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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Δυτικής Ελλάδας-Πελοποννήσου-Ιονίων Νήσων 2007-13»
ΕΡΓΟ: ΠΤΕΡΥΓΑ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ Β’ ΟΡΟΦΟΥ ΣΤΟ ΑΝΑΚΤΟΡΟ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ” ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΚΕ ΚΩΔΙΚΟ MIS 464803
ΥΠΟΕΡΓΟ 2: “Προθήκες”

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2015
ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Για την: «Προµήθεια και εγκατάσταση προθηκών, λοιπών ειδικών µουσειακών κατασκευών και συστηµάτων 
φωτισµού της πτέρυγας δωρητών στην ανατολική πτέρυγα β’ ορόφου στο ανάκτορο των αγίων Μιχαήλ και Γεωργίου 
στην Κέρκυρα»

Κέρκυρα, 26/5/2015
Αρ. Πρωτ: 1066
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Ανακοινώνουμε ότι το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων – Μουσείο Ασιατικής Τέχνης Κέρκυρας 
προκηρύσσει διεθνή ανοικτό διαγωνισμό µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική αναλυτική προκήρυξη και των παραρτημάτων αυτής, τα οποία αποτελούν 
αναπόσπαστο τμήμα της, ενδεικτικού προϋπολογισμού 178.861,79 € χωρίς Φ.Π.Α., Φ.Π.Α. 41.138,21 €, σύνολο 220.000,00 
€ (Διακοσίων είκοσι χιλιάδων ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 23%) για την προμήθεια και εγκατάσταση 
εγκατάσταση προθηκών, λοιπών ειδικών μουσειακών κατασκευών και συστημάτων φωτισμού της πτέρυγας δωρητών 
στην ανατολική πτέρυγα β’ ορόφου στο ανάκτορο των αγίων Μιχαήλ και Γεωργίου στην Κέρκυρα.
Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια και εγκατάσταση προθηκών, βάθρων, ειδικών μουσειακών κατασκευών, 
συστημάτων στήριξης εκθεμάτων και συστημάτων φωτισμού.

Προθεσμία εκτέλεσης της Σύμβασης: δυόμιση (2,5) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό καταθέτουν υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισμού, εγγύηση 
συμμετοχής στο διαγωνισμό. Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση πρέπει να αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί του 
προϋπολογισμού του Έργου (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), δηλαδή συνολικού ποσού 3.577,24 Ευρώ.

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν:
α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός Κράτους 
- Μέλους της ΕΕ και έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό 
της ΕΕ, του ΕΟΧ και στο εσωτερικό των χωρών που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων (GPA), 
η οποία συνήφθη στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης (GATT).
β) Ενώσεις – Κοινοπραξίες των υπό σημ. 12.1.1. φυσικών ή/και νομικών προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν
ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να
εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr .
Οι οικονομικοί φορείς αιτούνται, μέσω της ιστοσελίδας συστήματος και από το σύνδεσμο «Εγγραφείτε ως οικονομικός 
φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό, παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του.
Οι διαθέτοντες ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται με χρήση των
διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής 
Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα 
Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών 
της Γ.Γ. Εμπορίου.
Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν
ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον
αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από 
το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το ανωτέρω Τμήμα της Γενικής 
Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.
Οι οικονομικοί φορείς χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας:
- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική.
- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου. pdf με επίσημη μετάφραση στην
ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα IX Α για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, στο
Παράρτημα IX Β για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και στο Παράρτημα IX Γ για τις δημόσιες
συμβάσεις υπηρεσιών του π.δ. 60/2007, και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης 
του οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται/αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό Μητρώο, 
προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια 
υπηρεσία.

Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω του
Συστήματος. Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την 
εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο 
ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του.
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Γλώσσα: Ελληνική
Ηµεροµηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 30/06/2015
Ηµεροµηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 08/07/2015, έως ώρα 23:00
Ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: 15/07/2015, ώρα 11:00, στα γραφεία του Μουσείου Ασιατικής 
Τέχνης, Παλαιά Ανάκτορα, 49100, Κέρκυρα.
Πρόσωπα που επιτρέπονται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγµα των προσφορών: Οι διαγωνιζόμενοι ή νόμιμοι 
εκπρόσωποί τους μέσω του ΕΣΗΔΗΣ θα έχουν πρόσβαση ηλεκτρονικά στο περιεχόμενο των προσφορών αμέσως μετά την 
αποσφράγισή του.
Ηµεροµηνία αποστολής της περίληψης της Διακήρυξης στην Ε.Ε.Ε.Κ.: 26/05/2015
Αναλυτική Διακήρυξη και λοιπά τεύχη διαγωνισµού: Διατίθενται στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής στο Μουσείο 
Ασιατικής Τέχνης, Παλαιά Ανάκτορα, 49100, Κέρκυρα, τηλ.: 2661030443, αρμόδια υπάλληλος κ. Κατερίνα Βαβάλιου, κατά 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (07:30-15:00) έως 26/06/2015, δωρεάν σε έντυπη μορφή και σε ηλεκτρονική τα 
παραρτήματα Γ,E. Η αναλυτική Προκήρυξη καθώς και περίληψη αυτής διατίθενται και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας 
αρχής, www. matk.gr και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr
Πηγή χρηµατοδότησης: Το υποέργο 2 «Προθήκες» της Πράξης «Πτέρυγα δωρητών στην ανατολική πτέρυγα β’ ορόφου στο 
ανάκτορο των Αγίων Μιχαήλ και Γεωργίου στη Κέρκυρα» με ΚΩΔ. Πράξης ΠΔΕ 2013ΣΕ01480084, κωδικός ΟΠΣ 464803. 
Απόφαση ένταξης υπ’ αρ. ΕΥΤΟΠ/Α/ΙΟΝ17/5423/16.12.2013, ΑΔΑ: ΒΛΓΛΓ-2Χ8 Συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος  “ Δυτικής Ελλάδας-Πελοποννήσου-Ιονίων Νήσων 2007-13 “.

Η Προϊσταµένη του
Μουσείου Ασιατικής Τέχνης

Δέσποινα Ζερνιώτη
Αρχαιολόγος

Επιπλέον εγγυήσεις που απαιτούνται στον παρόντα διαγωνισµό είναι οι εξής :

Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ, σύµφωνα µε τα 
αναλυτικά οριζόµενα στο άρθρο 33 και στο συνηµµένο σχέδιο σύµβασης (άρθρο 4) µεταξύ της Α.Α. και Αναδόχου 
(Παράρτηµα Β) της ∆ιακήρυξης.
Εγγυητική Επιστολή καλής λειτουργίας 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ, σύµφωνα µε τα 
αναλυτικά οριζόµενα στο άρθρο 25 και στο συνηµµένο σχέδιο σύµβασης (άρθρο 6) µεταξύ της Α.Α. και του 
Αναδόχου (Παράρτηµα Β) της ∆ιακήρυξης.
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