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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ                                                ΝΑ ΑΝΑΡΤΗΘΕΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΛΣΤ’ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ                                                                            Ι.Π. Μεσολογγίου 11/6/2012 
ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ                                                                                       Αρ. Πρωτ. : Φ.666/Ο/ΛΣΤ/3746 
             

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 1/2012 
 

Η ΛΣΤ’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων  (Αναθέτουσα Αρχή) διενεργεί ανοικτό Διαγωνισμό 
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (άρθρο 2 παρ. 11 περ. (α), 
άρθρο 51, παρ. 1 περ. (α) Π.Δ. 60/2007) για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια (αγορά), την μεταφορά και 
την εγκατάσταση των προθηκών και των εκθεσιακών κατασκευών μετά του φωτισμού τους για τις ανάγκες 
του εκθεσιακού χώρου του Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Θέρμου με τα ακόλουθα στοιχεία: 
1) Yπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, ΛΣΤ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, Αγίου 
Αθανασίου 4, Μεσολόγγι, Ελλάδα ΤΚ 30200, τηλέφωνο +302631055654, Τηλεομοιοτυπία (Φαξ): +302631055653, 
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: lstepka@culture.gr. 
2) Σύμβαση προμήθειας.  
3) Είδος διαδικασίας: Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά σύμφωνα με τα κατωτέρω κριτήρια : 
Κ1:  Συμφωνία των προσφερομένων ειδών με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των Τεχνικών Προδιαγραφών, 
κατασκευαστική και λειτουργική αρτιότητα – Συντελεστής βαρύτητας : 70% 
Κ2: Εγγύηση καλής λειτουργίας -Συντελεστής Βαρύτητας: 20% 

Κ3: Παροχή υπηρεσιών μετά την πώληση (after sales services)- Συντελεστής Βαρύτητας: 10%  

4) Τόπος παράδοσης των υπό προμήθεια αγαθών: Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Θέρμου, Θέρμο Νομού 
Αιτωλοακαρνανίας, Ελλάδα. 
5) Τίτλος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥ 
ΝΕΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΘΕΡΜΟΥ». Το αντικείμενο της προμήθειας περιλαμβάνει την 
προμήθεια (αγορά) και εγκατάσταση: 
α) Εικοσιτριών (23) Προθηκών, όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Α της Διακήρυξης με αρ. 1/2012. 
β) Είκοσι (20) Κατασκευών, όπου ενσωματώνονται και έξι αυτόφωτες πινακίδες εποπτικού υλικού όπως 
περιγράφονται στο Παράρτημα Α της Διακήρυξης με αρ. 1/2012. 
γ) Ειδικών κατασκευών που εξυπηρετούν τον σταθμό Γ του Μουσείου, όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Α 
της Διακήρυξης με αρ. 1/2012 
δ) Των εντός των προθηκών, εντός των  αυτόφωτων εποπτικών και κατασκευών, φωτιστικών σωμάτων και 
συνοδευτικών εξαρτημάτων τους,  όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Α της Διακήρυξης με αρ. 1/2012. 
CPV : 39154000-6 
 Δεν επιτρέπεται να κατατεθούν προσφορές για τμήμα του προκηρυσσόμενου έργου. 
6) Η διάρκεια της συμβάσεως ορίζεται σε εννέα (9) μήνες από την υπογραφή της. 
7) Δε θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές. 
8) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται δωρεάν το αναλυτικό κείμενο της Διακήρυξης με τα 
Παραρτήματα αυτής (Α΄ -Δ΄) από την ΛΣΤ’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, υπεύθυνος κ. Γ. 
Λώλος, τηλ. +30 2631055654, fax : +30 2631055653 . Η αναλυτική Διακήρυξη δημοσιεύεται επίσης στο διαδίκτυο στη 
διεύθυνση http://www.yppo.gr. Δεν προβλέπεται προθεσμία για την παραλαβή της Διακήρυξης. 
9) Ο προϋπολογισμός της σύμβασης είναι 357.723,57 € ΕΥΡΩ (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 
10) Οι προσφορές υποβάλλονται στο Πρωτόκολλο της ΛΣΤ’ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων 
μέχρι την 21/8/2012, ημέρα Τρίτη  και ώρα 15:00 μ.μ. (καταληκτική ημερομηνία). Ημερομηνία διενέργειας του 
διαγωνισμού ορίζεται η 22/8/2012 και ώρα 10:00 π.μ. 
Οι προσφορές συντάσσονται υποχρεωτικά στα ελληνικά. 
11) Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στη διεύθυνση της ΛΣΤ’ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών 
Αρχαιοτήτων, στις 22/8/2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. και μπορούν να παρίστανται όσοι εκ των 
συμμετεχόντων το επιθυμούν.  
12) Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν νομικά και φυσικά πρόσωπα που: 
-προέρχονται από χώρες της Ε.Ε., Ε.Ο.Χ., Σ.Δ.Σ. του ΠΟΕ, ή τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης 
με την Ε.Ε., ή Συνεταιρισμοί εμπορίας, ή Ενώσεις Προμηθευτών των παραπάνω προσώπων και  
- ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας και είναι 
εγγεγραμμένα στο οικείο  εμπορικό – βιοτεχνικό –βιομηχανικό επιμελητήριο. 
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Για ενώσεις : δεν απαιτείται συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή της προσφοράς.  
Κάθε διαγωνιζόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δεν μπορεί να μετέχει σε περισσότερες της μιας προσφορές.  
13) Λόγοι αποκλεισμού : Αποκλείονται όσοι δεν πληρούν τα κριτήρια των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 43 του 
Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ Α ΄ 64) (παράγραφοι 1 και 2 άρθρου 45 της Οδηγίας 2004/18). Επίσης η συνδρομή περίπτωσης 
σύγκρουσης συμφερόντων στο πρόσωπο συμμετέχοντα η οποία οδηγεί σε στρέβλωση του ανταγωνισμού ή/και μη 
τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης αποτελεί λόγο αποκλεισμού κατά τα αναλυτικά οριζόμενα στη Διακήρυξη. 
Για ενώσεις προμηθευτών οι λόγοι αποκλεισμού ισχύουν για κάθε μέλος της ένωσης. 

14) Απαιτούμενα ελάχιστα επίπεδα ικανοτήτων υποψηφίων : 
-Οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας: πιστοληπτική ικανότητα ίση με το 50% του προϋπολογισμού 
χωρίς Φ.Π.Α. 
-Επαγγελματικής και τεχνικής ικανότητας: να έχει εκτελέσει κατά τα τρία (3) προηγούμενα έτη τουλάχιστον μία 
προμήθεια και εγκατάσταση προθηκών και εκθεσειακών κατασκευών σε μουσεία και εκθεσιακούς χώρους 
(δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα). 
-Εξασφάλισης της ποιότητας: Ο διαγωνιζόμενος οφείλει να είναι πιστοποιημένος με βάση το πρότυπο ISO 9001 : 
2008 από ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης, διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ ή ισότιμο οργανισμό. Το πεδίο εφαρμογής 
της πιστοποίησής του θα πρέπει να καλύπτει το αντικείμενο της διακήρυξης (για την προμήθεια και εγκατάσταση 
προθηκών και λοιπών εκθεσιακών κατασκευών). 
Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών τα ως άνω μπορούν να πληρούνται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης. 
15) Απαιτούμενα Δικαιολογητικά 
Δικαιολογητικά συμμετοχής (υποβάλλονται με την προσφορά) σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στη 
Διακήρυξη: 

- Υπεύθυνες Δηλώσεις παρ. 4 αρ. 8 του Ν. 1599/1986 όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση του γνησίου της 
υπογραφής, 

- Νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης νομικών προσώπων, 
- Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων καταστατικού και μη λύσης 

εταιρίας, 
- Ειδική δήλωση απορρήτου, 
- Δήλωση χώρας καταγωγής, 
- Δήλωση περί μη απασχόλησης / εκμετάλλευσης ανηλίκων. 

Για ενώσεις υποβάλλονται τα ανωτέρω για κάθε μέλος. Στην περίπτωση υποβολής της κοινής προσφοράς από 
εκπρόσωπο της ένωσης, απαιτείται και η προσκόμιση συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου για την υπογραφή και 
υποβολή της προσφοράς από τον εκπρόσωπο των μελών της ένωσης, εφόσον η προσφορά δεν υπογράφεται από 
όλα τα μέλη της ένωσης. Προβλέπεται η δυνατότητα αντικατάστασης πιστοποιητικών από ένορκη βεβαίωση ή 
υπεύθυνη δήλωση κατά τα αναλυτικά οριζόμενα στη Διακήρυξη. 
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται επίσης η προσκόμιση  Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ύψους 
22.000 €.  
Δικαιολογητικά κατακύρωσης (υποβάλλονται μόνο από τον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση) κατά περίπτωση σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στη Διακήρυξη: 
-Απόσπασμα ποινικού μητρώου, 
-Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί μη πτώχευσης και διαδικασίας κήρυξης πτώχευσης, 
ότι δεν τελεί σε Διαδικασία εξυγίανσης των άρθρων 99 επ. του ν. 3588/2007 ή υπό διαδικασία θέσης σε Διαδικασία 
εξυγίανσης, περί μη εκκαθάρισης (κοινής του Κ.Ν. 2190/1920 ή ειδικής εκκαθάριση του Ν. 1892/1990), ή 
διαδικασίας έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις, περί μη 
εκκαθάρισης του αρ. 106ια του ν. 3588/2007 ή άλλες ανάλογες καταστάσεις και μη διαδικασίας έκδοσης απόφασης 
ειδικής εκκαθάρισης του ανωτέρω νομοθετήματος ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις, περί μη αναγκαστικής 
διαχείρισης και μη διαδικασίας αναγκαστικής διαχείρισης, 
-Πιστοποιητικό ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα, 
-Πιστοποιητικό του οικείου Εμπορικού – Βιοτεχνικού – Βιομηχανικού Επιμελητηρίου,    
-Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα, 
-Τυχόν έγγραφο ειδικής πληρεξουσιότητας, 
-Επικαιροποιημένα έγγραφα νόμιμης σύστασης – εκπροσώπησης νομικού προσώπου. 
Σε περίπτωση ένωσης τα παραπάνω για κάθε μέλος αυτής. 
Σε περίπτωση επίκλησης δυνατοτήτων τρίτων φορέων τα παραπάνω για τον τρίτο φορέα. 
-Κατάλογος προηγούμενων προμηθειών προθηκών και ανάλογων εκθεσειακών κατασκευών σε μουσεία και 
εκθεσιακούς χώρους (δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα) κατά τα τρία (3) προηγούμενα έτη (ανωτέρω σημείο 14), 
-Βεβαίωση τράπεζας με την οποία να βεβαιώνεται η ύπαρξη πιστοληπτικής ικανότητας (ανωτέρω σημείο 14), 
- Πιστοποιητικό εξασφάλισης ποιότητας με βάση το πρότυπο ISO 9001 : 2008 (ανωτέρω σημείο 14). 
Σε περίπτωση ένωσης τα ανωτέρω για ένα ή περισσότερα εκ των μελών της ένωσης, ανάλογα με τον τρόπο που 
αθροίζονται οι εν λόγω απαιτήσεις στο πρόσωπο ενός ή περισσότερων μελών της ένωσης.  
Σε περίπτωση επίκλησης δυνατοτήτων τρίτων φορέων τα παραπάνω για τον τρίτο φορέα κατά περίπτωση . 

ΑΔΑ: Β4ΛΗΓ-ΞΤΠ



 3

16) Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι ένα (1) έτος από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η προσκόμιση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ποσού ίσου με το 
10% της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. 
17) Προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής 5% της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. έναντι ισόποσης 
εγγυητικής επιστολής προκαταβολής. Αποδεσμεύεται τμηματικά με την απόσβεση της προκαταβολής που γίνεται 
με παρακράτηση από κάθε πληρωμή. Οι λοιπές πληρωμές στο πλαίσιο της σύμβασης πραγματοποιούνται με 
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και με την έκδοση σχετικού πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της Επιτροπής 
Παραλαβής. 
18) H σύμβαση η οποία θα υπογραφεί μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού και του Αναδόχου θα 
χρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πρόγραμμα «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013». 
19) Στην περίπτωση επιλογής ένωσης προμηθευτών, πρέπει πριν την υπογραφή της σύμβασης να περιβληθεί τη 
μορφή της Κοινοπραξίας του Κ.Β.Σ., είτε τη μορφή εταιρείας του εμπορικού δικαίου, και να προσκομίσει τα 
σχετικά δικαιολογητικά σύστασης στην Α.Α. 
20) Προσφυγές υποβάλλονται στην Επιτροπή Ενστάσεων για τους λόγους και στις προθεσμίες που ορίζονται στο 
άρθρο 4 του ν.3886/2010 (Εναρμόνιση με την Οδηγία 2007/66). Περαιτέρω διευκρινίσεις για την υποβολή  
προσφυγών παρέχονται από την ΛΣΤ’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων. 
21) Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (GPA).  
22) Ημ/νια αποστολής της προκήρυξης για δημοσίευση στην ΕΕΕΕ : 11/6/2012 
 

Ι. Π. Μεσολογγίου, 11/6/2012 
 
 
 

                                                                                               
Η Προϊσταμένη της Υπηρεσίας                      

                                                                                                                                                  
 

                                                                                                                                                   ΟΛΥΜΠΙΑ ΒΙΚΑΤΟΥ 
                                                                                                                                                    Αρχαιολόγος 
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