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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Η Πρόεδρος του Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης, Δήμου Ροδίων προκηρύσσει πρόχειρο
ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο την χαμηλότερη
τιμή σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/2006, των Π.Δ. 28/80, 60/2007 και της Υ.Α.
11389/1993 «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών των Ο.Τ.Α».
για την προμήθεια «ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ), ΓΙΑ ΤΗΝ 1Η ΔΙΕΘΝΗ TRIENNALE
ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ & ΑΝΟΙΚΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ, ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 2.1
ΤΟΥ Ε.Π. «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ» (Ο.Π.Σ. 109382)».
Περισσότερες λεπτομέρειες υπάρχουν στην σχετική τεχνική περιγραφή. Όλες οι
προδιαγραφές που αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή είναι οι κατώτερες αποδεκτές επί
ποινή αποκλεισμού. Προσφορές που δεν καλύπτουν κατ’ ελάχιστον αυτές τις προδιαγραφές
θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Άρθρο 1ο - Δαπάνη
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια είναι σαράντα μία χιλιάδες πεντακόσια
(41.500,00) ευρώ με ΦΠΑ 13%.
Άρθρο 2ο - Πληροφορίες
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν σχετικά με τη δημοπρασία, τον τρόπο
κτήσης των εντύπων τευχών και τέλος να παραλάβουν αυτά από τους κ. Τηλιακό Γεώργιο ή
Κουφού Ισμήνη, προσερχόμενοι όλες τις εργάσιμες ημέρες στο κτίριο της Δημοτικής
Πινακοθήκης, Πλ. Σύμης 2, τηλ. 22410 36646, φαξ 22410 23766 και από την επίσημη
ιστοσελίδα μας, www.mgamuseum.gr
Άρθρο 3ο - Ημερομηνία παραλαβής προσφορών
Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία μπορεί να:
α) σταλούν με συστημένη επιστολή ή να κατατεθούν στο πρωτόκολλο του κτιρίου της
Δημοτικής Πινακοθήκης, Πλ. Σύμης 2, τηλ. 22410 36646, φαξ 22410 23766, μέχρι την
προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της αποσφράγισης των προσφορών ή
β) να κατατεθούν αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου
την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού
στο κτίριο της Δημοτικής Πινακοθήκης, Πλ. Σύμης 2, τηλ. 22410 36646, φαξ 22410 23766.
Άρθρο 4ο - Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών - Επανάληψη διαγωνισμού
Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών από την αρμόδια επιτροπή ορίζεται η 26η
Σεπτεμβρίου 2008, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00. Σε περίπτωση που δεν κατατεθεί
καμία προσφορά τη μέρα αυτή ο διαγωνισμός θα επαναληφθεί με τους ίδιους όρους την 3η
Οκτωβρίου 2008 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00.
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Κατά την ημέρα αποσφράγισης των προσφορών μπορούν να παρίστανται οι νόμιμοι
εκπρόσωποι των διαγωνιζομένων.
Άρθρο 5ο - Γλώσσα
Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισμού και την συμμετοχή
σ' αυτόν συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα.
Επιτρέπεται η υποβολή τεχνικών στοιχείων της προσφοράς στην αγγλική γλώσσα αν
δεν υπάρχουν αυτά στην ελληνική γλώσσα.
Άρθρο 6ο - Δικαιολογητικά συμμετοχής
Τα δικαιούμενα συμμετοχής στον διαγωνισμό φυσικά πρόσωπα (Έλληνες πολίτες ή
αλλοδαποί) ή νομικά πρόσωπα υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους και τα εξής
δικαιολογητικά:
α. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό που είναι το 5% επί της συνολικής,
χωρίς τον Φ.Π.Α., ενδεικτικά προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνη δηλαδή
1.836,28 ευρώ.
β. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή
τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους.
Επίσης, οι συμμετέχοντες πρέπει να καταθέσουν με τα δικαιολογητικά της προσφοράς
τους, τις παρακάτω δηλώσεις :
Δήλωση του διαγωνιζόμενου ότι έχει λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης και των
τεχνικών προδιαγραφών και τους αποδέχεται χωρίς καμία επιφύλαξη.
Δήλωση για την συμμόρφωση ή απόκλιση των τεχνικών προσφορών με τις τεχνικές
προδιαγραφές της διακήρυξης.
-

Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης, από τους φορείς που συνεργάσθηκε.

Οι δηλώσεις αυτές θα γίνουν σε πρωτότυπο έγγραφο, στην ελληνική γλώσσα.
Άρθρο 7ο - Τρόπος κατάθεσης προσφορών
1. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες
προσφορές μέσα στην προθεσμία και με τον τρόπο που ορίζεται στο άρθρο 3 της παρούσης.
2. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες
προσφορές δεν πληρούν τα οριζόμενα στην προηγουμένη παράγραφο του παρόντος
άρθρου δεν λαμβάνονται υπόψη.
3. Προσφορές που περιέρχονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο πριν την
διενέργεια του διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρμόδια όργανα
που παραλαμβάνουν τις προσφορές προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται από
την διακήρυξη, προκειμένου να αποσφραγισθούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την
προαναφερόμενη διαδικασία. Επίσης επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν οι
προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο
εκπρόθεσμα.
4.

Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς :
α.

Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.

β.

Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια.

γ.

Ο πλήρης τίτλος της προμήθειας και ο αριθμός πρωτοκόλλου της περίληψης
της διακήρυξης.

δ.

Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

ε.

Τα στοιχεία του αποστολέα.
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Άρθρο 8ο - Προσφορές
1. Οι προσφορές υποβάλλονται σε δύο αντίγραφα μέσα σε φάκελο καλά σφραγισμένο,
ο οποίος θα φέρει τις ενδείξεις που αναφέρονται στο παραπάνω άρθρο 7 της παρούσης.
Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές. Μέσα στο φάκελο
προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής:
α. Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά
και η εγγύηση συμμετοχής.
β. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο
φάκελο επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ".
2.

Ο φάκελος οικονομικής προσφοράς θα φέρει και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

3. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις.
Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη
και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού
παραλαμβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά τον έλεγχο καθαρογράφει την τυχόν
διόρθωση και μονογράφει και σφραγίζει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ'
αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης
των προσφορών.
4. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους
όρους της διακήρυξης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα
σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων
να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί από
τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν.
5. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως
απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της
προσφοράς.
6. Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφέροντα μόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή
διαγωνισμού, είτε ενώπιον της είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας. Από τις διευκρινίσεις
που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται
στα σημεία που ζητήθηκαν.
Άρθρο 9ο - Χρόνος ισχύος των προσφορών
1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για τρεις (3) μήνες από την
επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και για τον χρόνο που αποδέχθηκαν να
παρατείνουν την προσφορά τους.
2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την
διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
3. Η ισχύς την προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία,
πριν από την λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από
την διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος
της προσφοράς, ματαιώνονται τα αποτελέσματα του διαγωνισμού με την επιφύλαξη των
διατάξεων των άρθρων 20 παρ.5 και 23 παρ. 2. του ΕΚΠΟΤΑ.
Άρθρο 10ο - Αντιπροσφορές - Εναλλακτικές προσφορές
Στους διαγωνισμούς δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής
τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες.
Άρθρο 11ο - Ενστάσεις προς της υπογραφής της σύμβασης
1. Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειας του, ή της
συμμετοχής προμηθευτή σ' αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής :

3

α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στην αρμόδια για την διενέργεια του
διαγωνισμού υπηρεσία, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από την δημοσίευση της
διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις του
ΕΚΠΟΤΑ άρθρο 15 παρ. 1α.
β. Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής σ' αυτόν,
μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στον διαγωνισμό ή αποκλείσθηκε από αυτόν σε
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο
στάδιο, στην αρμόδια για την διενέργεια διαγωνισμού επιτροπή, μέχρι και την επομένη
εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει
αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού από το αρμόδιο όργανο. Το όργανο αυτό υποβάλλει
την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότηση του στο Διοικητικό Συμβούλιο που αποφαίνεται
τελικά.
2. Οι ανωτέρω αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και οι αποφάσεις γενικά που
αφορούν την κατακύρωση του διαγωνισμού ελέγχονται για τη νομιμότητα τους και είναι
δυνατή η προσβολή τους στην αρμόδια αρχή κατά τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ. όπως αυτός
ισχύει κάθε φορά.
3. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους
λόγους, προ της υπογραφής της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές.
Άρθρο 12ο - Προσφερόμενη τιμή
1.

Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε ευρώ.

2. Στην οικονομική προσφορά θα αναφέρεται η τιμή χωρίς Φ.Π.Α., αριθμητικώς και
ολογράφως καθώς και αριθμητικώς η προσφερόμενη τιμή συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Άρθρο 13ο - Αποσφράγιση των προσφορών
1. Το αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει στην
έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που
ορίζεται από την διακήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο μετά την
έναρξη διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία
για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:
Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος και μονογράφονται από το παραπάνω όργανο όλα τα
δικαιολογητικά. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται αλλά
μονογράφεται από το παραπάνω όργανο μέχρι να κριθεί αν έχουν κατατεθεί όλα τα
δικαιολογητικά συμμετοχής.
2. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην
καταγραφή αυτών που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που
υπέβαλαν σε πρακτικό το οποίο υπογράφει και σφραγίζει. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις
που ορίζονται στο άρθρο 19 του ΕΚΠΟΤΑ.
3. Κατόπιν ανακοινώνεται στους διαγωνιζομένους ποιοι γίνονται δεκτοί και ποιοι όχι και
για ποιους λόγους. Κατόπιν ανοίγονται οι οικονομικές προσφορές μόνο των διαγωνιζομένων
οι οποίοι έγιναν δεκτοί και ανακοινώνεται ο μειοδότης.
Άρθρο 14ο - Χρόνος εκτέλεσης
Η παραλαβή των προμηθειών πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα σε πέντε (5) μέρες από την
υπογραφή του Συμφωνητικού.
Άρθρο 15ο – Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προμήθειας υποχρεούται να
καταθέσει με την υπογραφή της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της
σύμβασης και καλής λειτουργίας το ύψος της οποίας είναι 10% της συνολικής συμβατικής
αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α. Ο χρόνος ισχύος της πρέπει να είναι τρεις μήνες για την παράδοση
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των ειδών συν δώδεκα μήνες χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας δηλαδή συνολικά
δεκαπέντε (15) μήνες.
Οι εγγυήσεις πρέπει να αναφέρουν τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ παρ.2.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης – καλής λειτουργίας επιστρέφεται στον ανάδοχο
της προμήθειας μετά τη λήξη του χρονικού διαστήματος της εγγύησης καλής λειτουργίας.
Άρθρο 16ο - Δημοσίευση
Η περίληψη της διακήρυξης που έχει συνταχθεί με το υπόδειγμα προκήρυξης
διαγωνισμού που υπάρχει στον ΕΚΠΟΤΑ δημοσιεύεται μια φορά σε ημερήσιο και μια φορά
σε εβδομαδιαίο τοπικό τύπο. Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν το Μουσείο Νεοελληνικής
Τέχνης.
Άρθρο 17ο - Νομοθεσία
Στην προκείμενη δημοπρασία ισχύουν και εφαρμόζονται οι διατάξεις του:
Α. Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα Ν.3463/2006
Β. Π.Δ. 28/80 και 60/2007
Γ.

Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 11389 (ΦΕΚ 185/23-3-1993) Ενιαίος Κανονισμός
Προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΚΠΟΤΑ).

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΙΩΝ

ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΙΡΗ
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