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ΑΠΟΦΑΗ
Σο Δ. ΣΟΤ ΜΟΤΕΙΟΤ ΑΚΡΟΠΟΛΗ

ησλ άξζξσλ 8 παξ. 1, 3 ηνπ Λ. 3711/2008 «Ίδξπζε λνκηθνύ πξνζώπνπ δεκνζίνπ δηθαίνπ κε ηελ
επσλπκία «ΚΟΤΔΗΟ ΑΘΡΟΠΟΙΖ» θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Α΄ 224/5.11.2008), όπσο
ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ λόκν 3773/2009 θαη ηζρύεη θαη ηδίσο ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 απηνύ.
ηνπ Π.Γ. 64/2013 «Οξγαληζκόο ηνπ Κνπζείνπ Αθξόπνιεο» (ΦΔΘ Α΄ 113/20.5.2013).
Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3861/2010 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λόκσλ
θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθώλ, δηνηθεηηθώλ θαη απηνδηνηθεηηθώλ νξγάλσλ ζην Γηαδίθηπν
“Πξόγξακκα Γηαύγεηα” θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Α΄ 112/13,7.2010), όπσο ηζρύεη.
ηνπ Λ. 4270/2014 «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο
2011/85/ΔΔ) – δεκόζην ινγηζηηθό θαη άιιεο δηαηάμεηο.» (Α΄ 143/28.6.2014).
ηνπ Π.Γ. 113/2010 «Πεξί αλάιεςεο ππνρξεώζεσλ από ηνπο δηαηάθηεο» (Α΄ 194), όπσο ηζρύεη.
ηνπ άξζξνπ 201 παξ. 1 ηνπ Λ. 4281/2014 «Κέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο
νηθνλνκίαο, νξγαλσηηθά ζέκαηα Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Α΄ 160/8.8.2014),
όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν ηξίην ηνπ Λ. 4380/2016 (ΦΔΘ Α΄ 66/15.4.2016).
ηνπ άξζξνπ 1 παξ.5 θεθ. Η πεξ. δ΄ ηνπ Λ. 2286/1995 «Πξνκήζεηεο δεκόζηνπ ηνκέα θαη ξπζκίζεηο
ζπλαθώλ ζεκάησλ» (Α΄19), όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη.
ηνπ Λ.Γ. 496/1974 «Πεξί Ινγηζηηθνύ ησλ Λνκηθώλ πξνζώπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ» (Α΄ 204), όπσο
θαη ηζρύεη.
ηνπ Λ. 4013/2011 «ύζηαζε Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Θεληξηθνύ
Ζιεθηξνληθνύ Κεηξώνπ πκβάζεσλ - Αληηθαηάζηαζε ηνπ έθηνπ θεθαιαίνπ ηνπ Λ. 3588/2007
(πησρεπηηθόο θώδηθαο) - Πξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία εμπγίαλζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Α΄ 204),
όπσο ηζρύεη.
ηνπ Λ. 3548/2007 «Θαηαρώξεζε ησλ δεκνζηεύζεσλ ησλ Φνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθό
θαη ηνπηθό Σύπν θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Α΄ 68), όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη.
ηνπ Λ. 4155/2013 «Δζληθό ύζηεκα Ζιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο»
(Α΄ 120) , όπσο ηζρύεη.
ηελ Τπνπξγηθή Απόθαζε (Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθόηεηαο) ππ’ αξηζκ. Π1/2390/16.10.2013
«Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθώλ
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..)» (Β΄ 2677).
Σελ ππ’ αξηζκ. 519 /01.02.2016 εηζήγεζε ηνπ Σκήκαηνο Πξνκεζεηώλ ηνπ Κνπζείνπ Αθξόπνιεο
ζρεηηθά κε ηε δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ κε αλνηθηή δηαδηθαζία επηινγήο αλαδόρνπ γηα ηελ παξνρή
ππεξεζηώλ θαζαξηζκνύ ηνπ Κνπζείνπ Αθξόπνιεο θαη ζπγθεθξηκέλα από ηελ επνκέλε ηεο
εκεξνκελίαο ιήμεο ηεο ππάξρνπζαο ζύκβαζεο, ήηνη από ηηο 04.06.2016 θαη έπεηηα.
Σελ κε αξ. πξση. ΤΠΠΟΑ/ΓΓΟΤ/ΓΔΦΓΑΑΥΣΠ/ΣΠΔΙΦ/ 131714/15941/1314/922/20.04.2016
«Έγθξηζε Πξνϋπνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2016 ηνπ Κνπζείνπ Αθξόπνιεο».
Σελ αλάγθε γηα ηε δηελέξγεηα Ζιεθηξνληθνύ Αλνηρηνύ Γεκόζηνπ Γηαγσληζκνύ γηα ηελ παξνρή
ππεξεζηώλ θαζαξηζκνύ ηνπ Κνπζείνπ Αθξόπνιεο.
Σν γεγνλόο όηη ην πνζό ηεο δεζκεπόκελεο κε ηελ παξνύζα πίζησζεο, είλαη εληόο ηνπ
εγθεθξηκέλνπ πνζνζηνύ δηάζεζεο.
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17. Tελ απόθαζε ηεο 3εο/2016 πλεδξίαο ηεο 09.02.2016 ηνπ Γ.. ηνπ Κνπζείνπ Αθξόπνιεο κε ηελ
νπνία εγθξίζεθε ε Γηαθήξπμε 1/2016 θαη ε δηελέξγεηα ειεθηξνληθνύ δεκόζηνπ ηαθηηθνύ
Γηαγσληζκνύ κε αλνηθηή δηαδηθαζία γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ θαζαξηζκνύ ηνπ Κνπζείνπ
Αθξόπνιεο, γηα δέθα νθηώ (18) κήλεο (04.06.2016-3.12.2017), κε πξνϋπνινγηζκό πεληαθόζηεο
νγδόληα ρηιηάδεο επξώ (580.000,00€) πιένλ ηνπ αλαινγνύληνο ΦΠΑ 23%, ήηνη επηαθόζηεο δέθα
ηξεηο ρηιηάδεο ηεηξαθόζηα επξώ (713.400,00 €), κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηε ρακειόηεξε ηηκή θαη
δπλαηόηεηα παξάηαζεο 12 κελώλ.
18. Σα από 28-03-2016 Πξαθηηθό Η ηεο Δπηηξνπήο δηελέξγεηαο θαη αμηνιόγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ
ηνπ αλνηθηνύ δεκόζηνπ κεηνδνηηθνύ Γηαγσληζκνύ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ γηα ηελ παξνρή
ππεξεζηώλ θαζαξηζκνύ ηνπ Κνπζείνπ Αθξόπνιεο, κε ην νπνίν εηζεγείηαη ε Δπηηξνπή λα θεξπρζεί
άγνλνο ν σο άλσ Γηαγσληζκόο ιόγσ κε ππνβνιήο θακίαο παξαδεθηήο πξνζθνξάο θαη λα
επαλαπξνθεξπρζεί.
19. Σε ζρεηηθή απόθαζε ηεο κε αξηζκό 13ε/2016-17.05.2016 πλεδξίαο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ
ηνπ Κνπζείνπ.
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ
I. ηελ έγθξηζε ηνπ από 28.3.2016 Πξαθηηθνύ Η ηεο Δπηηξνπήο δηελέξγεηαο θαη αμηνιόγεζεο ησλ
απνηειεζκάησλ ηνπ ειεθηξνληθνύ δεκόζηνπ αλνηθηνύ Γηαγσληζκνύ ηεο Γηαθήξπμεο 1/2016 ηνπ
Κνπζείνπ Αθξόπνιεο γηα ηελ «Δπηινγή Αλαδόρνπ Παξνρήο Τπεξεζηώλ Θαζαξηζκνύ ηνπ
Κνπζείνπ Αθξόπνιεο»
II. όηη νη ειεθηξνληθνί ππνθάθεινη «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο/ Σερληθήο Πξνζθνξάο» ησλ
πξνζθνξώλ ησλ δηαγσληδόκελσλ εηαηξεηώλ SARP A.E. (κε αξηζκό πζηήκαηνο 27877), JCB A.E.
(κε αξηζκό πζηήκαηνο 28016), ELEKT A.E. (κε αξηζκό πζηήκαηνο 28805), ETMEKAT A.E. (κε
αξηζκό πζηήκαηνο 28919), LISA Α.Δ. (κε αξηζκό πζηήκαηνο 29474), ΤΑΓΔ A.E. (κε αξηζκό
πζηήκαηνο 29738), δελ είλαη πιήξεηο θαη ζύκθσλνη κε ηε Γηαθήξπμε 1/2016 γηα ηνπο ιόγνπο,
πνπ αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζην αλσηέξσ Πξαθηηθό Η ηεο Δπηηξνπήο αλά θάζε δηαγσληδόκελε θαη
όηη ε θαζεκία από ηηο εθεί δηαπηζησζείζεο ειιείςεηο αλά δηαγσληδόκελε επαξθεί απηνηειώο γηα
ηνλ απνθιεηζκό ηεο, δηόηη ζπληζηνύλ απνθιίζεηο από απαξάβαηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο, νη
νπνίνη ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηξόπν ππνβνιήο θαη ην αλαγθαίν πεξηερόκελν ησλ θαθέισλ
πξνζθνξάο θαη ησλ ππνθαθέισλ ηεο θαηά ην άξζξν 13.1 παξ. 10 εδαθ. 2 ηεο Γηαθήξπμεο
1/2016 θαη απνθιείεη ηηο παξαπάλσ εηαηξείεο από ηελ πεξαηηέξσ ζπκκεηνρή ηνπο ζηνλ αλσηέξσ
δηαγσληζκό
III. λα θεξύμεη ηνλ δηαγσληζκό, πνπ δηεμήρζε ζηηο 28.3.2016 δπλάκεη ηεο Γηαθήξπμεο 1/2016 ηνπ
Κνπζείνπ Αθξόπνιεο άγνλν ιόγσ κε ππνβνιήο θακίαο παξαδεθηήο πξνζθνξάο.
IV. ηελ έγθξηζε ηεο πξνθήξπμεο (2/2016) επαλαιεπηηθνύ Γηαγσληζκνύ Παξνρήο Τπεξεζηώλ
Θαζαξηζκνύ ηνπ Κνπζείνπ Αθξόπνιεο κε ην απηό αληηθείκελν ππεξεζηώλ κεηά ηνλ καηαησζέληα
δηαγσληζκό.
V. όηη ηνλ επαλαιεπηηθό δηαγσληζκό ζα δηελεξγήζεη ε Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο πνπ ζπγθξνηήζεθε κε
ηελ απόθαζε ηεο 13εο/2016 - 17.05.2016 ζπλεδξίαο ηνπ Γ.. ηνπ Κνπζείνπ Αθξόπνιεο.

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. ΣΟΤ ΚΟΤΔΗΟΤ

Θαζ. Γεκήηξηνο Παληεξκαιήο

Απνδέθηεο γηα θνηλνπνίεζε
Ινγηζηήξην Κνπζείνπ Αθξόπνιεο

