ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΩΝ ΜΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΡΑΓΕΣ ΤΩΝ
ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ
ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΟΥΤΣΟΥ

Το Ίδρυμα με την επωνυμία « ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΚΟΥΤΛΙΔΗ » (ΦΕΚ Α’ 122/1976,
εφεξής το «Ίδρυμα») που εδρεύει στην Αθήνα και στεγάζεται προσωρινά στο Άλσος
Ελληνικού Στρατού Γουδί, 11525 Αθήνα, συστεγάζεται μόνιμα και συνεργάζεται με την
Εθνική Πινακοθήκη Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου (εφεξής η «Ε.Π.Μ.Α.Σ.») στο υπό
επέκταση κτήριό της στην Αθήνα, επί της λεωφόρου Βασιλέως Κωνσταντίνου αριθμός 50,
τα έργα τέχνης της συλλογής του εκτίθενται μόνιμα στους σήμερα υπό κατασκευή νέους
εκθεσιακούς χώρους της, αποθηκεύονται στους αποθηκευτικούς χώρους της και
συντηρούνται από τις υπηρεσίες της Ε.Π.Μ.Α.Σ., με συνέπεια να εκπληρώνεται έτσι
πληρέστερα και επωφελέστερα ο κοινωφελής σκοπός του Ιδρύματος. Στο πλαίσιο αυτό το
Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος, αποδεχόμενο την συμμετοχή του Ιδρύματος στις
εργασίες επέκτασης και εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεων της Ε.Π.Μ.Α.Σ. επί της
λεωφόρου Βασιλέως Κωνσταντίνου αριθμός 50, στις οποίες θα στεγάζονται τα γραφεία του
Ιδρύματος και θα εκτίθενται και θα φυλάσσονται τα έργα τέχνης της συλλογής του
παράλληλα με τα έργα τέχνης της Ε.Π.Μ.Α.Σ., αποφάσισε με τις υπ’ αριθ. 369/10.10.2019
και 381/18.09.2020 αποφάσεις του την συμμετοχή του, στο μέτρο που του αναλογεί και
σύμφωνα με τις οικονομικές δυνατότητές του, στην ολοκλήρωση του εξοπλισμού των
εγκαταστάσεων της επέκτασης του κτηρίου της Ε.Π.Μ.Α.Σ., μεταξύ άλλων, με την κάλυψη
της δαπάνης του φωτισμού των εκθεσιακών χώρων του και την διενέργεια του διαγωνισμού
για την προμήθεια φωτιστικών σωμάτων συμβατών με υφιστάμενες ράγες στους νέους
εκθεσιακούς χώρους του κτηρίου της Ε.Π.Μ.Α.Σ. Μετά από αυτά το Ίδρυμα Π Ρ Ο Σ Κ Α
Λ Ε Ι τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν έγγραφες σφραγισμένες προσφορές για την
ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια φωτιστικών σωμάτων συμβατών με υφιστάμενες
ράγες τάσης δικτύου στους νέους εκθεσιακούς χώρους της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείου
Αλεξάνδρου Σούτσου, που βρίσκεται επί της λεωφόρου Βασιλέως Κωνσταντίνου αρ. 50,
στην Αθήνα.
1. Περιγραφή και προϋπολογισμός του Φυσικού και Οικονομικού αντικειμένου της
σύμβασης και διάρκεια της, κριτήριο επιλογής
1.1 Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η προμήθεια φωτιστικών σωμάτων συμβατών με
υφιστάμενες ράγες τάσης δικτύου υφιστάμενες στους εκθεσιακούς χώρους της Εθνικής
Πινακοθήκης Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου, που βρίσκεται επί της λεωφόρου Βασιλέως
Κωνσταντίνου αρ. 50, στην Αθήνα.
1.2 Η παρούσα Σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα.
1.3 Ο προϋπολογισμός της Σύμβασης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) ανέρχεται κατά ανώτατο όριο στο
ποσό των τετρακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων επτακοσίων τριάντα πέντε ευρώ και
εβδομήντα λεπτά (432.735,70 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός
χωρίς ΦΠΑ: τριακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες τετρακόσια εβδομήντα οκτώ ευρώ
(348.478,00 €), εισφορά ανακύκλωσης πεντακόσια δύο ευρώ και σαράντα λεπτά (502,40 €)
και ΦΠΑ ογδόντα τρεις χιλιάδες επτακόσια πενήντα πέντε ευρώ και τριάντα λεπτά
(83.755,30 €).
1.4 Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) εβδομάδες
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1.5 Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Σύμβασης
δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας Πρόσκλησης.
1.6 Η Σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της χαμηλότερης τιμής.
2. Θεσμικό πλαίσιο
Ο διαγωνισμός προκηρύσσεται σύμφωνα με το άρθρο 48 του ν. 4182/2013 «Κώδικας
Κοινωφελών Περιουσιών- Σχολαζουσών Κληρονομιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
185/τ.Α΄/10/09/2013), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 171 παρ. 4 του Ν. 4261/2014,
και θα διεξαχθεί σύμφωνα με αυτόν και την παρούσα Πρόσκληση.
3. Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού
3.1 Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η τριακοστή (30η) ημέρα
από την ημέρα ανάρτησης της παρούσας Πρόσκλησης στην ιστοσελίδα των αναρτήσεων
της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και ώρα
17.00. Αν η ημέρα αυτή συμπέσει με Σάββατο, Κυριακή ή άλλη μη εργάσιμη ημέρα, τότε η
προθεσμία λήγει την πρώτη εργάσιμη ημέρα που ακολουθεί. Η ανάρτηση ή και δημοσίευση
της Πρόσκλησης στο σύνολό της ή σε περίληψη σε άλλες ιστοσελίδες ή στον τύπο γίνεται
μόνο για την πληρέστερη δημοσιότητα του διαγωνισμού χωρίς να επηρεάζεται η πιο πάνω
προθεσμία.
3.2 Ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού είναι η επόμενη εργάσιμη ημέρα της
τελευταίας ημέρας υποβολής των προσφορών και ώρα 11.00 π.μ., κατά την οποία θα
πραγματοποιηθεί η αποσφράγιση των προσφορών ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας του
Διαγωνισμού (εφεξής «ΕΔΔ») που θα οριστεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του
Ιδρύματος πριν την αποσφράγιση.
3.3 Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (εφεξής οι «υποψήφιοι») προκειμένου να
συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό θα πρέπει να παραλάβουν αντίγραφο της Πρόσκλησης από
τα γραφεία του Ιδρύματος υπογράφοντας σχετική απόδειξη παραλαβής στην οποία θα
αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του φυσικού προσώπου ή η επωνυμία της ενδιαφερόμενης
νομικής οντότητας να υποβάλλει προσφορά, η διεύθυνσή τους και το ΑΦΜ, καθώς και το
ονοματεπώνυμο και αριθμός του δελτίου ταυτότητας ή ισοδύναμου αποδεικτικού εγγράφου
εκείνου/εκείνης που παραλαμβάνει την Πρόσκληση για λογαριασμό του ενδιαφερόμενου.
4. Όροι συμμετοχής
4.1 Γλώσσα
4.1.1 Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην
ελληνική γλώσσα ή, αν έχουν συνταχθεί σε άλλη γλώσσα, συνοδεύονται από επίσημη
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
4.1.2 Τα αποδεικτικά έγγραφα για την απόδειξη της συνδρομής των προϋποθέσεων που
τίθενται με την παρούσα Πρόσκληση συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή, αν έχουν
συνταχθεί σε άλλη γλώσσα, συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική
γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της
Χάγης της 5ης.10.1961 που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Τα αλλοδαπά ιδιωτικά
έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, επικυρωμένη είτε από
πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο
αρμόδιο της χώρας, στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. Ενημερωτικά φυλλάδια που
αναφέρονται στην τεχνική προσφορά μπορούν να υποβληθούν και στην αγγλική γλώσσα.
4.1.3 Κάθε μορφής επικοινωνία των υποψηφίων με το Ίδρυμα, καθώς και μεταξύ αυτού και
του αναδόχου που αναδειχθεί, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
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4.2 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία του διαγωνισμού
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, εφόσον
επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής,
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις εργασίας ή άλλες συλλογικές
εργασιακές συμφωνίες ή κανονιστικές ρυθμίσεις, καθώς και διεθνείς διατάξεις
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων
ελέγχεται από το Ίδρυμα, χωρίς τούτο να απαλλάσσει τον Ανάδοχο που θα αναδειχθεί από
οποιαδήποτε ευθύνη του.
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της
διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της Σύμβασης, εφόσον
επιλεγούν.
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των
πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
4.3 Δικαίωμα Συμμετοχής
4.3.1 Εφόσον έχει τηρηθεί ο όρος 3.3 της Πρόσκλησης, δικαίωμα συμμετοχής στον
διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και ενώσεις ή
κοινοπραξίες αυτών (εφεξής οι κοινοπραξίες περιλαμβάνονται στον όρο «ενώσεις
προσώπων»). Οι ενώσεις προσώπων που θα λάβουν μέρος στον Διαγωνισμό δεν
υποχρεούνται να έχουν ορισμένη νομική μορφή, προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά. Σε
περίπτωση όμως που μειοδότης ανακηρυχθεί ένωση προσώπων, πριν από την υπογραφή της
Σύμβασης αυτή υποχρεούται να περιβληθεί τον τύπο της κεφαλαιουχικής Εταιρείας ή ΙΚΕ ή
κοινοπραξίας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ελληνική νομοθεσία.
4.3.2 Οι ενώσεις προσώπων υποχρεούνται να διορίσουν εγγράφως φυσικό πρόσωπο ως
κοινό τους εκπρόσωπο. Ο κοινός εκπρόσωπος θα υπογράφει για λογαριασμό τους κάθε
έγγραφο που θα απευθύνεται προς το Ίδρυμα σε όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού και θα
ενεργεί ως κύριος (ή επικεφαλής) εκπρόσωπος σε όλες τις συζητήσεις και διαπραγματεύσεις
με το Ίδρυμα, μέχρι την ανάθεση της Σύμβασης.
Σε περίπτωση κωλύματος οποιασδήποτε φύσης του κοινού εκπροσώπου η ένωση ορίζει
αντικαταστάτη του.
4.3.3 Οι υποψήφιοι θα πρέπει να δηλώσουν εγγράφως τον επιθυμητό τρόπο επικοινωνίας
με το Ίδρυμα (δηλ. με επιστολή ή/και με τηλεομοιοτυπία –fax ή/και με ταχυμεταφορά, αλλά
όχι μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου-email). Εάν επιλέξουν την επιστολή, σε περίπτωση
έλλειψης έγγραφης απόδειξης, ως ημέρα παραλαβής της θεωρείται το αργότερο η τρίτη
εργάσιμη ημέρα από την αποστολή της, εάν όμως επιλέξουν την τηλεομοιοτυπία, ως ημέρα
παραλαβής της θεωρείται το αργότερο η επομένη εργάσιμη ημέρα. Η ευθύνη της έγκαιρης
παραλαβής βαρύνει τον υποψήφιο. Οι ενώσεις προσώπων θα πρέπει να γνωστοποιήσουν
εγγράφως τα πλήρη στοιχεία διεύθυνσης επικοινωνίας με τον κοινό νόμιμο εκπρόσωπό
τους.
4.4 Λόγοι Αποκλεισμού
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στον διαγωνισμό οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει
στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό πρόσωπο) ή στα μέλη του
οργάνου διοίκησής του, εάν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, ή σε ένα από τα μέλη του (εάν
πρόκειται για ένωση προσώπων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:
4.4.1 Όσοι βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική
διαχείριση, ειδική εκκαθάριση, ειδική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό, ή οι εργασίες
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τους έχουν ανασταλεί ή τελούν σε οποιαδήποτε ;άλλη κατάσταση αφερεγγυότητας
προβλεπόμενη από τις εθνικές και ενωσιακές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.
4.4.2 Όσοι, εναντίον των οποίων έχει κινηθεί διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση,
εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, ειδικής εκκαθάρισης, ειδικής διαχείρισης,
πτωχευτικού συμβιβασμού, ή οποιαδήποτε άλλη διαδικασία αφερεγγυότητας προβλεπόμενη
από τις εθνικές και ενωσιακές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.
4.4.3 Όσοι έχουν καταδικαστεί για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική διαγωγή τους
βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου.
4.4.4 Όσοι έχουν διαπράξει ή υπήρξαν ένοχοι σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος,
που μπορεί να διαπιστωθεί με οποιοδήποτε μέσο από το Ίδρυμα.
4.4.5 Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους, όσον αφορά την καταβολή των
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
4.4.6 Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους τις σχετικές με την πληρωμή των
φόρων και τελών.
4.4.7 Όσοι είναι ένοχοι ψευδούς δηλώσεως, ή παραλείψεως υποβολής των πληροφοριών
που απαιτούνται.
4.4.8 Όσοι έχουν αποκλειστεί από διαγωνιστικές διαδικασίες.
4.5 Υποβολή Προσφορών
4.5.1 Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό θα υποβάλλουν τη προσφορά τους
με συνοδευτική επιστολή (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ) ότι υποβάλλουν τη προσφορά τους και ότι
αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης και των Παραρτημάτων
της. Στην επιστολή θα πρέπει να αναφέρονται, για μεν τα φυσικά πρόσωπα, τα πλήρη
στοιχεία της ταυτότητάς τους, ο ΑΦΜ, ο αριθμός ΓΕΜΗ και η διεύθυνση της
επαγγελματικής διεύθυνσής τους, καθώς και η διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
τους (email address), για δε τα νομικά πρόσωπα η επωνυμία τους και η έδρα τους, ο ΑΦΜ
και ο αριθμός ΓΕΜΗ, για όλους δε οι αριθμοί τηλεφώνων και fax, η ηλεκτρονική
διεύθυνση (email address) και η ιστοσελίδα, εφ’ όσον υπάρχει η τελευταία.
4.5.2 Στην περίπτωση ένωσης προσώπων, τα ανωτέρω στοιχεία πρέπει να αναφέρονται για
καθένα από τα μέλη της. Στην επιστολή θα περιέχεται και βεβαίωση εκπροσώπησης του
υποψηφίου από το πρόσωπο ή πρόσωπα που θα υποβάλλουν την υποψηφιότητα.
4.5.3 Εφόσον ο υποψήφιος κατοικεί ή εδρεύει εκτός Ελλάδος στην επιστολή θα περιέχεται
και Δήλωση Διορισμού Αντικλήτου του υποψηφίου, με τα πλήρη στοιχεία του
(ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, ΑΦΜ, αριθμός τηλεφώνου, fax, e-mail). Ο αντίκλητος πρέπει
να κατοικεί ή εδρεύει στην Περιφέρεια Αττικής. Ο αντίκλητος θα εξουσιοδοτείται εγγράφως
να παραλαμβάνει τα κοινοποιούμενα έγγραφα και να είναι υπεύθυνος για κάθε επικοινωνία
που τυχόν απαιτηθεί με το Ίδρυμα. Η επιστολή θα συνοδεύεται από δήλωση αποδοχής του
διορισθέντος ως αντικλήτου. Αν σε επιστολή υποβολής προσφοράς στην οποία
παραλείπεται η αναγραφή του αντικλήτου, ενώ αυτή επιβάλλεται, τότε η προσφορά δεν
λαμβάνεται υπόψη.
4.5.4 Ο ενιαίος σφραγισμένος Φάκελος της Προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει τρείς
(3) σφραγισμένους φακέλους και ειδικότερα :
α) έναν φάκελο με τα δικαιολογητικά συμμετοχής, τα ουσιαστικά προσόντα του υποψηφίου
και την εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και θα φέρει την ένδειξη «Δικαιολογητικά
Συμμετοχής - Ουσιαστικά Προσόντα Υποψηφίου– Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής».
β) έναν φάκελο με την τεχνική προσφορά που θα φέρει την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά».
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γ) έναν φάκελο με την οικονομική προσφορά και θα φέρει την ένδειξη «Οικονομική
Προσφορά.
4.5.5 Η προσφορά θα υπογράφεται από τον υποψήφιο ανάδοχο ή το νόμιμο εκπρόσωπό του
ή άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό πρόσωπο. Σε περίπτωση ένωσης
προσώπων, η επιστολή θα υπογράφεται από όλα τα μέλη της ή από τον κοινό νόμιμο
εκπρόσωπο της ένωσης.
4.5.6 Οι προσφορές δεν πρέπει να φέρουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες ή διορθώσεις
και το σύνολο των εγγράφων σε κάθε φάκελο πρέπει να έχουν ενιαία αρίθμηση.
4.6 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν εντός του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής
τα εξής έγγραφα:
4.6.1 Τυπικά δικαιολογητικά
4.6.1.1 Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή Ανωνύμου Εταιρείας (Α.Ε.) ή
Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) ή Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας
(ΙΚΕ):
4.6.1.1.1 Εκτύπωση του Γενικού Πιστοποιητικού ΓΕΜΗ και Εκτύπωση από το ΓΕΜΗ της
ισχύουσας εκπροσώπησης της εταιρείας που έχει γίνει το πολύ τρείς (3) ημέρες πριν την
ημερομηνία υποβολής προσφορών.
4.6.1.1.2 Εκτύπωση από το ΓΕΜΗ του καταστατικού ή έγκυρο πρόσφατο αντίγραφο του
ισχύοντος καταστατικού με απόδειξη υποβολής του στο ΓΕΜΗ.
4.6.1.1.3 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε. ή υπεύθυνη δήλωση (Όλες οι
υπεύθυνες δηλώσεις μπορούν να εκδίδονται και από το gov.gr, χωρίς επικύρωση
υπογραφής) από τον νόμιμο εκπρόσωπο της Ε.Π.Ε. ή της ΙΚΕ, με την οποία αποφασίζεται
ή δηλώνεται ότι έχει ληφθεί απόφαση από το αρμόδιο όργανο για τη συμμετοχή της
εταιρείας στο διαγωνισμό.
Σε περίπτωση ένωσης κάθε μέλος πρέπει να υποβάλλει τα αντίστοιχα έγγραφα.
4.6.1.1.4 Βεβαίωση εγγραφής στο οικείο εμπορικό ή επαγγελματικό Επιμελητήριο.
4.6.1.2. Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή προσωπικής Εταιρείας (Ο.Ε. ή Ε.Ε.):
4.6.1.2.1 Εκτύπωση του Γενικού Πιστοποιητικού ΓΕΜΗ και εκτύπωση από το ΓΕΜΗ της
ισχύουσας εκπροσώπησης της εταιρείας που έχει γίνει το πολύ τρείς (3) ημέρες πριν την
ημερομηνία υποβολής προσφορών.
4.6.1.2.2 Επίσημο πρόσφατο αντίγραφο ή νόμιμα επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του
ισχύοντος καταστατικού της Εταιρείας με απόδειξη υποβολής του στο ΓΕΜΗ.
4.6.1.2.3 Πιστοποιητικό του αρμόδιου Πρωτοδικείου για τις τροποποιήσεις του
καταστατικού, εφόσον το ισχύον πλήρες καταστατικό δεν έχει δικαιολογημένα αναρτηθεί
ακόμη στο ΓΕΜΗ.
4.6.1.2.4 Υπεύθυνη Δήλωση από τον νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου ότι οι εταίροι
αποφάσισαν η Εταιρεία να συμμετάσχει στον διαγωνισμό.
4.6.1.2.5 Για καθέναν από τους ομόρρυθμους εταίρους της Εταιρείας, εφόσον αυτοί είναι
φυσικά πρόσωπα, όλα τα έγγραφα που προβλέπονται για αυτά και αν είναι νομικά πρόσωπα
όλα τα στοιχεία υπό 4.6.1.2.1 και 4.6.1.2.2 κατά περίπτωση.
4.6.1.2.6 Βεβαίωση εγγραφής στο οικείο εμπορικό ή επαγγελματικό Επιμελητήριο.
4.6.1.3 Αλλοδαπά νομικά πρόσωπα:
Ανάλογα με τη μορφή τους, αντίστοιχα νομιμοποιητικά έγγραφα και πιστοποιητικά με αυτά
που αναφέρονται ανωτέρω υπό στοιχεία 4.6.1.1 και 4.6.1.2 , τα οποία προβλέπονται από το
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δίκαιο της χώρας της έδρας ή λειτουργίας τους και από τα οποία αποδεικνύεται η νόμιμη
σύσταση και λειτουργία τους, η εγγραφή στα προβλεπόμενα μητρώα εταιρειών ή το
εμπορικό μητρώο, το σε ισχύ καταστατικό, οι τροποποιήσεις του καταστατικού τους μέχρι
την ημέρα υποβολής της προσφοράς, και οι λοιπές πληροφορίες και στοιχεία που ζητούνται
ανωτέρω για τους ημεδαπούς και τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα. Σε περίπτωση που η χώρα
της έδρας ή λειτουργίας δεν εκδίδει κάποιο πιστοποιητικό, αυτό αντικαθίσταται από
υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου, στην οποία αυτός δηλώνει ότι: (α) δεν
εκδίδεται τέτοιο πιστοποιητικό, και (β) ο υποψήφιος πληροί τις ανωτέρω προϋποθέσεις. Τα
έγγραφα αυτά, εφόσον δεν έχουν συνταχθεί στα ελληνικά, υποβάλλονται με την αντίστοιχη
επίσημη μετάφρασή τους στα ελληνικά.
4.6.1.4 Ενώσεις προσώπων/ Φυσικά Πρόσωπα:
4.6.1.4.1 Τα υπό στοιχεία 4.6.1.1, 4.6.1.2 ή 4.6.1.3 έγγραφα και πιστοποιητικά για κάθε
μέλος χωριστά κατά περίπτωση, καθώς και το καταστατικό της ένωσης, εάν αυτή έχει λάβει
μορφή κοινοπραξίας ή ομίλου οικονομικού ενδιαφέροντος.
4.6.1.4.2 Υπεύθυνες δηλώσεις των νομίμων εκπροσώπων κάθε μέλους χωριστά, στις οποίες
θα αναφέρονται ρητά τα ακόλουθα: α) Το ποσοστό συμμετοχής κάθε συμμετέχοντος στην
ένωση προσώπων και στα κέρδη και στις υποχρεώσεις της και δήλωση ότι, σε περίπτωση
που η ένωση αναδειχθεί Ανάδοχος, πριν από την υπογραφή της Σύμβασης θα περιβληθεί
τον τύπο της κεφαλαιουχικής Εταιρείας ή ΙΚΕ ή κοινοπραξίας, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα από την ελληνική νομοθεσία, με τα ίδια ποσοστά συμμετοχής κάθε
συμμετέχοντος, β) Δήλωση ότι κάθε μέλος ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο
απέναντι στο Ίδρυμα για τις υποχρεώσεις που θα απορρέουν από τη Σύμβαση.
4.6.1.4.3 Τα φυσικά πρόσωπα δεν βεβαιώνουν ότι δεν τελούν σε κατάσταση λύσεως ή
ειδικής εκκαθάρισης και αναγκαστικής ή ειδικής διαχείρισης.
4.6.1.5. Υπεύθυνη δήλωση περί μη πτωχεύσεως, κ.λπ. Εμπιστευτικότητα στοιχείων
Κάθε υποψήφιος πρέπει να προσκομίσει :
4.6.1.5.1 Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 με θεώρηση
γνησίου υπογραφής η οποία θα υπογράφεται από το φυσικό πρόσωπο ή επί νομικού
προσώπου από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτού. Στην περίπτωση ένωσης προσώπων, κάθε
μέλος αυτής οφείλει να υποβάλει χωριστά την ως άνω δήλωση.
Από την υπεύθυνη αυτή δήλωση πρέπει να προκύπτει ότι το φυσικό πρόσωπο ή το νομικό
πρόσωπο ή το μέλος της ένωσης προσώπων:
 Δεν βρίσκεται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση πληρωμών, πτωχευτικό
συμβιβασμό, αναγκαστική διαχείριση ειδική διαχείριση ή ειδική εκκαθάριση ή
οποιαδήποτε παρόμοια διαδικασία αφερεγγυότητας, η οποία προβλέπεται από τη
νομοθεσία της χώρας προέλευσης ή λειτουργίας του.
 Δεν έχει κατατεθεί αίτηση, ούτε έχει κινηθεί διαδικασία, για να κηρυχθεί σε
πτώχευση, εκκαθάριση, παύση πληρωμών, πτωχευτικό συμβιβασμό, αναγκαστική
διαχείριση ή ειδική εκκαθάριση ή ειδική διαχείριση ή οποιαδήποτε παρόμοια
διαδικασία αφερεγγυότητας, η οποία προβλέπεται από τη νομοθεσία της χώρας στην
οποία εδρεύει και λειτουργεί.
 Δεν διώκεται ούτε ο ίδιος ούτε οι νόμιμοι εκπρόσωποι και οι διοικούντες αυτό ούτε
έχει καταδικαστεί με απόφαση που έχει ισχύ δεδικασμένου για παράβαση κανόνων
επαγγελματικής συμπεριφοράς και ότι δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί
λειτουργίας της επιχειρηματικής του δραστηριότητας.
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4.6.1.5.2 Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 με θεώρηση γνησίου
υπογραφής του υποψηφίου φυσικού προσώπου ή του νομίμου εκπροσώπου νομικού
προσώπου ή του εκπροσώπου κάθε μέλους ένωσης προσώπων ότι ο υποψήφιος:
 Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημιώσεως για οποιαδήποτε απόφαση του
Ιδρύματος, ιδίως σε περίπτωση αναβολής, ματαίωσης, κήρυξης άγονου ή
επανάληψης του Διαγωνισμού ή ακύρωσης του αποτελέσματός του, και
 Αποδέχεται πλήρως τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης.
4.6.1.5.3 Από τον υποψήφιο επισημαίνονται ειδικά τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του
που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. Εφόσον υποψήφιος χαρακτηρίζει πληροφορίες ως
εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του
αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την
εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές
πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική
προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την
αξιολόγησή της.
4.6.1.6 Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα
Κάθε υποψήφιος πρέπει να προσκομίσει:
4.6.1.6.1 Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας, που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή.
4.6.1.6.2 Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή.
Στην περίπτωση ένωσης προσώπων, πρέπει να υποβληθούν αντίστοιχα πιστοποιητικά για
κάθε μέλος αυτής χωριστά.
4.6.1.6.3 Η ημερομηνία έκδοσης των πιστοποιητικών αυτών δεν πρέπει να απέχει
περισσότερο από τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς.
4.6.1.7 Ορισμός εκπροσώπων και εξουσιοδότηση υπογραφής
Κάθε νομικό πρόσωπο που υποβάλλει προσφορά θα πρέπει να προσκομίσει στοιχεία, από τα
οποία προκύπτει ο ορισμός και η εξουσιοδότηση από το αρμόδιο όργανό του του νομίμου
εκπροσώπου του, ο οποίος υπογράφει την επιστολή συμμετοχής στον Διαγωνισμό
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ) και τα λοιπά έγγραφα του φακέλου της προσφοράς και θα εκπροσωπεί
τον υποψήφιο σε όλα τα στάδια της διαγωνιστικής διαδικασίας. Στην περίπτωση ένωσης
προσώπων, από τα υποβληθέντα στοιχεία πρέπει να προκύπτει ο ορισμός και η
εξουσιοδότηση του κοινού νομίμου εκπροσώπου από κάθε μέλος αυτής. Ο ορισμός του
εκπροσώπου μπορεί να περιέχεται και στην απόφαση του υποψήφιου ή του κάθε μέλους της
ένωσης προσώπων, αν είναι Α.Ε., Ε.Π.Ε. ή ΙΚΕ για την συμμετοχή της στον διαγωνισμό.
4.6.1.8. Ποινικό μητρώο
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν απόσπασμα ποινικού μητρώου, του οποίου η έκδοση
να μην απέχει περισσότερο από τρεις μήνες από την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς
ως εξής:
4.6.1.8.1 Ο υποψήφιος που είναι φυσικό πρόσωπο.
4.6.1.8.2 Οι ανώνυμες εταιρείες και οι ΕΠΕ ή ΙΚΕ για κάθε μέλος του διοικητικού
συμβουλίου τους και τον διαχειριστή ή διαχειριστές τους.
4.6.1.8.3 Οι προσωπικές εταιρείες για τους ομορρύθμους και ετερορρύθμους εταίρους, και
αν αυτοί είναι νομικά πρόσωπα, σύμφωνα με την προηγούμενη περίπτωση 4.6.1.8.2 .
4.6.1.8.4 Οι ενώσεις προσώπων για κάθε μέλος τους σύμφωνα με τις προηγούμενες
περιπτώσεις 4.6.1.8.1 έως 4.6.1.8.3 .
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4.7. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
4.7.1 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι υποψήφιοι που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας Σύμβασης
απαιτείται να ασκούν δραστηριότητα απόλυτα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης.
4.7.2 Προφίλ Υποψηφίου
Συνοπτική περιγραφή της επιχειρηματικής δραστηριότητας (προφίλ) του υποψηφίου.
4.7.3 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
4.7.3.1 Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα του υποψηφίου αυτός θα
πρέπει να προσκομίσει Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986, θεωρημένη για το γνήσιο της
υπογραφής, με την οποία θα δηλώνει :
 ότι διαθέτει την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή και τα κατάλληλα μέσα και υλικά
για την εκτέλεση της σύμβασης σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του και
 ότι αυτά θα είναι διαθέσιμα σε όλη τη διάρκεια της εγγυημένης λειτουργίας, ώστε να
διασφαλιστεί η επιτυχής και έγκαιρη ολοκλήρωσή της,
 ότι διαθέτει το κατάλληλο τεχνικό προσωπικό για :
- να μεταφέρει και παραδώσει ασφαλώς τα φωτιστικά σώματα μετά των
εξαρτημάτων τους,
να προβεί σε δειγματοληπτική τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων μετά των
εξαρτημάτων τους στις υφιστάμενες ράγες των εκθεσιακών χώρων, να τα συνδέσει
με τα σημεία παροχής ηλεκτρικού ρεύματος που έχουν προβλεφθεί για την σύνδεση
αυτή και να τα θέσει σε δοκιμαστική λειτουργία, ώστε
- να ελέγξει τη συμβατότητα με το υφιστάμενο σύστημα ραγών και την καλή
λειτουργία τους.
4.7.3.2 Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας οι υποψήφιοι προσκομίζουν αναλυτικό
κατάλογο, στον οποίο αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις, εντός ή/και εκτός Ελλάδας
για δραστηριότητες συναφείς με το αντικείμενο της Σύμβασης, των τριών (3) τελευταίων
ετών. Στον ανωτέρω κατάλογο γίνεται ειδική μνεία για κάθε παράδοση: 1. του παραλήπτη
του προσφερόμενου αγαθού, είτε εμπίπτει στο δημόσιο τομέα είτε στον ιδιωτικό τομέα, 2.
της ημερομηνίας παράδοσης, 3. της ποσότητας παράδοσης ανά ημερομηνία. Οι παραδόσεις
αποδεικνύονται: 1. με βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης που να έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από
την αρμόδια αρχή, εάν ο αποδέκτης ήταν Δημόσια Αρχή, ή από επιχειρηματική οντότητα,
αν αποδέκτης ήταν επιχείρηση ιδιωτικού δικαίου του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα.
4.7.3.3 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
4.7.3.3.1 Οι υποψήφιοι προσκομίζουν πιστοποιητικά, με το οποία ο κατασκευαστής ή ο
εισαγωγέας βεβαιώνουν την τήρηση των προτύπων διασφάλισης ποιότητας ISO 14001,
ISO 50001 και ISO 9001.
4.7.3.3.2 Οι υποψήφιοι προσκομίζουν πιστοποιητικά, τα οποία βεβαιώνουν την τήρηση
των προδιαγραφόμενων τεχνικών, λειτουργικών, αισθητικών χαρακτηριστικών , όπως
αναφέρονται στο Παράρτημα Ι.
4.7.4 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας οι υποψήφιοι πρέπει
να υποβάλουν:
4.7.4.1 Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις με τις
αντίστοιχες εκθέσεις ορκωτού ελεγκτή, εφόσον υπάρχει η σχετική υποχρέωση, ή
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εκκαθαριστικά σημειώματα εφορίας, εάν πρόκειται για φυσικά πρόσωπα για τα τρία
τελευταία έτη πριν την υποβολή της υποψηφιότητας. Αν ο υποψήφιος λειτουργεί για
μικρότερη περίοδο, όχι όμως μικρότερη του ενός έτους, προσκομίζει τις οικονομικές
καταστάσεις ή το εκκαθαριστικό σημείωμα της οικονομικής αυτής χρήσης. Σε περίπτωση
Ένωσης ο περιορισμός αυτός αφορά μόνο τα Μέλη της. Οι οικονομικές καταστάσεις
υποψηφίων που εδρεύουν στην Ελλάδα πρέπει να είναι αναρτημένες στο ΓΕΜΗ, αλλιώς να
προκύπτει αποδεδειγμένα ότι έχουν υποβληθεί σε αυτό.
4.7.4.2 Τραπεζική βεβαίωση για την πιστοληπτική ικανότητά τους.
4.7.4.3 Οι ενώσεις προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω,
κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε υποψήφιο που συμμετέχει στην ένωση.
5. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
5.1 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές
των υπό προμήθεια ειδών που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας
Πρόσκλησης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές
πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα
αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο της
χαμηλότερης προσφοράς, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω
Παράρτημα.
5.2 Στην τεχνική προσφορά αναφέρεται το πλήθος των προσώπων της Ομάδας εκτέλεσης
της Σύμβασης και η ειδικότητα καθενός που ο υποψήφιος θα χρησιμοποιήσει για τη
δειγματοληπτική τοποθέτηση των φωτιστικών σωμάτων μετά των εξαρτημάτων τους στις
υφιστάμενες ράγες των εκθεσιακών χώρων της Εθνικής Πινακοθήκης και να θέσει αυτά σε
δοκιμαστική λειτουργία. Η ειδικότητα και η επαγγελματική εμπειρία καθενός πρέπει να
είναι απόλυτα συναφής με την εργασία αυτή.
6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
6.1 Η Οικονομική Προσφορά επί ποινή απόρριψης, συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο
στην παρούσα Πρόσκληση Προϋπολογισμό (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι), δίνεται σε ευρώ και αφορά
στο σύνολο του αντικειμένου της Σύμβασης, δηλαδή τα υλικά και τις εργασίες
δειγματοληπτικής τοποθέτησης των φωτιστικών σωμάτων στις υφιστάμενες ράγες των
εκθεσιακών χώρων της Εθνικής Πινακοθήκης. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων
κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την προμήθεια και παροχή των υπηρεσιών στον τόπο
και με τον τρόπο που προβλέπεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι .
6.2 Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης και δεν
αναπροσαρμόζονται.
6.3 Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες:
α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα,
β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, και
γ) η προσφερόμενη τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της Σύμβασης που καθορίζεται
στην παρούσα Πρόσκληση συμμετοχής στον διαγωνισμό.
6.4 Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

7. ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΤΩΝ
7.1 Οι υποψήφιοι μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και
χρηματοοικονομικής επάρκειας και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική
ικανότητα, να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των
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δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους
τούς αναγκαίους πόρους με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην
ικανότητα των οποίων στηρίζονται. Ο υποψήφιος για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή
του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων
αυτών για τον σκοπό αυτόν.
7.2 Όταν υποψήφιος στηρίζεται στις ικανότητες άλλου φορέα όσον αφορά τα κριτήρια που
σχετίζονται με την απαιτούμενη με την Πρόσκληση αυτή οικονομική και
χρηματοοικονομική επάρκεια, ο υποψήφιος αυτός και ο φορέας στον οποίο στηρίζεται είναι
από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της Σύμβασης.
7.3 Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις προσώπων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες
των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.
7.4 Στην περίπτωση που υποψήφιος ή ένωση προσώπων στηρίζεται στις ικανότητες άλλων
φορέων, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των
δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της
παραγράφου 4.4 παρούσας και ότι πληρούν τα ανωτέρω ουσιαστικά προσόντα επιλογής της
παραγράφου 4.6 της παρούσας.
7.5 Ο υποψήφιος υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου
στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί ουσιαστικό προσόν επιλογής ή για τον οποίο
συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 4.4 της Πρόσκλησης.
8. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
8.1 Στον φάκελο με τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής θα τοποθετηθεί τραπεζική εγγυητική
επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό ποσού ευρώ έξι χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα
(6.970,00 €). Το περιεχόμενο αυτής περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ της παρούσας
Πρόσκλησης. Αυτή θα αποδοθεί στον νικητή που θα αναδειχτεί κατά την υπογραφή της
Σύμβασης και την παράδοση εκ μέρους του στο Ίδρυμα της τραπεζικής εγγυητικής
επιστολής καλής εκτέλεσης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV).
Σε περίπτωση που αναδειχθείς οριστικά ανάδοχος δεν εμφανιστεί προς υπογραφή της
Σύμβασης την ημέρα που θα ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος ή αυτός
εμφανιστεί και δεν υπογράψει για οποιοδήποτε λόγο τη σύμβαση ή δεν παραδώσει την
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, η εγγυητική επιστολή συμμετοχής καταπίπτει υπέρ
του Ιδρύματος. Στη περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος αποφασίζει αν
θα κληθεί να υπογράψει τη Σύμβαση ο αναδειχθείς δεύτερος ή αν ο διαγωνισμός κηρυχθεί
άγονος.
8.2 Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη
λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως ορίζεται στην παράγραφο 10.3 της παρούσας
Πρόσκλησης, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Το Ίδρυμα μπορεί, πριν τη λήξη της
προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει πριν τη λήξη τους τη διάρκεια
ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής, εκτός εάν στην εγγυητική επιστολή
περιέχεται ρήτρα που επιτρέπει στο Ίδρυμα να ζητήσει μονομερώς από την εκδότρια
Τράπεζα την παράταση και για όσο χρόνο θα ορίζεται στην ρήτρα αυτή.
8.3 Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες με την
υπογραφή της σύμβασης, πριν δε από αυτήν αν ο υποψήφιος που την υπέβαλε αποκλειστεί
τελεσίδικα από την διαδικασία του διαγωνισμού.
9. ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ
9.1 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν στην ΕΔΔ, στην ελληνική γλώσσα,
έγγραφα αιτήματα για παροχή διευκρινήσεων ή πρόσθετων πληροφοριών σε σχέση με τον
Διαγωνισμό έως και την έκτη (6η) ημέρα και ώρα Ελλάδος 17.00 πριν την λήξη της
περιόδου των τριάντα ημερών από την πρώτη ημέρα ανάρτησης της παρούσας Πρόσκλησης

11
στην ιστοσελίδα των αναρτήσεων της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. Η ημέρα λήξης της περιόδου των τριάντα ημερών δεν
λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό των έξι (6) ημερών.
9.2 Τα αιτήματα μπορούν να υποβληθούν με επιστολή ή fax, ως εξής:
 Σε περίπτωση υποβολής του αιτήματος με επιστολή, αυτή θα πρέπει να απευθύνεται
στη ταχυδρομική διεύθυνση του Ιδρύματος.
 Σε περίπτωση υποβολής του αιτήματος με fax, αυτό θα πρέπει να σταλεί στον αριθμό
+30 2107229120.
9.3 Ο υποψήφιος που υποβάλλει αίτημα διευκρίνισης είναι υπεύθυνος για την τήρηση της
εμπρόθεσμης υποβολής του.
9.4 Σε όλα τα παραπάνω αιτήματα για διευκρινίσεις θα αναγράφεται ως θέμα:
Διευκρινίσεις για το Διαγωνισμό με τίτλο «Ανάδειξη Αναδόχου για την Προμήθεια
Φωτιστικών Σωμάτων Συμβατών με Υφιστάμενες Ράγες των Εκθεσιακών Χώρων της
Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου».
9.5 Το Ίδρυμα θα απαντήσει κοινοποιώντας την ή τις απαντήσεις σε όλους τους υποψηφίους
που έχουν παραλάβει την Πρόσκληση, σύμφωνα με την παρ. 3.3 της Πρόσκλησης μέχρι την
τρίτη ημέρα πριν την λήξη της περιόδου των τριάντα ημερών. από την πρώτη ημέρα
ανάρτησης της παρούσας Πρόσκλησης στην ιστοσελίδα των αναρτήσεων της Διεύθυνσης
Κοινωφελών Περιουσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. Η ημέρα λήξης της
περιόδου των τριάντα ημερών δεν λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό των τριών (3)
ημερών.
10. Υποβολή Φακέλου Προσφοράς
10.1 Οι Φάκελοι Προσφορών πρέπει να περιέλθουν στο Ίδρυμα μέχρι την τελευταία ημέρα
της περιόδου ανάρτησης της Πρόσκλησης στην ιστοσελίδα των αναρτήσεων της
Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, σύμφωνα
με την παράγραφο 3 της παρούσας Πρόσκλησης και ώρα Ελλάδος 17:00. Οι Φάκελοι των
Προσφορών που θα παραληφθούν μετά την ως άνω ημερομηνία και ώρα θα απορριφθούν
και θα επιστραφούν στους υποψηφίους, χωρίς να ανοιχθούν.
10.2 Ειδικότερα, οι Φάκελοι των Προσφορών με την αντίστοιχη συνοδευτική επιστολή θα
υποβάλλονται μέχρι την ημέρα και ώρα που ορίζει η παρούσα Πρόσκληση, στην έδρα του
Ιδρύματος που βρίσκεται στην Εθνική Γλυπτοθήκη, Άλσος Ελληνικού Στρατού Γουδί,
11525 Αθήνα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν πληροφορίες, όχι διευκρινίσεις, ως
προς την υποβολή των προσφορών στο τηλέφωνο του Ιδρύματος 2107229120 κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες.
10.3 Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψηφίους για χρονικό
διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο
απορρίπτεται.
10.4 Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από
το Ίδρυμα, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής
συμμετοχής, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω
αρχική διάρκεια.
10.5 Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της
προσφοράς, αν το Ίδρυμα κρίνει, κατά περίπτωση αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της
διαδικασίας το εξυπηρετεί, οι υποψήφιοι που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να
επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον
τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς
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τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις
προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.
10.6 Ο Φάκελος Προσφοράς μπορεί να υποβληθεί στο Ίδρυμα : (α) ιδιοχείρως στο
Πρωτόκολλο του Ιδρύματος, στην ανωτέρω διεύθυνση από τον υποψήφιο αυτοπροσώπως ή
από νόμιμα εξουσιοδοτημένο άτομο μαζί με την εξουσιοδότηση με θεώρηση του γνήσιου
της υπογραφής. Σε περίπτωση υποψηφίου νομικού προσώπου η εξουσιοδότηση παρέχεται
από τον νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου και σε περίπτωση ένωσης από τον κοινό
εκπρόσωπο αυτής, ή (β) με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορέα. Στην περίπτωση
αποστολής του Φακέλου Προσφοράς και της συνοδευτικής επιστολής με συστημένη
επιστολή ή ταχυμεταφορέα, οι υποψήφιοι φέρουν την αποκλειστική ευθύνη της έγκαιρης
υποβολής του στο Πρωτόκολλο του Ιδρύματος εντός της προθεσμίας. Σε καμία περίπτωση
δεν αρκεί για την έγκυρη συμμετοχή στο Διαγωνισμό μόνο η προ της λήξης της προθεσμίας
ταχυδρόμηση ή αποστολή του Φακέλου Προσφοράς.
10.7 Ο Φάκελος Προσφοράς οφείλει να περιέχει τα όσα ορίζονται ανωτέρω και να
ακολουθεί, σε ότι αφορά την τυπική δομή και το περιεχόμενό του κατά σειρά τα οριζόμενα
ανωτέρω.
10.8 Ο Φάκελος Προσφοράς πρέπει να είναι σφραγισμένος και να φέρει υποχρεωτικά την
παρακάτω ετικέτα, καθώς και την επωνυμία/όνομα και διεύθυνση του Υποψηφίου:
Προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Ευριπίδη Κουτλίδη.
Προσφορά για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό με τίτλο «Ανάδειξη Αναδόχου για την
Προμήθεια Φωτιστικών Σωμάτων Συμβατών με Υφιστάμενες Ράγες των Εκθεσιακών
Χώρων της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου».
του/της [όνομα φυσικού προσώπου ή επωνυμία εταιρείας ή ένωσης προσώπων].
Σε περίπτωση ένωσης προσώπων, θα πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία όλων των μελών.
10.9 Κάθε υποψήφιος θα υποβάλει από ένα (1) αντίτυπο της προσφοράς του, τα δε φύλλα
που θα περιέχονται σε αυτόν θα φέρουν συνεχή αρίθμηση. Κάθε φύλλο θα είναι
μονογραμμένο από τον υποψήφιο, αν είναι φυσικό πρόσωπο, ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του
υποψηφίου, αν είναι εταιρεία, ή τον κοινό εκπρόσωπο της ένωσης προσώπων.
11. Λόγοι Απόρριψης προσφορών
Το Διοικητικό Συμβούλιο με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των
προσφορών σύμφωνα με την παράγραφο 12, απορρίπτει προσφορά:
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο, τον χρόνο, το περιεχόμενο και την
διάρκεια ισχύος που ορίζονται στην παρούσα Πρόσκληση,
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται
συμπλήρωση ήδη υποβληθέντος στοιχείου της προσφοράς ή διόρθωση ή εφόσον
επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και
την συμπλήρωσή της,
γ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,
δ) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες
προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει και στην περίπτωση υποψηφίων ενώσεων με κοινά
μέλη, καθώς και στην περίπτωση υποψηφίων που συμμετέχουν αυτοτελώς και ως μέλη
ενώσεων,
ε) η οποία είναι υπό αίρεση,
ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,
η) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα
της παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές
της Σύμβασης.
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12. Αξιολόγηση Προσφορών
12.1 Η ΕΔΔ, σε δημόσια συνεδρίαση, προβαίνει πρώτα στο άνοιγμα των φακέλων και στον
έλεγχο της πληρότητας των δικαιολογητικών συμμετοχής και των ουσιαστικών προσόντων
των υποψηφίων και συντάσσει πρακτικό, στο οποίο αναφέρονται οι υποψήφιοι των οποίων
τα δικαιολογητικά και προσόντα έγιναν δεκτά και εκείνοι, των οποίων τα δικαιολογητικά
ή/και τα προσόντα απορρίφθηκαν. Στην συνέχεια η ΕΔΔ προβαίνει στο άνοιγμα και
αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των υποψηφίων, των οποίων τα δικαιολογητικά και
τα ουσιαστικά προσόντα κρίθηκαν παραδεκτά, ως προς το εάν καλύπτουν τις απαιτήσεις
που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας Πρόσκλησης και συντάσσεται
πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις
απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή όσων τεχνικών προσφορών
αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω. Η ΕΔΔ δύναται ανά πάσα στιγμή να ζητήσει διευκρινίσεις
και περαιτέρω πληροφορίες επί των στοιχείων του Φακέλου Προσφοράς των υποψηφίων
θέτοντας εύλογη προθεσμία για απάντηση. Ο υποψήφιος από τον οποίο ζητήθηκαν
διευκρινίσεις ή περαιτέρω πληροφορίες υποχρεούται να τις υποβάλλει στην ΕΔΔ εντός της
προθεσμίας που τάθηκε από αυτήν, αλλιώς η προσφορά απορρίπτεται. Τα πρακτικά που
αφορούν στον έλεγχο των δικαιολογητικών και των ουσιαστικών προσόντων, καθώς και την
αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο του
Ιδρύματος, το οποίο αποδέχεται ή απορρίπτει στο σύνολο ή μερικά τα πρακτικά της ΕΔΔ
και κοινοποιεί με τηλεομοιοτυπία (fax) την απόφασή του μαζί με τα πρακτικά της ΕΔΔ σε
όλους τους υποψηφίους που υπέβαλαν εμπρόθεσμα προσφορά και ορίζει ημέρα και ώρα
ανοίγματος των οικονομικών προσφορών στα γραφεία του Ιδρύματος, στο οποίο καλεί τους
υποψήφιους αυτούς να παραστούν και, σε περίπτωση νομικού προσώπου, με τον
εξουσιοδοτημένο νόμιμο εκπρόσωπό τους ή τον εκπρόσωπο της ένωσης, σε περίπτωση
ένωσης προσώπων.
12.2 Μετά το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών η ΕΔΔ προβαίνει στην αξιολόγηση
αυτών και συντάσσει πρακτικό, με το οποίο εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο του
Ιδρύματος αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και
την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.
12.3 Σε περίπτωση που προσφορά φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή σε σχέση με το αντικείμενο
της σύμβασης, η ΕΔΔ απαιτεί από τον υποψήφιο που την υπέβαλε να εξηγήσει την τιμή που
προτείνει στην προσφορά του εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την
κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης.
12.4 Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος επιλέγει
τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των υποψηφίων των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν
ισότιμες. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος, το οποίο
καλεί τους υποψήφιους που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές να παραστούν σε αυτήν.
12.5 Ο προσφέρων που θα αναδειχθεί ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσέλθει εντός
δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης κατακύρωσης, προκειμένου
να υπογράψει τη σχετική Σύμβαση προσκομίζοντας την τραπεζική εγγυητική επιστολή
καλής εκτέλεσης. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της Σύμβασης έχει χρόνο ισχύος
έξι (6) μήνες που καλύπτει την διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης της παραγράφου 13 της
Πρόσκλησης και επιστρέφεται μετά την οριστική παραλαβή του των υπό προμήθεια ειδών
και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν αμοιβαίων απαιτήσεων μεταξύ των
συμβαλλομένων και αφού ο Ανάδοχος καταθέσει εγγυητική επιστολή εγγυημένης
λειτουργίας σύμφωνα με την παράγραφο 17 της παρούσας Πρόσκλησης.
13. Χρονική Διάρκεια Εκτέλεσης της Σύμβασης
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης της Σύμβασης, ορίζεται σε έξι (6) εβδομάδες από την
ημερομηνία υπογραφής της.
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14. Έναρξη της Σύμβασης – Υπεύθυνος της Σύμβασης
Η ημερομηνία έναρξης υλοποίησης, από την οποία αρχίζουν οι προθεσμίες εκτέλεσης της
Σύμβασης, συμπίπτει με την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης. Ο Ανάδοχος με την
υπογραφή της Σύμβασης οφείλει να ορίσει τον Υπεύθυνο εκτέλεσης της Σύμβασης. Τα
καθήκοντά του αρχίζουν από την έναρξη της άφιξης των υπό προμήθεια ειδών στο Ίδρυμα
έως την παραλαβή τους στο σύνολό τους από το Ίδρυμα και την πάροδο της περιόδου
εγγυημένης λειτουργίας.
15. Επίβλεψη Υλοποίησης της Σύμβασης
15.1 Ο Ανάδοχος υπόκειται στον έλεγχο του Ιδρύματος και οφείλει να επιτρέπει ελεύθερα
τον έλεγχο υλοποίησης της Σύμβασης σε όλους τους εντεταλμένους για την επίβλεψη της
υλοποίησης υπαλλήλους του Ιδρύματος και της Ε.Π.Μ.Α.Σ., δεδομένου ότι η παράδοση
των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει στις εγκαταστάσεις του κτηρίου της, όπως επίσης και
στους συμβούλους, που τυχόν θα χρησιμοποιήσει το Ίδρυμα ή/και η Ε.Π.Μ.Α.Σ. για να
συνδράμει στην εκτέλεση της Σύμβασης και σε όποιον άλλο το Ίδρυμα ή/και η Ε.Π.Μ.Α.Σ.
αποφασίσουν να δώσουν σχετική έγκριση να τους εκπροσωπεί.
15.2 Για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της
Σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Αναδόχου, στη λήψη των
επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που
αφορούν σε τυχόν παράταση της διάρκειας της Σύμβασης το Ίδρυμα μπορεί, με απόφασή
του να ορίζει για την παρακολούθηση της Σύμβασης επιβλέποντα.
15.3 Τα καθήκοντα του επιβλέποντα είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του
αντικειμένου της Σύμβασης, καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του Αναδόχου με τους
όρους της Σύμβασης. Με εισήγηση του επιβλέποντα το Ίδρυμα μπορεί να απευθύνει
έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς τον Ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της
Σύμβασης.
15.4 Για την προσήκουσα και έγκαιρη παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών τηρείται από
τον Ανάδοχο ημερολόγιο στο οποίο καταγράφονται η τμηματική εκτέλεση του αντικειμένου
της Σύμβασης, η καθημερινή απασχόληση του προσωπικού σε αριθμό και ειδικότητα,
έκτακτα συμβάντα και άλλα στοιχεία που σχετίζονται με την εκτέλεση της Σύμβασης. Το
ημερολόγιο συνυπογράφεται από τον επιβλέποντα που μπορεί να σημειώσει επί αυτού
παρατηρήσεις για την τήρηση των όρων της Σύμβασης και φυλάσσεται στον χώρο
εκτέλεσης των εργασιών. Οι καταγραφές του αποτελούν στοιχείο για την παραλαβή του
αντικειμένου της Σύμβασης από την Επιτροπή Παραλαβής.
15.5 Το γεγονός ότι το Ίδρυμα και η Ε.Π.Μ.Α.Σ. επιβλέπουν την εκτέλεση της Σύμβασης
δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από οποιαδήποτε ευθύνη που προκύπτει από τις συμβατικές
του υποχρεώσεις και τις ισχύουσες διατάξεις.
16. Έλεγχοι – Δοκιμές Εξοπλισμού
Για την έγκριση της προμήθειας και της δειγματοληπτικής εγκατάστασης των παραδοτέων,
θα πρέπει να προσκομίζονται εγκαίρως στο Ίδρυμα τα σχετικά πιστοποιητικά ποιότητας,
ώστε να ελέγχεται εάν τα παραδοτέα είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα με την παρ.4.7.3.1 στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - Περιγραφή Αντικειμένου. Τα υπό προμήθεια είδη θα είναι απόλυτα
καινούργια, αποκλειομένων εντελώς των ανακατασκευασμένων συστημάτων, εξαρτημάτων
και λοιπών συστατικών ή και παραρτημάτων του παραδοτέου εξοπλισμού.
17. Χρόνος Εγγύησης - Εγγύηση Καλής Λειτουργίας
Η περίοδος εγγυημένης λειτουργίας, δηλαδή ο χρόνος κατά τον οποίο ο Ανάδοχος
ευθύνεται για την καλή λειτουργία του αντικειμένου της προμήθειας όταν τοποθετηθεί στις
υφιστάμενες ράγες του κτηρίου της ΕΠΜΑΣ, οφείλει να προβαίνει με δική του φροντίδα
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και δαπάνη σε κάθε απαραίτητη ενέργεια συντήρησης, επισκευής και τεχνικής υποστήριξης
για την εξασφάλιση της ομαλής και άρτιας λειτουργίας κατά την τοποθέτησή του στις
υφιστάμενες ράγες στο κτήριο της ΕΠΜΑΣ, ορίζεται σε δύο (2) έτη από την ημερομηνία
της οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με την παράγραφο 26 της Πρόσκλησης. Για την
τήρηση των υποχρεώσεών του αυτών ο Ανάδοχος θα παραδώσει στο Ίδρυμα εγγυητική
επιστολή Τραπέζης εγγυημένης λειτουργίας των φωτιστικών σωμάτων μετά των
εξαρτημάτων τους (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V) ισχύος 28 μηνών από την οριστική παραλαβή. Η
εγγυητική επιστολή εγγυημένης λειτουργίας θα καλύπτει το 5% του συμβατικού τιμήματος
χωρίς ΦΠΑ.
18. Δαπάνες βαρύνουσες τον Ανάδοχο
18.1 Ο Ανάδοχος σε κάθε περίπτωση βαρύνεται με όλες τις απαιτούμενες δαπάνες για την
ολοκλήρωση της Σύμβασης, όπως είναι οι δαπάνες των μισθών και ημερομισθίων του
προσωπικού, οι δαπάνες όλων των εργοδοτικών επιβαρύνσεων, οι δαπάνες για τη
μετακίνηση του προσωπικού του, οι δαπάνες των υλικών και της μεταφοράς, διαλογής,
φύλαξης, φθοράς τους κ.λπ. έως την παραλαβή τους από το Ίδρυμα, οι δαπάνες λειτουργίας,
συντήρησης, απόσβεσης, μίσθωσης μηχανημάτων και οχημάτων, οι φόροι, τέλη, δασμοί,
ασφαλιστικές κρατήσεις ή επιβαρύνσεις, οι δαπάνες εφαρμογής των καταμετρήσεων,
δοκιμών, προσπελάσεων προς τον τόπο εναπόθεσής τους για την παραλαβή τους και στις
θέσεις για τη λήψη υλικών, σύστασης και διάλυσης εργοταξίων, οι δαπάνες αποζημιώσεων
ζημιών στο προσωπικό του, στο Ίδρυμα και την Ε.Π.Μ.Α.Σ. ή σε οποιονδήποτε τρίτο, η
δαπάνη ασφάλισης της αστικής ευθύνης του σε ασφαλιστική εταιρεία Α’ τάξεως κατά των
κινδύνων αυτών, η δαπάνη τήρησης περιβαλλοντικών όρων που επιβάλλονται από τον νόμο
για την εκτέλεση της Σύμβασης και γενικά κάθε είδους δαπάνη απαραίτητη για την καλή
και έντεχνη εκτέλεσης της.
18.2 Οι φόροι, τέλη, δασμοί, δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες
νόμιμες επιβαρύνσεις βαρύνουν τον Ανάδοχο, όπως ισχύουν κατά το χρόνο που
δημιουργείται η υποχρέωση καταβολής τους.
18.3 Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής
νομοθεσίας, των διατάξεων και κανονισμών για την προστασία της υγείας και την πρόληψη
ατυχημάτων στο προσωπικό του ή στο προσωπικό του Ιδρύματος και της Ε.Π.Μ.Α.Σ. ή σε
οποιονδήποτε τρίτο και για τη λήψη μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος. Σχετικά με τη
λήψη μέτρων ασφαλείας είναι υποχρεωμένος να εκπονεί με ευθύνη του κάθε απαραίτητη
μελέτη και να λαμβάνει όλα τα σχετικά μέτρα.
18.4 Ο Ανάδοχος υπέχει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για κάθε ζημία που
προκαλείται προς οιονδήποτε από την παράβαση των παραπάνω υποχρεώσεων,
ευθυνόμενος, εκτός άλλων, και για την καταβολή των σχετικών αποζημιώσεων. Ο
Ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα προστασίας προσώπων και πραγμάτων
πάσης φύσεως, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
18.5 Ο Ανάδοχος οφείλει να καταβάλλει στο προσωπικό του όλες τις προβλεπόμενες από
τις σχετικές διατάξεις, χρηματικές καταβολές, προσαυξήσεις κλπ. όπως αυτές καθορίζονται
με αποφάσεις των αρμοδίων Οργάνων, συλλογικών κλπ. συμβάσεων, καθώς επίσης και όλες
τις νόμιμες εισφορές του στους Ασφαλιστικούς και Επικουρικούς Οργανισμούς ή Ταμεία
κύριας και επικουρικής ασφάλισης.
18.6 Δεν επιτρέπεται η πρόσληψη και η απασχόληση αλλοδαπών, εφόσον δεν έχουν άδεια
παραμονής. Ιδιαίτερα επισημαίνεται η ευθύνη του Αναδόχου, σε περίπτωση που, παρά την
ισχύουσα νομοθεσία, χρησιμοποιήσει προσωπικό που δεν έχει νόμιμη άδεια εργασίας.
18.7 Ο Ανάδοχος οφείλει να αποκαθιστά χωρίς καθυστέρηση κάθε ζημία που υποστεί το
Ίδρυμα ή η Ε.Π.Μ.Α.Σ. από υπαιτιότητα του Αναδόχου και των προστιθέντων του.
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19. Αναθεώρηση Συμβατικής Αξίας του ΄Εργου
Δεν προβλέπεται αναθεώρηση του συμβατικού τιμήματος.
20. Καθαρισμός Χώρου
Κατά την διάρκεια της εκτέλεσης της Σύμβασης καθώς και μετά την περαίωσή της και
πάντως πριν από την οριστική παραλαβή, ο Ανάδοχος υποχρεούται με δικές του δαπάνες να
απομακρύνει από τους χώρους απορρίμματα, εργαλεία και ικριώματα, μηχανήματα,
πλεονάζοντα υλικά χρήσιμα ή άχρηστα, προσωρινές εγκαταστάσεις, και να προβεί στο
πλήρη καθαρισμό των χώρων που επηρεάστηκαν από τις εργασίες εκτέλεσης της Σύμβασης
χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή.
21. Βλάβες – Αποζημιώσεις
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται αποζημίωσης από το Ίδρυμα για οποιαδήποτε βλάβη επέρχεται
στα υπό προμήθεια είδη από την υπογραφή της Σύμβασης μέχρι και την οριστική παραλαβή
τους, για οποιαδήποτε φθορά ή απώλεια υλικών και γενικά για οποιαδήποτε ζημιά του που
οφείλεται σε αμέλεια, απρονοησία ή ανεπιτηδειότητα αυτού ή του προσωπικού του ή σε μη
χρήση των κατάλληλων μέσων ή σε οποιαδήποτε άλλη αιτία, εκτός από τις περιπτώσεις
βαριάς αμέλειας ή δόλου του Ιδρύματος ή/και της Ε.Π.Μ.Α.Σ. και των προστηθέντων τους
ή ανωτέρας βίας. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει τις βλάβες που τον
βαρύνουν με δικές του δαπάνες, εντός εύλογης προθεσμίας που θα τάξει το Ίδρυμα.
22. Ευθύνες και Υποχρεώσεις του Αναδόχου
22.1 Η συμμετοχή στον διαγωνισμό με την υποβολή της προσφοράς αποτελεί αμάχητο
τεκμήριο, ότι ο Ανάδοχος αποδέχεται ότι έχει μελετήσει και διερευνήσει πλήρως όλα τα
συμβατικά στοιχεία της Σύμβασης, έχει επισκεφθεί και ελέγξει πλήρως τη φύση και την
τοποθεσία εκτέλεσης της Σύμβασης και έχει πλήρη γνώση των γενικών και τοπικών
συνθηκών, κυρίως σε ότι αφορά τις πάσης φύσης πηγές λήψης υλικών, τις θέσεις της
προσωρινής και οριστικής απόθεσης των προϊόντων, τις μεταφορές, τη διάθεση, διαχείριση
και αποθήκευση υλικών, τη δυνατότητα εξασφάλισης εργατοτεχνικού προσωπικού γενικά,
ηλεκτρικού ρεύματος, τις οδούς προσπέλασης, την εκτέλεση δοκιμών στο κτήριο της
Ε.Π.Μ.Α.Σ. από άλλα συνεργεία και εργολαβίες και ότι έχει λάβει υπόψη του ότι δεν θα του
αναγνωρισθεί καμία απαίτηση σχετική με αποζημίωση κατά οιονδήποτε τρόπο, λόγω των
παραπάνω τοπικών συνθηκών, των καθυστερήσεων που τυχόν θα προκύψουν ή δυσχερειών
κυκλοφορίας.
22.2 Παράλειψη του Αναδόχου να ενημερωθεί για κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά
στο αντικείμενο της Σύμβασης και τις απαιτήσεις υλοποίησής της δεν τον απαλλάσσει από
τις ευθύνες του για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ούτε
αιτιολογεί απαίτηση διαφοροποίησης τιμήματος.
22.3 Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές
προσδιορίζονται στην παρούσα Πρόσκληση και τις ευθύνες που απορρέουν από τη
Σύμβαση, με επιδεξιότητα, επιμέλεια και επαγγελματική κρίση.
22.4 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προειδοποιεί εγγράφως το Ίδρυμα για περιπτώσεις
σύγκρουσης συμφερόντων και δεν επιτρέπεται να εργάζεται παράλληλα σε εργασίες από τις
οποίες προκύπτει τέτοια σύγκρουση. Ο Ανάδοχος κατά την εκτέλεση της Σύμβασης
υποχρεούται να συνεννοείται με τους εργολάβους των άλλων εργασιών στο κτήριο της
ΕΠΜΑΣ, ώστε να μην προκαλούνται καθυστερήσεις στο πρόγραμμα εκτέλεσής του.
22.5 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει επαρκές και κατάλληλο προσωπικό για την
εκτέλεση της Σύμβασης που του ανατίθενται, σύμφωνα και με της δεσμεύσεις που ανέλαβε
με την υποβολή της προσφοράς του. Η εμπειρία και εν γένει τα προσόντα του προσωπικού
αυτού τελούν υπό την ρητή ή και σιωπηρή έγκριση του Ιδρύματος. Τεκμαίρεται ότι το
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Ίδρυμα αποδέχεται τα πρόσωπα αυτά, εφόσον δεν αντιλέγει γραπτά. Ο ορισμός από το
Ίδρυμα του επιβλέποντα, καθώς και των υπευθύνων από τον Ανάδοχο, δεν απαλλάσσει τον
Ανάδοχο των ευθυνών του. Το Ίδρυμα δικαιούται, και όταν το ζητά η Ε.Π.Μ.Α.Σ., να καλεί
τον Ανάδοχο για την άμεση αντικατάσταση μέλους ή μελών του προσωπικού του ή
συνεργατών του που θα ασχολούνται με την εκτέλεση της Σύμβασης που θα υπογραφεί.
22.6 Ο Ανάδοχος είναι ποινικά και αστικά υπεύθυνος για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε
συμβεί στο προσωπικό του, ή σε οποιοδήποτε τρίτο, στην θέση εκτέλεσης της Σύμβασης
οφειλόμενες σε αμέλεια ή μη λήψη των αναγκαίων μέτρων ασφαλείας.
Είναι επίσης υπεύθυνος για την λήψη των κατάλληλων μέτρων πρόληψης και προστασίας
από τις συνέπειες στην υγεία και την ζωή των εργαζομένων στους χώρους διέλευσης προς
τους χώρους εργασίας και εργασίας σε αυτούς του προσωπικού του και γενικά των
προστιθέντων που θα απασχολήσει στην παράδοση στους χώρους της Ε.Π.Μ.Α.Σ. των
συμβατικών αντικειμένων, εξαιτίας μόλυνσης του προσωπικού του και γενικά των
προστιθέντων του στους χώρους αυτούς και μετάδοσης σε τρίτους του κορωνοϊού SARS 219 (Covid 19).
22.7 Ο Ανάδοχος πριν την υπογραφή της Σύμβασης οφείλει να ασφαλιστεί για την αστική
ευθύνη του κατά την εκτέλεση της Σύμβασης έναντι θανάτου και ζημιών σε πρόσωπα και
πράγματα σε ασφαλιστική εταιρεία πρώτης τάξεως. Το σχέδιο της ασφαλιστικής σύμβασης
θα τεθεί υπόψη του Ιδρύματος προς έγκριση. Στο ασφαλιστήριο συνασφαλιζόμενοι θα είναι
το Ίδρυμα και η Ε.Π.Μ.Α.Σ. Ο Ανάδοχος θα παραδώσει αντίγραφο του ασφαλιστηρίου στο
Ίδρυμα κατά την υπογραφή της Σύμβασης. Οφείλει επίσης να του παραδίδει αντίγραφο
κάθε τυχόν πρόσθετης πράξης.
22.8 Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την παράδοση στο Ίδρυμα, με την οριστική
παραλαβή του αντικειμένου της Σύμβασης, όλων των σχετικών πληροφοριών, σχεδίων,
εφαρμογών και των εγχειριδίων που αφορούν στα φωτιστικά σώματα μετά των
εξαρτημάτων τους, τις τεχνικές προδιαγραφές τους και την λειτουργία τους, καθώς και την
δειγματοληπτική τοποθέτησή τους, την εκπαίδευση του προσωπικού της Ε.Π.Μ.Α.Σ. στην
χρήση τους, την τεχνική υποστήριξη και συντήρηση σύμφωνα με τις προδιαγραφές της
Προσφοράς και των διευκρινίσεων που έγιναν δεκτά από το Ίδρυμα και προσαρτώνται στην
παρούσα Σύμβαση ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ.
23. Εμπιστευτικότητα
23.1 Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο
Ανάδοχος και οι προστεθέντες του αναλαμβάνουν την υποχρέωση να μην γνωστοποιούν σε
τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου), χωρίς
την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Ιδρύματος και της Ε.Π.Μ.Α.Σ., οποιαδήποτε
έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των
υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους.
23.2 Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη
γνωστοποιήσει σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και
διεθνούς Τύπου), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Ιδρύματος, τα έγγραφα
της Σύμβασης και την αλληλογραφία μεταξύ του Ιδρύματος και των υποψηφίων και του
Αναδόχου, καθώς και τις πληροφορίες που προκύπτουν από αυτά. Ο Ανάδοχος διασφαλίζει
την τήρηση των απαιτήσεων αυτών από το προσωπικό του, τους υπεργολάβους του και
κάθε άλλο τρίτο πρόσωπο που χρησιμοποιεί κατά την ανάθεση ή εκτέλεση της Σύμβασης.
24. Ανωτέρα Βία
24.1 Αν κατά την εκτέλεση της Σύμβασης επισυμβούν γεγονότα ή περιστατικά ανωτέρας
βίας, τα οποία σαφώς και αποδεδειγμένα βρίσκονται πέραν του ελέγχου και της ευθύνης
των συμβαλλομένων, καθένα εκ των μερών δικαιούται να αναστείλει την εκπλήρωση των
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συμβατικών του υποχρεώσεων, εφόσον αυτά τα γεγονότα ή περιστατικά παρεμποδίζουν την
εκπλήρωσή τους. Το παραπάνω δικαίωμα υφίσταται μόνο στις περιπτώσεις που οι συνέπειες
των περιστατικών αυτών δεν ρυθμίζονται από τον νόμο ή τη Σύμβαση. Η μη εκπλήρωση
των συμβατικών υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια της αναστολής, δεν δημιουργεί δικαίωμα ή
αξίωση υπέρ ή κατά του ετέρου των συμβαλλομένων. Δεν αναστέλλεται η εκπλήρωση
υποχρεώσεων ή η καταβολή αμοιβών που κατέστησαν απαιτητές πριν από την επέλευση
των άνω γεγονότων ή περιστατικών.
24.2 Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει αυτόν που την επικαλείται.
24.3 Ο Ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε δύο (2) ημέρες από
τότε που συνέβη τo περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία να αναφέρει εγγράφως αυτά και
να στείλει ή προσκομίσει στο Ίδρυμα τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Το Ίδρυμα
δικαιούται να αμφισβητήσει ότι το γεγονός συνιστά λόγο ανωτέρας βίας για την αναστολή
των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου στο σύνολό τους ή μερικά.
24.4 Ενόψει του σύντομου χρόνου ολοκλήρωσης της Σύμβασης που ορίζεται στην παρούσα
Πρόσκληση και που επιβάλλεται από το χρονοδιάγραμμα των εργασιών στο κτήριο της
Ε.Π.Μ.Α.Σ., αν το γεγονός ανωτέρας βίας διαρκέσει πλέον των πέντε (5) εργάσιμων
ημερών, το Ίδρυμα δικαιούται να υπαναχωρήσει από την Σύμβαση αζήμια και για τους δύο
συμβαλλόμενους. Ο Ανάδοχος εξοφλείται για τις εργασίες που θα έχει εκτελέσει έως τότε,
τηρουμένων των όρων της παρούσας Πρόσκλησης σχετικά με την πληρωμή του Αναδόχου
από το Ίδρυμα.
25. Εκτέλεση της Σύμβασης παρά την ύπαρξη διαφωνίας
Διαφωνίες, διενέξεις και διαφορές που θα ανακύψουν κατά την εκτέλεση της Σύμβασης δεν
δικαιολογούν την εκ μέρους του Αναδόχου άρνηση παροχής των υπηρεσιών και εκτέλεσης
των καθηκόντων του όπως αυτά προβλέπονται στη Σύμβαση, εκτός αν τούτο ρητώς
προβλέπεται από τον νόμο ή τη Σύμβαση. Αν, παρότι δεν υφίσταται τέτοιο δικαίωμα, ο
Ανάδοχος αρνηθεί την εκτέλεση της Σύμβασης, το Ίδρυμα μπορεί να κηρύξει τον Ανάδοχο
έκπτωτο, μετά την πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης με τις συμβατικές υποχρεώσεις
του που θα του θέσει με έγγραφη όχληση.
26. Οριστική Παραλαβή - Πληρωμή Αναδόχου
26.1 Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με την καταβολή του 100% της
συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή του αντικειμένου της Σύμβασης, τη
σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από την Επιτροπή Παραλαβής
που θα ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο και την έγκρισή του από το Διοικητικό Συμβούλιο
του Ιδρύματος.
26.2 Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) βαρύνει το Ίδρυμα.
26.3 Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων
παραστατικών και δικαιολογητικών, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν
ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
α. Τιμολόγιο Πώλησης ή Τιμολόγιο Δελτίο αποστολής με την περιγραφή των ειδών που
παραδόθηκαν (εκδίδονται στο όνομα του Ιδρύματος Ευριπίδη Κουτλίδη, ΑΦΜ 090192628,
ΔΟY ΙΒ΄ Αθηνών).
β. Δελτία Αποστολής.
γ. Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής (ποιοτικά και ποσοτικά) των ειδών από την Επιτροπή
Παραλαβής.
δ. Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.
26.4 Επί της αξίας του τιμολογίου θα γίνουν οι νόμιμες κρατήσεις.
26.5 Με την οριστική παραλαβή από το Ίδρυμα επιστρέφεται από αυτό στον Ανάδοχο η
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης με σύγχρονη παράδοση από τον Ανάδοχο στο Ίδρυμα
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της εγγυητικής επιστολής εγγυημένης λειτουργίας της παραγράφου 17 της Πρόσκλησης.
Μετά την πάροδο δύο ετών από την οριστική παραλαβή, εφόσον ο Ανάδοχος ετήρησε τις
υποχρεώσεις του που απορρέουν από την παράγραφο 17 της Πρόσκλησης και η εγγυητική
επιστολή εγγυημένης λειτουργίας δεν έχει καταπέσει, αυτή επιστρέφεται σε αυτόν.
27. Ποινικές ρήτρες - Κήρυξη του Αναδόχου εκπτώτου - Κυρώσεις
27.1 Ο Ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται
έκπτωτος από τη Σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν με απόφαση του
Ιδρύματος, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις
γραπτές εντολές του Ιδρύματος, που είναι σύμφωνες με την Σύμβαση ή τις κείμενες
διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της Σύμβασης,
λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων που χορηγήθηκαν από το Ίδρυμα. Στην περίπτωση
αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των
ενεργειών, στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή
του, η οποία δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των οκτώ (8) εργάσιμων ημερών, δεδομένης
της μικρής διάρκειας της Σύμβασης. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση
παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, μπορεί να κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε
δέκα πέντε (15) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.
Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την Σύμβαση, επιβάλλεται, μετά από κλήση
του για παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της
Σύμβασης.
27.2 Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του Αναδόχου μετά τη λήξη της
διάρκειας της Σύμβασης και μέχρι την λήξη του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε,
επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου του Ιδρύματος. Ποινικές ρήτρες δύναται να επιβάλλονται και για πλημμελή
εκτέλεση των όρων της Σύμβασης.
27.3 Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της
προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της Σύμβασης επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της
συμβατικής αξίας, χωρίς ΦΠΑ, των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα ή δεν
παρασχέθηκαν.
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5%, χωρίς ΦΠΑ, επί
της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα ή δεν παρασχέθηκαν.
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.
27.4 Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την Ίδρυμα το δικαίωμα να κηρύξει τον
ανάδοχο έκπτωτο ούτε να ζητήσει την αποκατάσταση της θετικής ζημιάς του εξαιτίας της
καθυστέρησης.
28. Καταγγελία της Σύμβασης- Υποκατάσταση Αναδόχου
28.1 Στην περίπτωση που κατά την εκτέλεση της Σύμβασης ο Ανάδοχος καταδικαστεί
αμετάκλητα για ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρούσα Πρόσκληση ως
λόγος αποκλεισμού της υποψηφιότητάς του στον διαγωνισμό, το Ίδρυμα δύναται να
καταγγείλει μονομερώς τη Σύμβαση και να ζητήσει τυχόν αποζημίωση για κάθε θετική
ζημία του.
28.2 Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης
ή τεθεί υπό αναγκαστική ή ειδική διαχείριση ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε
οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη
σε εθνικές ή ενωσιακές διατάξεις, το Ίδρυμα δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση και να
ζητήσει τυχόν αποζημίωση για κάθε θετική ζημία του.
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28.3 Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της Σύμβασης, το Ίδρυμα δύναται
κατά την κρίση του να προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους κατά σειρά ανάδειξης
μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης της συγκεκριμένης Σύμβασης και να του/τους
προτείνει να αναλάβει/ουν την εκτέλεση της Σύμβασης του εκπτώτου αναδόχου με τους
ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει ο έκπτωτος
Ανάδοχος.
29. Υπογραφή της Σύμβασης
Το περιεχόμενο της Σύμβασης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI) με τον υποψήφιο που θα αναδειχθεί
νικητής υπόκεινται στην έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος και της
Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
Ρητά διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση μη έγκρισης της Σύμβασης από την αρμόδια
Αρχή, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος δύναται είτε να ακυρώσει εξ ολοκλήρου
την διαδικασία είτε να τροποποιήσει αυτήν κατά τις υποδείξεις της εποπτεύουσας
Αρχής, χωρίς καμία υποχρέωση του Ιδρύματος να αποζημιώσει τον ανακηρυχθέντα
Ανάδοχο.
30. Η παρούσα Πρόσκληση, ο διαγωνισμός, καθώς και η Σύμβαση που θα υπογραφεί με
τον ανάδοχο διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και οι διαφορές που τυχόν προκύψουν,
εφόσον δεν επιτευχθεί φιλική επίλυση της διαφοράς ή πρακτικό διαμεσολάβησης, εφόσον
τα μέρη συμφωνήσουν σχετικά, που θα επιλύει τη διαφορά, επιλύονται αποκλειστικά από τα
καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.
31. Η παρούσα Πρόσκληση δεν συνιστά σε καμία περίπτωση πρόταση για τη σύναψη
Σύμβασης.
32. Το Ίδρυμα επιφυλάσσεται να κηρύξει άγονο ή να ματαιώσει τον διαγωνισμό αζήμια για
το ίδιο και χωρίς καμία υποχρέωση προς τους διαγωνιζόμενους.
33. Οι υποψήφιοι δεν δικαιούνται σε καμία περίπτωση αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές
με τη σύνταξη και υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στη παρούσα Πρόσκληση.
34. Η Πρόσκληση αυτή θα αναρτηθεί από την Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής στην ιστοσελίδα των αναρτήσεων της Διεύθυνσης
Κοινωφελών Περιουσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και του Υπουργείου
Οικονομικών επί τριάντα (30) ημέρες, στην ιστοσελίδα της Εθνικής Πινακοθήκης και
περίληψη αυτής μία φορά στις εφημερίδες ¨Ηχώ των Δημοπρασιών¨ και ¨Εφημερίδα
Δημοπρασιών & Πλειστηριασμών¨ και στις ιστοσελίδες ihodimoprasion.gr, kapatel.gr και
dimoprasion.gr.
Αθήνα, 18/09/2020
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο Πρόεδρος
Απόστολος Μπότσος

Η Γενική Γραμματέας
Μαρίνα Λαμπράκη-Πλάκα

Ο Ταμίας
Δημήτριος Παπαπετρόπουλος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΡΑΓΕΣ ΤΩΝ
ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΟΥΤΣΟΥ
Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων κατάλληλων για τοποθέτηση σε υφιστάμενες ράγες τάσης
δικτύου στους εκθεσιακούς χώρους της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείου Αλεξάνδρου
Σούτσου.
Η προμήθεια αφορά σε δύο τύπους κινητών φωτιστικών σωμάτων LED με τα εξαρτήματά
τους,
 Φωτιστικό τύπου L1: με ασύμμετρη δέσμη τεχνολογίας “wallwasher” (996 τεμάχια),
με πρόσθετα:
- αντιθαμβωτικό πέτασμα
(150 τεμάχια),
- πέτασμα ασύμμετρης μορφής
(100 τεμάχια).
 Φωτιστικό τύπου L2: προβολέας Spot
(260 τεμάχια),
με πρόσθετα:
- αποσπώμενοι ανακλαστήρες διαμόρφωσης δέσμης σε διάφορες μοίρες(100 τεμάχια),
- διαθλαστήρας για διαμόρφωση της δέσμης σε spot, flood
(30 τεμάχια),
- φίλτρο απάλυνσης σκιών
(260 τεμάχια),
- φίλτρο διάχυσης του φωτός
(100 τεμάχια),
- διαθλαστήρας για διαμόρφωση ελλειπτικής δέσμης
(30 τεμάχια),
- κυλινδρικό αντιθαμβωτικό φίλτρο
(100 τεμάχια),
- ανεξάρτητα ρυθμιζόμενα πτερύγια
(100 τεμάχια).
Τεχνική περιγραφή και τεχνικές προδιαγραφές
Φωτιστικό Τύπου L1:
Στρεφόμενος προβολέας LED με ασύμμετρη δέσμη τεχνολογίας “wallwasher” κατάλληλος
για τοποθέτηση σε υφιστάμενη ράγα τάσης δικτύου Τύπου Universal Dali Track,
μεμονωμένα σε οροφή αλλά και τοίχο με την χρήση κατάλληλων εξαρτημάτων
τοποθέτησης και στήριξης, ενδεικτικού τύπου iGuzzini View P647.47 + accessories ή
ισοδύναμου τύπου με τουλάχιστον ίδια τεχνικά, λειτουργικά και αισθητικά χαρακτηριστικά.
Το σώμα του φωτιστικού θα είναι κατασκευασμένο από χυτό αλουμίνιο και θερμοπλαστικό.
Γραμμική διάταξη πλακέτας LED με παθητική αποβολή της θερμότητας για την
εξασφάλιση του μέγιστου χρόνου ζωής της πλακέτας LED με τη μέγιστη απόδοση
φωτισμού. Η απόδοση των χρωμάτων θα είναι άριστη καθώς ο δείκτης χρωματικής
απόδοσης θα πρέπει είναι κατελάχιστον (CRI) 90. Το φωτιστικό διαθέτει ενσωματωμένο
στο σώμα του τροφοδοτικό τύπου dali dimmable. Ο χρόνος ζωής θα πρέπει να είναι πολύ
υψηλός, μεγαλύτερος από 50.000h – L80 – B10 (Ta 25oC). Ο προβολέας θα έχει τη
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δυνατότητα διπλής περιστροφής κατά 3600 περί τον κατακόρυφο άξονα και κατά 900 προς
το οριζόντιο επίπεδο. Θα διαθέτει σύστημα κλειδώματος της επιθυμητής περιστροφής και
κλίσης . Επίσης θα φέρει προστατευτικό γυαλί ασφαλείας στο μπροστινό του μέρος.
Το φωτιστικό θα είναι λευκού χρώματος και μαύρο στην πλευρά εκπομπής του φωτισμού
για καλύτερο έλεγχο της θάμβωσης και της αντανάκλασης. Το επιθυμητό μέγεθος του
φωτιστικού θα πρέπει να έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά, καθώς οι ράγες τάσης δικτύου
τοποθετούνται σε εσοχές στην οροφή: έως 150mm η κρέμασή του από το κάτω μέρος της
ράγας, με μήκος έως 130mm ώστε να μην δεσμεύει χώρο και να μην εξέχει από την τελική
επιφάνεια της ψευδοροφής, και με πάχος έως 50mm για να έχει την δυνατότητα κλίσης
μέσα στην εσοχή και να μπορεί να δεχτεί τα επιπλέον εξαρτήματα ελέγχου της θάμβωσης
όπου απαιτηθεί.
Ισχύς φωτιστικού 19,5W, Φωτεινή απόδοση 51,3 lm/W, θερμοκρασία χρώματος 3000 Κ,
Mac Adam step:2
Βαθμός στεγανότητας IP40.
Τα εξαρτήματα που πρέπει να δέχεται ο προβολέας είναι:
- Αντιθαμβωτικό πέτασμα ορθογωνικής διατομής
- Πέτασμα ασύμμετρης μορφής.
Φωτιστικό τύπου L2:
Στρεφόμενος προβολέας ‘spot’, LED κατάλληλος για τοποθέτηση σε υφιστάμενη ράγα
τάσης δικτύου Universal Dali Track (Mains Voltage Track), μεμονωμένα σε οροφή αλλά
και τοίχο με την χρήση των κατάλληλων εξαρτημάτων τοποθέτησης και στήριξης,
ενδεικτικού τύπου iGuzzini Palco P632.01 + accessories ή ισοδύναμου τύπου με
τουλάχιστον ίδια τεχνικά, λειτουργικά και αισθητικά χαρακτηριστικά.
Το σώμα του φωτιστικού θα είναι κατασκευασμένο από χυτό αλουμίνιο και θερμοπλαστικό.
Παθητική αποβολή της θερμότητας η οποία εξασφαλίζει την βιωσιμότητα της πηγής LED.
Η απόδοση των χρωμάτων θα είναι άριστη καθώς ο δείκτης χρωματικής απόδοσης θα
πρέπει είναι κατελάχιστον (CRI) 95 . Το φωτιστικό διαθέτει ενσωματωμένο στο σώμα του
τροφοδοτικό τύπου dali dimmable. Ο χρόνος ζωής θα πρέπει να είναι πολύ υψηλός,
μεγαλύτερος από 50.000h – L80 – B10 (Ta 25oC). Ο ανακλαστήρας του φωτιστικού είναι
αποσπώμενος και διαθέτει τεχνολογία opti beam για ομαλότερη κατανομή της φωτεινής
δέσμης και βελτίωση του βαθμού απόδοσης της φωτεινής πηγής και αποφυγή της
θάμβωσης. Διαθέτει σύστημα κλειδώματος της επιθυμητής περιστροφής και κλίσης. Ο
προβολέας θα έχει τη δυνατότητα διπλής περιστροφής κατά 3600 περί τον κατακόρυφο
άξονα και κατά 900 προς το οριζόντιο επίπεδο.
Το φωτιστικό θα είναι λευκού χρώματος. Το επιθυμητό μέγεθος του φωτιστικού θα πρέπει
να έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά, καθώς οι ράγες τάσης δικτύου τοποθετούνται σε
εσοχές στην οροφή: δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την διάμετρο των 105mm, και το μήκος
του τα 175 mm ώστε να μην εξέχει από την τελική επιφάνεια της ψευδοροφής. Ισχύς
φωτιστικού 28,5W, Φωτεινή απόδοση 67,4 lm/W, θερμοκρασία χρώματος 3000 Κ, Mac
Adam step:2
Βαθμός στεγανότητας IP40.
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O προβολέας θα πρέπει να μπορεί να δέχεται ταυτόχρονα τουλάχιστον δύο οπτικά φίλτρα
καθώς και δυνατότητα τοποθέτησης ενός επιπλέον εξωτερικού αξεσουάρ (πτερύγια και
αντιθαμβωτικό φίλτρο).
Τα εξαρτήματα που πρέπει να δέχεται ο προβολέας είναι:
- Αποσπώμενοι ανακλαστήρες για διαμόρφωση δέσμης σε 80,120,200,380,460.
- Διαθλαστήρες τεχνολογίας Opti beam για διαμόρφωση της δέσμης σε spot, flood και
wide flood.
- Αντιθαμβωτικό φίλτρο
- Φίλτρο απάλυνσης σκιών
- Φίλτρο διάχυσης του φωτός
- Διαθλαστήρα τύπου Fresnel για διαμόρφωση ελλειπτικής δέσμης δύο τύπων,
μεσαίας και ανοικτής δέσμης
- Κυλινδρικό αντιθαμβωτικό φίλτρο
- Ανεξάρτητα ρυθμιζόμενα πτερύγια.
Ο προσφέρων πρέπει να υποβάλλει με την τεχνική προσφορά του πιστοποιητικά, τα οποία
βεβαιώνουν την τήρηση των προδιαγραφόμενων τεχνικών, λειτουργικών, αισθητικών
χαρακτηριστικών:
 CE, με το οποίο ο κατασκευαστής ή ο εισαγωγέας πιστοποιεί ότι το προϊόν έχει
αξιολογηθεί και είναι σύμφωνο με τις σχετικές Ευρωπαϊκές οδηγίες ασφάλειας,
υγείας και προστασίας περιβάλλοντος,
 ENEC, με το οποίο πιστοποιείται η ασφάλεια της ηλεκτρικής συσκευής σύμφωνα με
τις Ευρωπαϊκές οδηγίες.
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΕΜΑΧΙΑ

ΤΙΜΗ

ΚΟΣΤΟΣ

1
Φωτιστικό τύπου L1
Στρεφόμενος προβολέας LED με
ασύμμετρη δέσμη τεχνολογίας
“wallwasher” κατάλληλος για
τοποθέτηση σε υφιστάμενη ράγα
τάσης δικτύου Τύπου Universal
Dali Track, μεμονωμένα σε οροφή,
αλλά και τοίχο με την χρήση
κατάλληλων εξαρτημάτων
τοποθέτησης και στήριξης.
αντιθαμβωτικό πέτασμα B17

996

€ 248,00

€ 247.008,00

150

€ 39,00

€ 5.850,00

πέτασμα ασύμμετρης μορφής

100

€ 59,00

€ 5.900,00

260

€ 269,00

€ 69.940,00

100

€ 22,00

€ 2.200,00

30

€ 24,00

€ 720,00

φίλτρο απάλυνσης σκιών

260

€ 9,00

€ 2.340,00

φίλτρο διάχυσης του φωτός
διαθλαστήρας για διαμόρφωση
ελλειπτικής δέσμης
κυλινδρικό αντιθαμβωτικό φίλτρο
ανεξάρτητα ρυθμιζόμενα πτερύγια
Σύνολο

100

€ 40,00

€ 4.000,00

30

€ 24,00

€ 720,00

100
100

€ 35,00
€ 63,00

€ 3.500,00
€ 6.300,00
€ 348.478,00

Εισφορά ανακύκλωσης

€ 502,40

ΦΠΑ 24%

€ 83.755,30

2
Φωτιστικό τύπου L2
Στρεφόμενος προβολέας 'spot',
LED κατάλληλος για τοποθέτηση
σε υφιστάμενη ράγα τάσης δικτύου
Universal Dali Track (Mains
Voltage Track), μεμονωμένα σε
οροφή, αλλά και τοίχο με την
χρήση των κατάλληλων
εξαρτημάτων τοποθέτησης και
στήριξης
αποσπώμενοι ανακλαστήρες
διαμόρφωσης δέσμης σε διάφορες
μοίρες
διαθλαστήρας για διαμόρφωση της
δέσμης σε spot, flood

Γενικό Σύνολο

€ 432.735,70
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΙΙ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
[ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ:]
[ΠΛΗΡΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ & ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ
ΥΠΑΡΧΕΙ]
[ΕΔΡΑ]
[ΤΗΛΕΦΩΝΟ]
[FAX]
[ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (EMAIL)]
[ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ]

ΤΙΤΛΟΣ,

ΕΑΝ

[ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ:]
[ΟΝΟΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ]
[ΠΛΗΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ]
[ΕΔΡΑ]
[ΤΗΛΕΦΩΝΟ]
[FAX]
[ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (EMAIL)]
[ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ]
[ΑΦΜ]
[ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ]
[ΕΑΝ Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΜΕΛΗ, ΠΡΕΠΕΙ
ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ]
[ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ]
ΠΡΟΣ:

ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΚΟΥΤΛΙΔΗ
ΑΛΣΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΟΥΔΙ

ΘΕΜΑ:
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΩΝ ΜΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΡΑΓΕΣ ΤΩΝ
ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ
ΧΩΡΩΝ
ΤΗΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ
ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ
ΜΟΥΣΕΙΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΟΥΤΣΟΥ»
Με την παρούσα επιστολή μας υποβάλλουμε την σφραγισμένη προσφορά μας για τη
συμμετοχή μας στον ανωτέρω διαγωνισμό και δηλώνουμε την ανεπιφύλακτη αποδοχή των
όρων της Πρόσκλησης και των Παραρτημάτων αυτής του διαγωνισμού.
Ακόμη σας δηλώνουμε ότι ορίζουμε ως αντίκλητο τον … [πλήρη στοιχεία αντικλήτου,
ονοματεπώνυμο, διεύθυνση εντός των Τομέων της Περιφέρειας Αθηνών, ΑΔΤ, ΑΦΜ], ο
οποίος εξουσιοδοτείται να παραλαμβάνει τα κοινοποιούμενα έγγραφα και να είναι
υπεύθυνος για κάθε επικοινωνία μαζί σας, που τυχόν απαιτηθεί.
[Τα ακόλουθα συμπληρώνονται από υποψηφίους που αποτελούν ενώσεις προσώπων:]
Επίσης, σας δηλώνουμε ότι ως κοινός νόμιμος εκπρόσωπος της ένωσης, ο οποίος έχει την
εντολή και πληρεξουσιότητα όλων των μελών να εκπροσωπεί την ένωση, να δεσμεύει τα
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μέλη και γενικότερα να ενεργεί και δηλώνει καθετί απαραίτητο για την διενέργεια του
Διαγωνισμού, συμπεριλαμβανομένης της υποβολής ενστάσεων, ορίζεται για όλη τη
διάρκεια του Διαγωνισμού ο/η … [πλήρη στοιχεία του κοινού εκπροσώπου της ένωσης
προσώπων].
Με εκτίμηση,
[Υπογραφή/ες]
[Σφραγίδες]
Συνημμένο: Δήλωση αποδοχής του διορισθέντος αντικλήτου ως ακολούθως:
Ο υπογράφων … [πλήρη στοιχεία αντικλήτου] δηλώνω ότι αποδέχομαι το διορισμό μου ως
αντικλήτου από τον … [υποψήφιος], και υπό την ιδιότητα αυτή αναλαμβάνω να
παραλαμβάνω τα κοινοποιούμενα έγγραφα και να είμαι υπεύθυνος για κάθε επικοινωνία με
το Ίδρυμα Κουτλίδη που τυχόν απαιτηθεί στο πλαίσιο του Διαγωνισμού για την «Ανάδειξη
Αναδόχου για την Προμήθεια Φωτιστικών Σωμάτων Συμβατών με Υφιστάμενες Ράγες των
Εκθεσιακών Χώρων της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου».
Με εκτίμηση,
[Υπογραφή]
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
(προσαρμόζεται στην εκάστοτε περίπτωση αν πρόκειται εταιρεία, ένωση προσώπων ή
φυσικό πρόσωπο)
ΠΡΟΣ ΤΟ
ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΚΟΥΤΛΙΔΗ
Άλσος Ελληνικού Στρατού Γουδί
Έχουμε την τιμή να της γνωρίσουμε με την παρούσα ότι:
Σε σχέση με τη προσφορά, που συνυποβάλλει με την παρούσα η
………………………………………….( στοιχεία α΄ εταιρείας: επωνυμία, διεύθυνση, ΑΦΜ
κλπ) και …………………… (στοιχεία β΄ εταιρείας: επωνυμία, διεύθυνση, ΑΦΜ κλπ)
(εφεξής: ο «Πελάτης»), για τη συμμετοχή της στο Διαγωνισμό, που έχει προκηρύξει το
Ίδρυμα Ευριπίδη Κουτλίδη για την «Ανάδειξη Αναδόχου για την Προμήθεια Φωτιστικών
Σωμάτων Συμβατών με Υφιστάμενες Ράγες των Εκθεσιακών Χώρων της Εθνικής
Πινακοθήκης Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου» (εφεξής ο «Διαγωνισμός»),
ΕΓΓΥΩΜΕΘΑ ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα προς το Ίδρυμα Ευριπίδη Κουτλίδη,
ευθυνόμενοι αλληλέγγυα και εις ολόκληρο ως πρωτοφειλέτες για το ποσό των ευρώ έξι
χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα (€ 6.970,00) υπέρ του Πελάτη, (σε περίπτωση ένωσης
προσώπων: καθώς και ατομικά υπέρ κάθε ενός από τα παραπάνω νομικά πρόσωπα και για
όλα αυτά τα πρόσωπα ως αλληλεγγύως και εις ολόκληρο υπόχρεα μεταξύ τους, λόγω της
ιδιότητάς τους ως μελών της παραπάνω ένωσης), για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών
τους, που προκύπτουν από τη συμμετοχή του/τους στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με την
Πρόσκληση συμμετοχής στον Διαγωνισμό. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει, καθ’ όλη τη
διάρκεια ισχύος της, μόνο τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την συμμετοχή του Πελάτη
μας στο Διαγωνισμό και ισχύει μέχρι, εφόσον αναδειχθεί ως Ανάδοχος, την παράδοση εκ
μέρους του της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της Σύμβασης που θα κατατεθεί στο
Ίδρυμα ή, μέχρι την επιστροφή της στην Τράπεζα από τον Πελάτη μας.
Το παραπάνω ποσό υποσχόμαστε και είμαστε υποχρεωμένοι να σας καταβάλουμε αμέσως
και το αργότερο μέσα σε τρεις (3) ημέρες από τη σχετική έγγραφη ειδοποίησή σας, χωρίς
καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το
βάσιμο ή μη της απαιτήσεώς σας. Δεν απαιτείται οποιαδήποτε εξουσιοδότηση, ενέργεια ή
συναίνεση του Πελάτη μας για την πληρωμή αυτή και δεν θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε
τυχόν επιφύλαξη, αντίρρηση, ένσταση ή προσφυγή του Πελάτη μας ή των οντοτήτων που
τον απαρτίζουν στη διαιτησία ή τα δικαστήρια, με οποιοδήποτε αίτημα,
συμπεριλαμβανομένων και των αιτημάτων περί μη κατάπτωσης και μη πληρωμής της
παρούσας, ή περί θέσης αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση.
Επίσης, με την παρούσα, σας δηλώνουμε ότι παραιτούμαστε, ρητά και ανεπιφύλακτα, από
τις ενστάσεις των ευεργετημάτων της διαιρέσεως και της διζήσεως, από το δικαίωμα
προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη, ακόμη και των μη προσωποπαγών, και γενικά από κάθε ένστασή μας ως εγγυητή που απορρέει από τις διατάξεις του
Αστικού Κώδικα (συμπεριλαμβανομένων των ενστάσεων των άρθρων 852 - 857, 862 - 864,
866 - 868 του Αστικού Κώδικα) όπως και από τα δικαιώματά μας που τυχόν απορρέουν από
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τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα εν γένει.
Η παρούσα Εγγυητική Επιστολή ισχύει μέχρι την πάροδο 1 μήνα μετά τη λήξη ισχύος της
Προσφοράς, και μέχρι τότε πρέπει να έχει περιέλθει στην Τράπεζα οποιοδήποτε αίτημα
κατάπτωσης της παρούσας. Με την παρέλευση της ημερομηνίας αυτής, η παρούσα
καθίσταται αυτοδικαίως άκυρη και ανίσχυρη. Σε κάθε περίπτωση, η ισχύς της παρούσας
παύει είτε με την επιστροφή του σώματος αυτής στην Τράπεζα είτε εάν λάβουμε έγγραφη
δήλωσή σας ότι, μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε
σχετική υποχρέωση.
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της παρούσας, σε περίπτωση παράτασης της
ισχύος της Προσφοράς του Πελάτη μας, κατόπιν απλής έγγραφης ειδοποίησης από το
Ίδρυμα ή σχετικής αίτησης του Πελάτη μας προς την Τράπεζά μας, υπό την προϋπόθεση ότι
το σχετικό αίτημα θα μας υποβληθεί πριν την ημερομηνία λήξης ισχύος της παρούσας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της παρούσας, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο
τέλος χαρτοσήμου, το οποίο βαρύνει τον Πελάτη μας.
Βεβαιώνουμε, τέλος, ότι το σύνολο των εν ισχύ εγγυητικών επιστολών που έχει χορηγήσει η
Τράπεζά μας στο Δημόσιο και στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, συνυπολογίζοντας
και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει οριστεί από το
Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.
Με εκτίμηση»
Ονομασία Τράπεζας ………………………
Κατάστημα …………………………
(Δ/νση οδός-αριθμός ΤΚ –τηλ-FAX) ………………………………
Ημερομηνία έκδοσης ……………
ΕΥΡΩ 6.970,00 .

29
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
(προσαρμόζεται στην εκάστοτε περίπτωση αν πρόκειται εταιρεία, ένωση προσώπων ή
φυσικό πρόσωπο)
ΠΡΟΣ ΤΟ
ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΚΟΥΤΛΙΔΗ
Άλσος Ελληνικού Στρατού Γουδί
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε με την παρούσα ότι:
Σε σχέση με την από ................. (ημ/νία σύμβασης) σύμβαση (εφεξής η «Σύμβαση») για την
προμήθεια φωτιστικών σωμάτων συμβατών με υφιστάμενες ράγες των εκθεσιακών χώρων
της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου μεταξύ του Ιδρύματος Ευριπίδη
Κουτλίδη και …………….(σε περίπτωση ένωσης προσώπων: στοιχεία α΄ εταιρείας:
επωνυμία, διεύθυνση, ΑΦΜ κλπ και …………………… στοιχεία β΄ εταιρείας: επωνυμία,
διεύθυνση, ΑΦΜ κλπ) (εφεξής: ο "Πελάτης"), ο οποίος/η οποία ανεδείχθη Ανάδοχος κατά
το Διαγωνισμό που έχει προκηρύξει το Ίδρυμα για την «Ανάδειξη Αναδόχου για την
Προμήθεια Φωτιστικών Σωμάτων Συμβατών με Υφιστάμενες Ράγες των Εκθεσιακών
Χώρων της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου».
ΕΓΓΥΩΜΕΘΑ ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα προς το Ίδρυμα Ευριπίδη Κουτλίδη
ευθυνόμενοι αλληλέγγυα και εις ολόκληρο ως αυτοφειλέτες για το ποσό των Ευρώ
……………………………… (€ …………) και το οποίο ποσόν καλύπτει το 5% της
συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας €..…………… αυτής
ΥΠΕΡ του Πελάτη μας (σε περίπτωση ένωσης προσώπων: καθώς και ατομικά υπέρ κάθε
ενός από τα παραπάνω νομικά πρόσωπα και για όλα αυτά τα πρόσωπα ως αλληλεγγύως και
εις ολόκληρο υπόχρεα μεταξύ τους απέναντι στο Ίδρυμα Κουτλίδη, λόγω της ιδιότητάς τους
ως μελών της παραπάνω ένωσης), για την ακριβή, πιστή και εμπρόθεσμη εκπλήρωση των
οποιασδήποτε φύσης υποχρεώσεών του, κύριων και παρεπόμενων, που απορρέουν από την
Σύμβαση. Επίσης η παρούσα Εγγυητική Επιστολή ισχύει και η Τράπεζά μας θα σας
καταβάλει το ποσό αυτής, ακόμη και σε περίπτωση που τυχόν ο Πελάτης μας ή μία από τις
οντότητες που τον απαρτίζουν υπαχθεί στις διατάξεις των κηρυχθεί σε πτώχευση, τεθεί σε
αναγκαστική διαχείριση ή σε ειδική εκκαθάριση ή κατάσταση αφερεγγυότητας και η
σύμβαση λυθεί ή καταγγελθεί.
Το παραπάνω ποσό υποσχόμαστε και είμαστε υποχρεωμένοι να σας καταβάλουμε αμέσως
και το αργότερο μέσα σε τρεις (3) ημέρες από τη σχετική έγγραφη δήλωσή σας, ολικά ή
μερικά σύμφωνα με την δήλωσή σας, χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση
ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαιτήσεώς σας. Δεν απαιτείται
οποιαδήποτε εξουσιοδότηση, ενέργεια ή συναίνεση του Πελάτη μας για την πληρωμή αυτή
και δεν θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν επιφύλαξη, αντίρρηση, ένσταση ή προσφυγή
του Πελάτη μας στη διαιτησία ή τα δικαστήρια, με οποιοδήποτε αίτημα,
συμπεριλαμβανομένων και των αιτημάτων περί μη κατάπτωσης και μη πληρωμής της
παρούσας, ή περί θέσης αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση.
Επίσης, με την παρούσα, σας δηλώνουμε ότι παραιτούμαστε, ρητά και ανεπιφύλακτα, από
τις ενστάσεις των ευεργετημάτων της διαιρέσεως και της διζήσεως, από το δικαίωμα
προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη, ακόμη και των μη
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προσωποπαγών, και γενικά από κάθε ένστασή μας ως εγγυητή που απορρέει από τις
διατάξεις του Αστικού Κώδικα (συμπεριλαμβανομένων των ενστάσεων των άρθρων 852 857, 862 - 864, 866 - 868 του Αστικού Κώδικα) όπως και από τα δικαιώματά μας που τυχόν
απορρέουν από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα εν γένει.
Η παρούσα Εγγυητική Επιστολή ισχύει μέχρι την ………… (6 μήνες μετά την υπογραφή
της Σύμβασης) οπότε μέχρι την ημερομηνία αυτή πρέπει να έχει περιέλθει στην Τράπεζά
μας οποιοδήποτε τυχόν αίτημα κατάπτωσης ή αντικατάστασης της παρούσας. Με την
παρέλευση της ημερομηνίας αυτής, η παρούσα καθίσταται αυτοδικαίως άκυρη και
ανίσχυρη. Σε κάθε περίπτωση η ισχύς της παρούσας παύει είτε με την επιστροφή του
σώματος αυτής στην Τράπεζα είτε εάν λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι, μπορούμε να
θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της παρούσας, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο
τέλος χαρτοσήμου, το οποίο βαρύνει τον Πελάτη μας.
Βεβαιώνουμε, τέλος, ότι το σύνολο των εν ισχύ εγγυητικών επιστολών που έχει χορηγήσει η
Τράπεζά μας στο Δημόσιο και στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, συνυπολογίζοντας
και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων, που έχει οριστεί από το
Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.
Με εκτίμηση»
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
(προσαρμόζεται στην εκάστοτε περίπτωση αν πρόκειται εταιρεία, ένωση προσώπων ή
φυσικό πρόσωπο)
ΠΡΟΣ ΤΟ
ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΚΟΥΤΛΙΔΗ
Άλσος Ελληνικού Στρατού Γουδί
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε με την παρούσα ότι:
Σε σχέση με την από ................. (ημ/νία σύμβασης) σύμβαση (εφεξής η «Σύμβαση») για την
προμήθεια φωτιστικών σωμάτων συμβατών με υφιστάμενες ράγες των εκθεσιακών χώρων
της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου μεταξύ του Ιδρύματος Ευριπίδη
Κουτλίδη και …………….(σε περίπτωση ένωσης προσώπων: στοιχεία α΄ εταιρείας:
επωνυμία, διεύθυνση, ΑΦΜ κλπ και …………………… στοιχεία β΄ εταιρείας: επωνυμία,
διεύθυνση, ΑΦΜ κλπ) (εφεξής: ο "Πελάτης"), η οποία ανεδείχθη Ανάδοχος κατά το
Διαγωνισμό που είχε προκηρύξει το Ίδρυμα για την «Ανάδειξη Αναδόχου για την
Προμήθεια Φωτιστικών Σωμάτων Συμβατών με Υφιστάμενες Ράγες των Εκθεσιακών
Χώρων της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου».
ΕΓΓΥΩΜΕΘΑ ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα προς το Ίδρυμα Ευριπίδη Κουτλίδη
ευθυνόμενοι αλληλέγγυα και εις ολόκληρο ως αυτοφειλέτες για το ποσό των Ευρώ
……………………………… (€ …………), το οποίο καλύπτει το 5% της συμβατικής προ
Φ.Π.Α. αξίας της Σύμβασης εξ Ευρώ ……… (€..……………,)
ΥΠΕΡ του Πελάτη μας (σε περίπτωση ένωσης προσώπων: καθώς και ατομικά υπέρ κάθε
ενός από τα παραπάνω φυσικά/νομικά πρόσωπα και για όλα αυτά τα πρόσωπα ως
αλληλεγγύως και εις ολόκληρο υπόχρεα μεταξύ τους απέναντι στο Ίδρυμα Κουτλίδη, λόγω
της ιδιότητάς τους ως μελών της παραπάνω ένωσης), για την ακριβή, πιστή και εμπρόθεσμη
εκπλήρωση των οποιασδήποτε φύσης υποχρεώσεών του/τους, κύριων και παρεπόμενων,
που απορρέουν από την υποχρέωση του Πελάτη για την παροχή των υπηρεσιών εγγυημένης
λειτουργίας του αντικειμένου της Σύμβασης που παραλήφθηκε οριστικά από σας την
..../.../2020. Επίσης η παρούσα Εγγυητική Επιστολή ισχύει και η Τράπεζά μας θα σας
καταβάλει το ποσό αυτής, ακόμη και σε περίπτωση που τυχόν ο Πελάτης μας ή μία από τις
οντότητες που τον απαρτίζουν υπαχθεί στις διατάξεις των κηρυχθεί σε πτώχευση, τεθεί σε
αναγκαστική διαχείριση ή σε ειδική εκκαθάριση ή κατάσταση αφερεγγυότητας και η
σύμβαση λυθεί ή καταγγελθεί.
Το παραπάνω ποσό υποσχόμαστε και είμαστε υποχρεωμένοι να σας καταβάλουμε αμέσως
και το αργότερο μέσα σε τρεις (3) ημέρες από τη σχετική έγγραφη δήλωσή σας, ολικά ή
μερικά σύμφωνα με την δήλωσή σας, χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση
ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαιτήσεώς σας. Δεν απαιτείται
οποιαδήποτε εξουσιοδότηση, ενέργεια ή συναίνεση του Πελάτη μας για την πληρωμή αυτή
και δεν θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν επιφύλαξη, αντίρρηση, ένσταση ή προσφυγή
του Πελάτη μας ή των οντοτήτων που τον απαρτίζουν στη διαιτησία ή τα δικαστήρια, με
οποιοδήποτε αίτημα, συμπεριλαμβανομένων και των αιτημάτων περί μη κατάπτωσης και μη
πληρωμής της παρούσας, ή περί θέσης αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση.
Επίσης, με την παρούσα, σας δηλώνουμε ότι παραιτούμαστε, ρητά και ανεπιφύλακτα, από
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τις ενστάσεις των ευεργετημάτων της διαιρέσεως και της διζήσεως, από το δικαίωμα
προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη, ακόμη και των μη
προσωποπαγών, και γενικά από κάθε ένστασή μας ως εγγυητή που απορρέει από τις
διατάξεις του Αστικού Κώδικα (συμπεριλαμβανομένων των ενστάσεων των άρθρων 852 857, 862 - 864, 866 - 868 του Αστικού Κώδικα) όπως και από τα δικαιώματά μας που τυχόν
απορρέουν από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα εν γένει.
Η παρούσα Εγγυητική Επιστολή ισχύει μέχρι την ………… (28 μήνες μετά την οριστική
παραλαβή) οπότε μέχρι την ημερομηνία αυτή πρέπει να έχει περιέλθει στην Τράπεζά μας
οποιοδήποτε τυχόν αίτημα κατάπτωσης ή αντικατάστασης της παρούσας. Με την
παρέλευση της ημερομηνίας αυτής, η παρούσα καθίσταται αυτοδικαίως άκυρη και
ανίσχυρη. Σε κάθε περίπτωση η ισχύς της παρούσας παύει είτε με την επιστροφή του
σώματος αυτής στην Τράπεζα είτε εάν λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι, μπορούμε να
θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της παρούσας, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο
τέλος χαρτοσήμου, το οποίο βαρύνει τον Πελάτη μας.
Βεβαιώνουμε, τέλος, ότι το σύνολο των εν ισχύ εγγυητικών επιστολών που έχει χορηγήσει η
Τράπεζά μας στο Δημόσιο και στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, συνυπολογίζοντας
και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων, που έχει οριστεί από το
Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.
Με εκτίμηση»
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΩΝ ΜΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ
ΡΑΓΕΣ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ
ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΟΥΤΣΟΥ»
Στην Αθήνα σήμερα, …………………, μεταξύ :
ΑΦΕΝΟΣ, του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΚΟΥΤΛΙΔΗ (ΦΕΚ Α΄ 122/1976, ΑΦΜ
090192628) που εδρεύει στην Αθήνα, στο Άλσος Ελληνικού Στρατού Γουδί, και
εκπροσωπείται στο παρόν νόμιμα από τον κ. Απόστολο Μπότσο, Πρόεδρο του Διοικητικού
Συμβουλίου του Ιδρύματος και Επίτιμο Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, την κα Μαρίνα
Λαμπράκη – Πλάκα, Γενική Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος και
Δ/ντρια της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου και τον κ. Δημήτριο
Παπαπετρόπουλο, Ταμία του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος και Επίτιμο
Αντιπρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (εφεξής το «Ίδρυμα»), και
ΑΦΕΤΕΡΟΥ, ………………………………………………………………………… που
εδρεύει …………………………, οδός …………., με ΑΦΜ …………….. και αριθ. ΓΕΜΗ
………………….., και που εκπροσωπείται στο παρόν νόμιμα από ……………………........
…………………………………. δυνάμει της υπ΄ αριθμ. ..………………………………...
………………………………… εφεξής ο «Ανάδοχος»,
συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα :

ΑΡΘΡΟ 1° : Αντικείμενο της σύμβασης
Με το παρόν ιδιωτικό συμφωνητικό και με βάση την απόφαση ……/…… του Διοικητικού
Συμβουλίου του Ιδρύματος, τούτο αναθέτει στον Ανάδοχο και αυτός αναλαμβάνει την
εκτέλεση της σύμβασης προμήθειας με τίτλο «ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΡΑΓΕΣ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ
ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΟΥΤΣΟΥ» με τους όρους της
Πρόσκλησης και των Παραρτημάτων αυτής που αποδέχεται ανεπιφύλακτα, όπως
αναφέρονται στην Πρόσκληση συμμετοχής για την ανάδειξη αναδόχου για την ανωτέρω
προμήθεια του οικείου διαγωνισμού και εγκρίθηκαν από την Δ/νση Κοινωφελών
Περιουσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με την …………...……………
απόφαση.
APΘPO 2° : Συμβατικά Τεύχη
Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία για την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης είναι τα
ακόλουθα :
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1. Η Πρόσκληση συμμετοχής στον διαγωνισμό με τα Παραρτήματά της.
2. Το παρόν ιδιωτικό συμφωνητικό.
3. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που παρασχέθηκαν σε όλους τους
υποψήφιους στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας.
4. Η Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου.
Σε περίπτωση αντίφασης σχετικά με την έννοια, την ισχύ ή και για την ερμηνεία των όρων
της σύμβασης λαμβάνονται υπόψη τα ανωτέρω τεύχη με την ανωτέρω σειρά
προτεραιότητας.
ΑΡΘΡΟ 3° : Προθεσμίες
Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στους όρους της Πρόσκλησης και των Παραρτημάτων αυτής ορίζεται σε έξι
(6) εβδομάδες από την ημερομηνία υπογραφής του παρόντος συμφωνητικού, δηλαδή
αρχίζει σήμερα την …………. και λήγει την …………. .
ΑΡΘΡΟ 4° : Εκπρόσωπος – Έδρα του Αναδόχου
Εκπρόσωπος του Αναδόχου δυνάμει της δήλωσης που κατατέθηκε στη διαδικασία του
διαγωνισμού, που προσαρτάται στην παρούσα σύμβαση, ορίζεται ο ………………………
………………………….., κάτοικος ……………………….οδός ……………… αρ. …..
τ.κ. …….., τηλέφωνο ……………………, fax …………….. , email ………………..
Ως έδρα του Αναδόχου δηλώνεται η έδρα του εκπροσώπου του ήτοι : οδός ………………..,
αριθμός………, τκ …….., πόλη ……………… .
ΑΡΘΡΟ 5° : Αμοιβή – Κρατήσεις – Τρόπος πληρωμής
Η αμοιβή του Αναδόχου, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην οικεία Πρόσκληση
αποτελεί το ποσό της Οικονομικής Προσφοράς του στο οποίο συμπεριλαμβάνεται ο Φόρος
προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.). Η αμοιβή αυτή στην προκείμενη περίπτωση, σύμφωνα με
την οικονομική Προσφορά του Αναδόχου και την απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος
του διαγωνισμού (Απόφαση Δ.Σ. Ιδρύματος υπ’ αριθμ. ……………), ανέρχεται συνολικά
στο ποσό των ………………………………..........ευρώ (….….....€), συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α. 24% εξ ευρώ ………… (………€).
Λεπτομέρειες σχετικά με την αμοιβή του Αναδόχου, τις κρατήσεις και τις λοιπές
οικονομικές επιβαρύνσεις της, τον τρόπο πληρωμής κ.λ.π., αναφέρονται στην Πρόσκληση
συμμετοχής στον διαγωνισμό και τα Παραρτήματα.
ΑΡΘΡΟ 6ο : Εγγυήσεις
Για την υπογραφή του παρόντος ιδιωτικού συμφωνητικού και σύμφωνα με τους όρους της
Πρόσκλησης και των Παραρτημάτων αυτής, ο Ανάδοχος παρέδωσε σήμερα στο Ίδρυμα την
υπ΄ αριθμόν ……………………εγγυητική επιστολή της Τράπεζας……………………. για
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την καλή εκτέλεση των όρων της Πρόσκλησης συμμετοχής στον διαγωνισμό συνολικού
ποσού ……………………………………………. ευρώ (………. €).
Σε περίπτωση που η εγγυητική επιστολή εγγυημένης λειτουργίας εκδοθεί από Τράπεζα για
περίοδο μικρότερη των είκοσι οκτώ (28) μηνών, ο Ανάδοχος υποχρεούται να την
αντικαθιστά με άλλην ή άλλες συνολικής διάρκειας ίσης με την διάρκεια εγγυημένης
λειτουργίας. Αν ο Ανάδοχος παραλείψει να εκτελέσει την υποχρέωσή του αυτή το αργότερο
μέχρι δέκα (10) ημέρες πριν την ημερομηνία λήξης της ισχύουσας εγγυητικής επιστολής
εγγυημένης λειτουργίας, η οποία δεν λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του
δεκαημέρου, το Ίδρυμα δικαιούται να ζητήσει την κατάπτωσή της.

ΑΡΘΡΟ 7° : Ακροτελεύτιο Άρθρο
Σε πίστωση των συμφωνηθέντων συνετάγη το παρόν ιδιωτικό συμφωνητικό που
αποτελείται από ……. σελίδες σε δύο όμοια αντίτυπα, τα οποία αφού αναγνώσθηκαν και
βεβαιώθηκαν από τους εκπροσώπους των συμβαλλομένων υπογράφηκαν από αυτούς μαζί
με τα Παραρτήματα και παρέλαβαν από ένα το Ίδρυμα και ένα ο Ανάδοχος.
Οι Συμβαλλόμενοι

