Αζήλα 21/08/2020

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ
ΔΘΝΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
ΜΟΤΔΙΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ ΟΤΣΟΤ

Σαρ. Γ/λζε: Σ.Θ. 18009 - 116 01 ΑΘΗΝΑ

Αξηζ. Πξση. 1963

ΠΡΟ :

Πιεξνθνξίεο : Μ. Μαθξή
Σειέθσλα : 210 723 5857, 723 5937-8, 723 7825, 723 1090
Γξαθεία :Άιζνο Διιεληθνύ ηξαηνύ, Αζήλα Σ.Κ.11525
Fax : 210 722 4889
E-mail : marinamakri@nationalgallery.gr

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ
ΑΠΟΦΑΗ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ:
«ΦΩΣΙΜΟ ΣΩΝ ΔΡΓΩΝ ΓΛΤΠΣΙΚΗ ΣΟ Α΄ΚΣΙΡΙΟ ΣΗ ΔΘΝΙΚΗ
ΓΛΤΠΣΟΘΗΚΗ»,
ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ ΣΗΝ ΠΛΔΟΝ ΤΜΦΔΡΟΤΑ ΑΠΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΆ ΒΑΔΙ ΣΙΜΗ
ΟΠΩ ΠΔΡΙΓΡΑΦΟΝΣΑΙ ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ ΣΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ ΣΗ
ΥΔΣΙΚΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ:53.642,50 € ρσξίο ΦΠΑ
66.516,70 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: 07/09/2020
θαη ώξα 12:00
Έρνληαο ππόςε ηηο δηαηάμεηο
1. Σνπ Ν. 1079/80 «Πεξί Οξγαληζκνύ θαη Λεηηνπξγίαο ηεο ΔΠΜΑ» (ΦΔΚ
239/η.Α/14-10-80)
2. Σος άπθπος 43 ηος ν. 4605/2019 (Α’ 52) “Εναπμόνιζη ηηρ ελληνικήρ
νομοθεζίαρ με ηην Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 ηος Εςπωπαϊκού Κοινοβοςλίος
και ηος Σςμβοςλίος ...... – Μέηπα για ηην επιηάσςνζη ηος έπγος ηος
Υποςπγείος Οικονομίαρ και Ανάπηςξηρ και άλλερ διαηάξειρ [Πποζηαζία
ππώηηρ καηοικίαρ]”.
3. ηνπ λ. 4412/2016 (Α' 147) “Γημόζιερ ςμβάζειρ Έπγων, Ππομηθειών και
Τπηπεζιών (πποζαπμογή ζηιρ Οδηγίερ 2014/24/ ΔΔ και 2014/25/ΔΔ)», όπωρ
ηποποποιήθηκε και ιζσύει.
4. ηνπ λ. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για ηη διασείπιζη, ηον έλεγσο και ηην εθαπμογή
αναπηςξιακών παπεμβάζεων για ηην ππογπαμμαηική πεπίοδο 2014−2020, Β)
Δνζωμάηωζη ηηρ Οδηγίαρ 2012/17 ηος Δςπωπαϊκού Κοινοβοςλίος και ηος
ςμβοςλίος ηηρ 13ηρ Ιοςνίος 2012 (ΔΔ L 156/16.6.2012) ζηο ελληνικό δίκαιο,
ηποποποίηζη ηος ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλερ διαηάξειρ” θαη ηνπ λ.
3614/2007 (Α' 267) «Γιασείπιζη, έλεγσορ και εθαπμογή αναπηςξιακών
παπεμβάζεων για ηην ππογπαμμαηική πεπίοδο 2007 -2013»,
5. ηνπ λ. 4270/2014 (Α' 143) «Απσέρ δημοζιονομικήρ διασείπιζηρ και εποπηείαρ
(ενζωμάηωζη ηηρ Οδηγίαρ 2011/85/ΔΔ) – δημόζιο λογιζηικό και άλλερ
διαηάξειρ»,

6. ηνπ λ. 4250/2014 (Α' 74) «Γιοικηηικέρ Απλοςζηεύζειρ - Καηαπγήζειρ,
ςγσωνεύζειρ Νομικών Πποζώπων και Τπηπεζιών ηος Γημοζίος ΣομέαΣποποποίηζη Γιαηάξεων ηος π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπέρ πςθμίζειρ» θαη
εηδηθόηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1,
7. ηεο παξ. Ε ηνπ Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Πποζαπμογή ηηρ ελληνικήρ νομοθεζίαρ
ζηην Οδηγία 2011/7 ηηρ 16.2.2011 για ηην καηαπολέμηζη ηων καθςζηεπήζεων
πληπωμών ζηιρ εμποπικέρ ζςναλλαγέρ»,
8. ηνπ λ. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύπωζη ηος Κώδικα Νόμων για ηο Δλεγκηικό
ςνέδπιο»
9. ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ.4024/2011 (Α 226) «ςγκπόηηζη ζςλλογικών οπγάνων ηηρ
διοίκηζηρ και οπιζμόρ ηων μελών ηοςρ με κλήπωζη»,
10. ηνπ λ. 4013/2011 (Α’ 204) «ύζηαζη ενιαίαρ Ανεξάπηηηηρ Απσήρ Γημοζίων
ςμβάζεων και Κενηπικού Ηλεκηπονικού Μηηπώος Γημοζίων ςμβάζεων…»,
11. ηνπ λ. 3861/2010 (Α’ 112) «Δνίζσςζη ηηρ διαθάνειαρ με ηην ςποσπεωηική
ανάπηηζη νόμων και ππάξεων ηων κςβεπνηηικών, διοικηηικών και
αςηοδιοικηηικών οπγάνων ζηο διαδίκηςο "Ππόγπαμμα Γιαύγεια" και άλλερ
διαηάξειρ”,
12. ηνπ λ. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύπωζη Κώδικα Φόπος Πποζηιθέμενηρ Αξίαρ»,
13. ηνπ λ.2690/1999 (Α' 45) “Κύπωζη ηος Κώδικα Γιοικηηικήρ Γιαδικαζίαρ και
άλλερ διαηάξειρ” θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 7 θαη 13 έσο 15,
14. ηνπ λ. 2121/1993 (Α' 25) “Πνεςμαηική Ιδιοκηηζία, ςγγενικά Γικαιώμαηα και
Πολιηιζηικά Θέμαηα”,
15. ηνπ π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηζη διαηάξεων για ηην ππόζβαζη ζε
δημόζια έγγπαθα και ζηοισεία”,
16. ηνπ π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Αλάιεςε ππνρξεώζεσλ από ηνπο Γηαηάθηεο”
17. ηεο κε αξ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόθαζεο ηνπ Τπνπξγνύ Οηθνλνκίαο
θαη Αλάπηπμεο «Ρύθμιζη ειδικόηεπων θεμάηων λειηοςπγίαρ και διασείπιζηρ ηος
Κενηπικού Ηλεκηπονικού Μηηπώος Γημοζίων ςμβάζεων (ΚΗΜΓΗ) ηος
Τποςπγείος Οικονομίαρ και Ανάπηςξηρ»
18. ησλ ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λόκσλ εθδνζεηζώλ θαλνληζηηθώλ πξάμεσλ, ησλ
ινηπώλ δηαηάμεσλ πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ από ηα νξηδόκελα ζηα
ζπκβαηηθά ηεύρε ηεο παξνύζαο, θαζώο θαη ηνπ ζπλόινπ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ
αζθαιηζηηθνύ, εξγαηηθνύ, θνηλσληθνύ, πεξηβαιινληηθνύ θαη θνξνινγηθνύ
δηθαίνπ πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο, έζησ
θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ.
19. ηελ ΤΠΠΟΑ/ΓΓΓΤΖΓ/ΓΓΑΓ/ΣΓΤΔΦ/262668/14113/19331/18977/717/0206-2020 (ΑΓΑ:ΦΠΝΔ4653Π4-Υ9Ε), Απόθαζε ηεο Τπνπξγνύ Πνιηηηζκνύ θαη
Αζιεηηζκνύ,
πνπ δεκνζηεύηεθε ζην ΦΔΚ 407/η.ΤΟΓΓ/03-06-2020 ,
ζύκθσλα κε ηελ νπνία δηνξίζηεθαλ ηα κέιε ηνπ Γ ηεο ΔΠΜΑ κε ηξηεηή
ζεηεία
20. Σελ απόθαζε ηνπ Γ ηεο ΔΠΜΑ, θαηά ηε ζπλεδξίαζε ηεο 9εο Ηνπλίνπ 2020
θαηά ηελ νπνία ζπγθξνηήζεθε θαη εθιέρζεθε Πξόεδξνο θαη Αληηπξόεδξνο ηνπ
Γ ηεο ΔΠΜΑ

21. Σελ απόθαζε ηνπ Γ ηεο ΔΠΜΑ, θαηά ηε ζπλεδξίαζε ηεο 6εο Απγνύζηνπ
2020 θαηά ηελ νπνία εγθξίζεθε ε δηεμαγσγή ζπλνπηηθνύ αλνηθηνύ
δηαγσληζκνύ κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από
νηθνλνκηθήο άπνςε ηηκή γηα ηνλ θσηηζκό ησλ έξγσλ γιππηηθήο ζην Α΄θηίξην
ηεο Δζληθήο Γιππηνζήθεο.
22. Σελ απόθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο 1961/21-08-2020 (ΑΓΑ:
ΧΦΤΤ469ΖΓ9-3ΔΟ)
Απνθαζίδνπκε
Η. Σε δηελέξγεηα αλνηθηνύ ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ κε
ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο, ζε Δπξώ, κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ πιένλ
ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά βάζεη ηηκήο γηα ηελ επηινγή
αλαδόρνπ γηα ηνλ θσηηζκό ησλ έξγσλ γιππηηθήο ζην Α΄Κηίξην ηεο Δζληθήο
Γιππηνζήθεο (CPV : 31500000-1 Φσηηζηηθόο εμνπιηζκόο θαη ειεθηξηθνί ιακπηήξεο
θαη ζπκπιεξσκαηηθνύ 31527260-6
Φσηηζηηθά ζπζηήκαηα, NUTS:EL303,
πξνϋπνινγηζκνύ 53.642,50 ΔΤΡΩ ρσξίο Φ.Π.Α. ή 66.516,70 ΔΤΡΩ κε ΦΠΑ.)
Ζ θάιπςε ηεο δαπάλεο ζα βαξύλεη ηνλ ηαθηηθό πξνϋπνινγηζκό ηεο ΔΠΜΑ 2020
ΚΑΔ 0853-1
Ζ αλαιπηηθή δηαθήξπμε ηνπ αλσηέξσ δηαγσληζκνύ ζα αλαξηεζεί ζηνλ ηζηόηνπν ηεο
ΔΠΜΑ www.nationalgallery.gr, ζηελ ηζηνζειίδα ηεο εθαξκνγήο ΓΗΑΤΓΔΗΑ
www.diavgeia.gov.gr θαη ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε www.promitheus.gov.gr ηνπ
Κεληξηθνύ Ζιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ
2. ΣΟΠΟ-ΥΡΟΝΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
ΣΟΠΟ
ΤΠΟΒΟΛΖ
ΠΡΟΦΟΡΑ

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ
ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

ΖΜΔΡΑ

ΩΡΑ

ΔΘΝΗΚΖ
07/09/2020
ΓΔΤΣΔΡΑ
14:00
ΠΗΝΑΚΟΘΖΚΖ
ΚΑΗ
ΜΟΤΔΗΟ
ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ
ΟΤΣΟΤ
Άιζνο Διιεληθνύ
ηξαηνύ,
Αζήλα
Σ.Κ. 11525
Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ εκεξνκελία θαη ώξα πνπ νξίδεηαη
από ηε δηαθήξπμε, είλαη εθπξόζεζκεο θαη επηζηξέθνληαη από ηελ Τπεξεζία πνπ
δηελεξγεί ην δηαγσληζκό.
4. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό έρνπλ :
α. Φπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα
β. Δλώζεηο πξνκεζεπηώλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά
γ. πλεηαηξηζκνί
δ. Κνηλνπξαμίεο πξνκεζεπηώλ
Οη ελώζεηο θαη νη θνηλνπξαμίεο δελ ππνρξενύληαη λα ιακβάλνπλ νξηζκέλε λνκηθή
κνξθή πξνθεηκέλνπ λα ππνβάινπλ ηελ πξνζθνξά. Ζ επηιεγείζα έλσζε ή θνηλνπξαμία
ππνρξενύηαη λα πξάμεη ηνύην εάλ θαηαθπξσζεί ζε απηήλ ε ζύκβαζε εθ’ όζνλ ε ιήςε
νξηζκέλεο λνκηθήο κνξθήο είλαη αλαγθαία γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηεο
ζύκβαζεο.

5. Οη όξνη ηεο παξνύζαο πξνθήξπμεο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην επηζπλαπηόκελν
ηεύρνο ηεο δηαθήξπμεο θαη ζηα Παξαξηήκαηα απηήο ηα νπνία απνηεινύλ
αλαπόζηαζην κέξνο ηεο παξνύζαο.
6. Ζ Γηαθήξπμε ζα δηαηίζεηαη δσξεάλ κέζσ ησλ πξνγξακκάησλ «ΓΗΑΤΓΔΗΑ» θαη
ηνλ ηζηνρώξν ηεο Δζληθήο Πηλαθνζήθεο (www.nationalgallery.gr)
7. Σπρόλ δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο παξέρνληαη από ηελ
αξκόδηα Τπεξεζία, ζε έγγξαθα εξσηήκαηα.
Ζ Γηεπζύληξηα
Μαξίλα Λακπξάθε Πιάθα

