παρακάτω αριθµό αντιτύπων:
•

Φάκελος ∆ικαιολογητικών συµµετοχής: ένα (1) Πρωτότυπο και ένα (1)
ακριβές αντίγραφο

•

Φάκελος Οικονοµικής Προσφοράς: ένα (1) Πρωτότυπο και ένα (1) ακριβές
αντίγραφο που θα πρέπει να περιέχονται στον αντίστοιχο ανεξάρτητο
σφραγισµένο φάκελο.
Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα. Τα τυχόν δηµόσια
έγγραφα και δικαιολογητικά που υποβάλλονται από αλλοδαπό ∆ιαγωνιζόµενο
θα είναι επίσηµα µεταφρασµένα και θα φέρουν υποχρεωτικά νόµιµη
επικύρωση, είτε από το αρµόδιο Προξενείο της Χώρας του ∆ιαγωνιζοµένου,
είτε µε την επίθεση της σφραγίδας «Αpostile» σύµφωνα µε τη Συνθήκη της
Χάγης της 05-10-1961 που κυρώθηκε µε το Ν. 1497/1984, έτσι ώστε να
πιστοποιείται η γνησιότητά τους.
Στο Πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η
λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και να µονογράφεται από τον προσφέροντα. Το
περιεχόµενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από το αντίγραφο, σε
περίπτωση ασυµφωνίας αυτών µε το πρωτότυπο.
Οι προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφηµένες και δεν πρέπει να φέρουν
ξυσίµατα, σβησίµατα, διαγραφές, προσθήκες, κ.τ.λ. Εάν υπάρχει στην
προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και
µονογεγραµµένη από τον προσφέροντα. Όλες οι διορθώσεις θα πρέπει να
αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της προσφοράς. Η Επιτροπή
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης Προσφορών προσυπογράφει το
ανακεφαλαιωτικό φύλλο µε τις τυχόν, διορθώσεις και τις αναφέρει στο
συντασσόµενο πρακτικό, ώστε να αποδεικνύεται αδιαφιλονίκητα ότι
προϋπήρχαν της διενέργειας του ∆ιαγωνισµού.
Οι µετέχοντες στον ∆ιαγωνισµό πρέπει να αναφέρουν στην προσφορά τους,
ότι έλαβαν γνώση όλων των όρων της ∆ιακήρυξης, συµπεριλαµβανοµένου και
του Παραρτήµατος της, καθώς και των νοµοθετικών διατάξεων που διέπουν
το ∆ιαγωνισµό. Πάντως η γνώση τους αυτή θεωρείται ότι υπάρχει µε την
υποβολή της προσφοράς και χωρίς την αναφοράς της σ’ αυτή.
Εναλλακτική προσφορά, αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή
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πρόταση που κατά την κρίση της αρµόδιας Επιτροπής εξοµοιώνεται µε
αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαµβάνεται υπόψη. ∆ιευκρινίσεις επί
νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών, δίνονται µόνο όταν ζητούνται από
την Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού και λαµβάνονται υπόψη µόνο
εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. Στην περίπτωση αυτή η
παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο και δεν θεωρείται
αντιπροσφορά. Οι διευκρινίσεις των υποψηφίων πρέπει να δίνονται γραπτά σε
χρόνο που θα ορίζει η Επιτροπή.
Άρθρο 11 - ∆ιενέργεια ∆ιαγωνισµού – Αξιολόγηση Προσφορών
11.1. ∆ιαδικασία ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού - Αποσφράγιση Προσφορών
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια από την Επιτροπή
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης Προσφορών την ∆ευτέρα 21
Ιουνίου 2010 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Μουσείου παρουσία των
προσφερόντων ή των νοµίµως ή ειδικώς εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων
τους.
Οι Αιτήσεις Συµµετοχής και οι Προσφορές κατά την παραλαβή τους από την
Επιτροπή πρωτοκολλούνται και σε κάθε φάκελο σηµειώνεται ο αριθµός
πρωτοκόλλου και η ηµεροµηνία και η ώρα καταχώρησης.
Η αποσφράγιση γίνεται µε την εξής διαδικασία :
1η
Φάση:
Αποσφράγιση,
∆ικαιολογητικών

Έλεγχος

∆ικαιολογητικών

Υποφακέλου

Η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης Προσφορών
παραλαµβάνει τις Αιτήσεις Συµµετοχής και τους Φακέλους Προσφορών, από
το Πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής.
Στην συνέχεια αποσφραγίζονται οι Φάκελοι των ∆ικαιολογητικών και
µονογράφονται από ένα οποιοδήποτε µέλος της Επιτροπής όλα τα
δικαιολογητικά. Τα ΦΕΚ µονογράφονται µόνο στην πρώτη σελίδα τους.
Οι φάκελοι των Οικονοµικών Προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά
µονογράφονται από όλα τα µέλη της Επιτροπής παρουσία των τυχόν
παριστάµενων εκπροσώπων των προσφερόντων και φυλάσσονται κλειστοί σε
ασφαλές µέρος.
Όλοι οι παρευρισκόµενοι λαµβάνουν γνώση µόνο των συµµετασχόντων στον
∆ιαγωνισµό. Όσοι από τους διαγωνιζόµενους επιθυµούν, µπορούν να
πληροφορηθούν το περιεχόµενο των άλλων προσφορών, ύστερα από σχετική
ειδοποίηση τους προς την Επιτροπή. Η εξέταση των προσφορών θα γίνεται
παρουσία ενός τουλάχιστον εκπροσώπου της Αναθέτουσας Αρχής εντός της
έδρας της και χωρίς να επιτρέπεται η αποµάκρυνση στοιχείων των φακέλων
από το χώρο.
Εφόσον παραστεί ανάγκη, η Επιτροπή µπορεί, θέτοντας προθεσµία πέντε (5)
εργάσιµων ηµερών, να καλέσει τους προσφέροντες να συµπληρώσουν τα
νοµίµως υποβληθέντα µε την προσφορά δικαιολογητικά, σε περίπτωση
επουσιωδών ελλείψεων τους, ή να παράσχουν σχετικές διευκρινίσεις. 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. Όριο στις παρεχόµενες διευκρινίσεις
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αποτελεί η µη ουσιώδης τροποποίηση των προσφορών. Η Αναθέτουσα Αρχή
ενεργεί µε γνώµονα την αρχή της ίσης µεταχείρισης όλων των υποψηφίων
αναδόχων.
Σε συνέχεια της εξέτασης του Φακέλου των ∆ικαιολογητικών, η Επιτροπή
∆ιαγωνισµού συντάσσει πρακτικό µε την επ’ αυτών κρίση της, το οποίο
κοινοποιεί στους ∆ιαγωνιζόµενους ιδιοχείρως, ταχυδροµικώς ή µε φαξ, ώστε
αυτοί να µπορέσουν να ασκήσουν τα ένδικα µέσα που τους παρέχονται.
Σηµειώνεται ότι η αναγραφή του προσφερόµενου τιµήµατος στον Φάκελο
∆ικαιολογητικών άγει σε αποκλεισµό του ∆ιαγωνιζοµένου.
Σε περίπτωση που η Επιτροπή κρίνει ότι απαιτείται η απόρριψη της
προσφοράς ∆ιαγωνιζοµένου θα πρέπει να περιλαµβάνει ειδική αιτιολογία µε
την οποία θα τεκµηριώνει τους λόγους απόρριψης. Προσφορές που
απορρίπτονται κατά τη φάση αυτή επιστρέφονται στους ∆ιαγωνιζόµενους
χωρίς να αποσφραγιστεί ο φάκελος Οικονοµικής Προσφοράς.
2η Φάση: Αποσφράγιση και Αξιολόγηση φακέλου Οικονοµικής Προσφοράς
Μετά το πέρας της προθεσµίας υποβολής ενστάσεων σύµφωνα µε το άρθρο
14 της παρούσας ή µετά την έκδοση οριστικής κρίσης επ’ αυτών, η Επιτροπή
συνεχίζει µε την αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών µε βάση τους
όρους και τα κριτήρια της παρούσας ∆ιακήρυξης.
Οι φάκελοι των Οικονοµικών Προσφορών θα αποσφραγιστούν, για όσες
προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των
∆ικαιολογητικών σε δηµόσια συνεδρίαση. Η ηµεροµηνία και ώρα της
αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών θα γνωστοποιηθεί εγγράφως σε
αυτούς που υπέβαλλαν προσφορές και των οποίων τα δικαιολογητικά έγιναν
αποδεκτά. Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού και
Αξιολόγησης Προσφορών προβαίνει στην αποσφράγιση εφόσον έχουν
ειδοποιηθεί από αυτήν οι διαγωνιζόµενοι για τον τόπο, την ηµεροµηνία και
την ώρα της αποσφράγισης. Κατά την αποσφράγιση του φακέλου των
οικονοµικών προσφορών, µονογράφονται από την Επιτροπή όλα τα
πρωτότυπα στοιχεία αυτών. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, για
όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά την αξιολόγηση των
δικαιολογητικών δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται.
Κατόπιν της αξιολόγησης η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού θα συντάξει πρακτικό
µε το πόρισµά της και θα κατατάξει τις προσφορές σε συγκριτικό πίνακα,
κατά φθίνουσα σειρά του τελικού βαθµού. Εφόσον σε αυτό το στάδιο
υπάρξουν απορριφθείσες προσφορές, η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού
και Αξιολόγησης Προσφορών θα διαβιβάσει το πρακτικό στο αρµόδιο όργανο
για την έκδοση των σχετικών αποφάσεων απόρριψης.
11.2. ∆ιαδικασία Αξιολόγησης Προσφορών και Κριτήριο Κατακύρωσης του
∆ιαγωνισµού:
Η κατακύρωση του ∆ιαγωνισµού θα γίνει µε βάση το κριτήριο της
Χαµηλότερης Τιµής και µόνο για τους ∆ιαγωνιζόµενους, οι οποίοι έχουν
υποβάλει προσφορά εµπροθέσµως και έχουν πλήρη και ορθό φάκελο
∆ικαιολογητικών Συµµετοχής. Για την επιλογή της προσφοράς µε την
χαµηλότερη τιµή η Επιτροπή θα προβεί σε αξιολόγηση των οικονοµικών
προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί σε προηγούµενο
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στάδιο της αξιολόγησης. Ειδικότερα:
Προσφορά µε την χαµηλότερη τιµή θεωρείται η προσφορά, η οποία έχει
γίνει δεκτή κατά το στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών και προβλέπει
το χαµηλότερο κατ’ αποκοπήν Συµβατικό Τίµηµα, για την παροχή του
συνόλου των Υπηρεσιών που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 4 της
παρούσας.
Εάν η προσφερόµενη τιµή είναι ιδιαίτερα χαµηλή, θα ζητείται εγγράφως η
αιτιολόγηση της σύνθεσης της προσφοράς πριν την απόρριψή της. Η
εξακρίβωση της σύνθεσης της προσφοράς θα γίνεται µε την παροχή
διευκρινίσεων εκ µέρους του υποψήφιου αναδόχου (επαλήθευση προσφοράς).
Οι διευκρινίσεις αυτές θα αφορούν ιδίως στον οικονοµικό χαρακτήρα της
παροχής των υπηρεσιών ή/και στις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει
ο προσφέρων για την παροχή των υπηρεσιών. Αν και µετά την παροχή των
διευκρινίσεων αυτών οι προσφερόµενες τιµές κριθούν υπερβολικά χαµηλές, οι
προσφορές απορρίπτονται.
Άρθρο 12- Κατακύρωση ∆ιαγωνισµού και Υπογραφή Σύµβασης
Ο ∆ιαγωνιζόµενος στον οποίο κατακυρώθηκε το αποτέλεσµα του ∆ιαγωνισµού
υποχρεούται, εφόσον έχει προσκοµίσει τα δικαιολογητικά που τυχόν θα του ζητηθούν
σύµφωνα µε το άρθρο 9.3 της παρούσας, να προσέλθει εντός δέκα (10) ηµερών από
την κοινοποίηση σε αυτόν της σχετικής απόφασης στα γραφεία της Αναθέτουσας
Αρχής για την υπογραφή της σχετικής Σύµβασης, διαφορετικά κηρύσσεται έκπτωτος
από την κατακύρωση και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν. Σε περίπτωση,
εξάλλου, που τα εν λόγω δικαιολογητικά δεν προσκοµιστούν εγκαίρως, ή το
περιεχόµενό τους είναι διάφορο από αυτό της σχετικής Υπεύθυνης ∆ήλωσης που ο
∆ιαγωνιζόµενος στον οποίο κατακυρώθηκε ο ∆ιαγωνισµός κατέθεσε µε την
προσφορά του, αυτός αποκλείεται από την κατακύρωση και η σύµβαση ανατίθεται
στον επόµενο κατά σειρά υποψήφιο ή τα αποτελέσµατα αυτού µαταιώνονται και η
διαδικασία επαναλαµβάνεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 13 της παρούσας.
Προϋπόθεση δε για την υπογραφή της Σύµβασης αποτελεί η προσκόµιση της
Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης της Σύµβασης (προ ή έως τη στιγµή της
υπογραφής) που να καλύπτει το δέκα τοις εκατό (10%) του Συµβατικού Τιµήµατος,
µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τα ειδικότερα αναφερόµενα στο
σχέδιο Σύµβασης, που επισυνάπτεται στην παρούσα.
Άρθρο 13- Ματαίωση ∆ιαγωνισµού
Ο ∆ιαγωνισµός ή τα αποτελέσµατα αυτού δύναται να µαταιωθούν ή να επαναληφθεί
η διαδικασία σε όλες τις περιπτώσεις που προβλέπει ο νόµος, ιδίως δε (i) στην
περίπτωση παράτυπης διεξαγωγής, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το
αποτέλεσµα της διαδικασίας, (ii) εάν οι υποβληθείσες προσφορές κρίνονται µη
κατάλληλες, µη κανονικές ή απαράδεκτες ή αν το αποτέλεσµα της διαδικασίας
κρίνεται αιτιολογηµένα µη ικανοποιητικό, (iii) εάν ο ανταγωνισµός υπήρξε
ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση των
διαγωνιζόµενων προς αποφυγή πραγµατικού ανταγωνισµού, (iv) εάν υπήρξε αλλαγή
των αναγκών σε σχέση µε τις υπό ανάθεση υπηρεσίες, (v) εάν υποβλήθηκε µία µόνο
προσφορά ή τελικά γίνεται αποδεκτή µία µόνο προσφορά και εφόσον δεν υπάρχουν
συγκριτικά στοιχεία τιµών είτε προηγούµενων διαγωνισµών είτε της αγοράς που να
επιβεβαιώνονται µε παραστατικά.
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Η σχετική απόφαση πρέπει να είναι επαρκώς αιτιολογηµένη. Οι δε ∆ιαγωνιζόµενοι
δεν θα έχουν δικαίωµα αποζηµίωσης για οποιοδήποτε λόγο.
Άρθρο 14 – Ενστάσεις/Αντιρρήσεις
Κατά των Πρακτικών της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού είναι δυνατή η
άσκηση ένστασης για λόγους νοµιµότητας και ουσίας, εντός δύο (2) ηµερών από τη
στιγµή που ο ∆ιαγωνιζόµενος έλαβε γνώση του περιεχοµένου τους. Οι ενστάσεις θα
υποβάλλονται εγγράφως ενώπιον της ανωτέρω Επιτροπής, λαµβάνοντας αριθµό
πρωτοκόλλου από την Αναθέτουσα Αρχή.
Εν συνεχεία, θα διαβιβάζονται στην Επιτροπή Ενστάσεων η οποία θα τις εξετάζει και
θα αποφαίνεται σχετικώς εντός δύο (2) ηµερών από την υποβολή της.
Η προθεσµία για την υποβολή ενστάσεων ή εξέτασης αυτών από την Επιτροπή
Ενστάσεων, δύναται, κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής να επιφέρει αναστολή
της διαγωνιστικής διαδικασίας.
Άρθρο 15 – Στοιχεία σύµβασης µεταξύ Αναθέτουσας Αρχής και Αναδόχου
Τα ειδικότερα στοιχεία της υπογραφησόµενης Σύµβασης µεταξύ Αναθέτουσας Αρχής
και Αναδόχου, για την παροχή των Υπηρεσιών που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 4
της παρούσας, όπως ενδεικτικώς η διάρκεια της Σύµβασης, ο τρόπος καταβολής του
Συµβατικού Τιµήµατος κλπ, αναφέρονται στο σχέδιο σύµβασης, το οποίο
προσαρτάται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της.
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