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ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 

 

 
        Σν Σακείν Αξραηνινγηθψλ Πφξσλ θαη Απαιινηξηψζεσλ (αλαζέηνπζα αξρή)  
πξφθεηηαη λα πξνβεί ζηελ αλάζεζε παξνρήο ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο, ηερληθήο 
ππνζηήξημεο ησλ κεραλεκάησλ - ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθήο έθδνζεο θαη αθχξσζεο 
εηζηηεξίσλ ζε 13 Αξραηνινγηθνχο Υψξνπο θαη Μνπζεία ηεο ρψξαο, ζπλνιηθνχ πνζνχ 
60.000,00 επξψ πιένλ Φ.Π.Α. 
Η δηαδηθαζία επηινγήο ηνπ αλαδφρνπ δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο: 
α) ηνπ Ν. 736/77 (ΦΔΚ316/Α/77) «Πεξί Οξγαληζκνχ Σακείνπ Αξραηνινγηθψλ Πφξσλ 
θαη Απαιινηξηψζεσλ». 
β) ηνπ ΝΓ 496/74 (ΦΔΚ 204/Α/74, ΦΔΚ 202/Α/74) «Πεξί Λνγηζηηθνχ ΝΠΓΓ», φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κεηαγελέζηεξα. 
γ) ηνπ Ν.2286/95 (ΦΔΚ19/Α/1-2-95) «Πξνκήζεηεο ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα θαη ξπζκίζεηο 
ζπλαθψλ ζεκάησλ», φπσο απηφο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη ζήκεξα. 
δ) ηνπ ΠΓ 118/07 «Πεξί Καλνληζκνχ Πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ» 
θαη ζα δηελεξγεζεί απφ αξκφδηα επηηξνπή . 
 
ΑΡΘΡΟ 1. Είδορ ανάθεζηρ επγαζίαρ 

Πξφθεηηαη γηα αλάζεζε παξνρήο ππεξεζηψλ , κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε 
ρακειφηεξε πξνζθνξά, πνπ ζα θξηζεί απφ αξκφδηα ηξηκειή επηηξνπή . 
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ΑΡΘΡΟ 2. Ανηικείμενο ηηρ επγαζίαρ  

Αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο είλαη ε παξνρή ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο, ηερληθήο 

ππνζηήξημεο ησλ κεραλεκάησλ- ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθήο έθδνζεο θαη αθχξσζεο 

εηζηηεξίσλ ζε 13 Αξραηνινγηθνχο Υψξνπο θαη Μνπζεία ηεο ρψξαο, φπσο αλαιπηηθά 

αλαθέξνληαη ζην άξζξν 9 ηεο παξνχζαο. 

ΑΡΘΡΟ 3. Πποεκηιμώμενορ πποϋπολογιζμόρ  

Ο πξνεθηηκψκελνο πξνυπνινγηζκφο  ηεο αλάζεζεο παξνρήο ππεξεζηψλ αλέξρεηαη 
ζην πνζφ ησλ εξήνηα σιλιάδυν επξψ (60.000,00€) πιένλ ηνπ Φ.Π.Α. 
Η δαπάλε ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ζα βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο ηνπ ΣΑΠ απφ ηνλ 
θσδηθφ 042651001 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Τπεξεζίαο. 

ΆΡΘΡΟ 4. Δημοζίεςζη πποκήπςξηρ  

Η έγθξηζε ηεο δηελέξγεηαο ηεο αλάζεζεο παξνρήο ππεξεζηψλ έρεη εγθξηζεί κε ηε 
πξάμε 5/25-02-2014 ηνπ Γ.. ηνπ ΣΑΠ θαη έρεη θαηαρσξεζεί ζην ΔΗΓΗ ε 
Απφθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο κε ΑΓΑΜ 14REQ001895220 2014-02-27 θαη ην 
θείκελν ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο ζα θαηαρσξεζεί ζηελ ηζηνζειίδα αλαξηήζεσλ 
ηνπ ΣΑΠ ζην πξφγξακκα Γηαχγεηα θαη ζα αλαξηεζεί ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηεο 
Τπεξεζίαο. 

ΑΡΘΡΟ 5. Ημεπομηνία ζςλλογήρ ηυν πποζθοπών 

Οη ελδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ ηο απγόηεπο μέσπι ηην Παπαζκεςή, 
07/03/2014 και ώπα 12 μ.μ. αίηεζε ζπκκεηνρήο ππνγεγξακκέλε (θαηά πεξίπησζε) 
απφ ην θπζηθφ πξφζσπν ή ην λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, 
ζπλνδεπφκελε απφ ζθξαγηζκέλν θάθειν ζπκκεηνρήο ζηελ πξφζθιεζε  ζηνλ νπνίν 
ζα εζσθιείνληαη:  

α. ζθξαγηζκέλνο θάθεινο κε ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ησλ ππνςεθίσλ θαη         
β.  ζθξαγηζκέλνο θάθεινο κε ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπο.  

Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα ππνβιεζεί ζε έληππν, πνπ ζα ρνξεγεζεί απφ ηελ 
ππεξεζία, ζα θέξεη ππνγξαθή θαη ζθξαγίδα ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηεο 
επηρείξεζεο. 

Δικαίυμα ζςμμεηοσήρ και δικαιολογηηικά ζςμμεηεσόνηυν:  

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ ηα θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα, κε αληηθείκελν ηελ 
παξνρή ππεξεζηψλ αληίζηνηρσλ κε ηηο απαηηνχκελεο απφ ηε παξνχζα πξφζθιεζε. 

ηε δηαδηθαζία δελ γίλνληαη δεθηνί φζνη απνθιείζηεθαλ ηειεζίδηθα απφ δηαγσληζκφ 
άιιεο Γεκφζηαο Τπεξεζίαο ή ΝΠΓΓ ή ΝΠΙΓ θαη έρνπλ θεξπρηεί έθπησηνη γηαηί δελ 
εθπιήξσζαλ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο.  

Σν πεξηερφκελν ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο ζα πξέπεη λα 
πεξηιακβάλεη Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/86 κε ηελ νπνία ζα δειψλεη ν θάζε 
ππνςήθηνο φηη: έιαβε πιήξε γλψζε φισλ ησλ φξσλ ηεο πξφζθιεζεο θαη ησλ 
ζπλεκκέλσλ ηεο εγγξάθσλ θαη ηνπο απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα επί πνηλή 
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απαξαδέθηνπ ηεο πξνζθνξάο ηνπ αλ δελ πεξηιακβάλεη ηε δήισζε απηή. Θα δειψλεη 
φηη δελ έρεη θαηαδηθαζηεί γηα αδίθεκα πνπ αλαθέξεηαη ζην ΠΓ 118/2007  επίζεο  ζα 
δειψλεη ξεηά φηη δελ έρεη απνθιεηζηεί ηειεζίδηθα απφ δηαγσληζκφ άιιεο Γεκφζηαο 
Τπεξεζίαο ή ΝΠΓΓ ή ΝΠΙΓ θαη δελ έρεη θεξπρηεί έθπησηνο γηαηί δελ εθπιήξσζε ηηο 
ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο, θαζψο θαη φηη δελ έρεη άιιν θψιπκα ζπκκεηνρήο ζην 
δηαγσληζκφ. 

ηελ πεξίπησζε κε απνδνρήο νξηζκέλσλ απφ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο, νη φξνη 
απηνί ζα πξέπεη λα θαηνλνκαζζνχλ ξεηά ζηε δήισζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ. 

ΑΡΘΡΟ 6. Κπιηήπιο αξιολόγηζηρ πποζθοπών 

Ωο θξηηήξην αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ γηα ηελ αλάδεημε ηνπ αλαδφρνπ νξίδεηαη ε 
ρακειφηεξε ηηκή γηα ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ. 

ΑΡΘΡΟ 7. Αξιολόγηζη θακέλυν - πποζθοπών  

Η Δπηηξνπή, αξκφδηα γηα ηελ παξαιαβή θαη απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ, ζα 
πξνβεί ζηηο 07 Μαπηίος 2014, εκέξα Παπαζκεςή θαη ψξα 12 μ.μ. ζηελ έλαξμε ηεο 
ζρεηηθήο δηαδηθαζίαο. Η επηηξνπή θαηά ηε ζπλεδξίαζή ηεο:  

α. ζα αξηζκήζεη θαη κνλνγξάςεη φινπο ηνπο θαθέινπο ζπκκεηνρήο, θαζψο θαη ηνπο 
πεξηερφκελνπο ζε απηνχο θαθέινπο.  

β. ζα απνζθξαγίζεη ηνπο θαθέινπο κε ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ησλ 
ππνςεθίσλ πξνθεηκέλνπ λα ειέγμεη θαη λα εμεηάζεη ηελ νξζφηεηα θαη ηελ πιεξφηεηά 
ηνπο, ψζηε λα θξίλεη αλ νη ππνςήθηνη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο αλάζεζεο ησλ 
εξγαζηψλ. 

γ. ζα απνζθξαγίζεη ηνπο θαθέινπο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο κφλνλ ησλ ππνςεθίσλ 
πνπ ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ηνπο είλαη επαξθή, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα 
ζην άξζξν 5 ηεο παξνχζαο θαη ζην ακέζσο πξνεγνχκελν ζεκείν β.  

Η επηηξνπή ζα επηιέμεη ηελ πξνζθνξά κε ηε ρακειφηεξε ηηκή θαη ζα ζπληάμεη 
πξαθηηθφ επηινγήο αλαδφρνπ.  

ΑΡΘΡΟ 8. Καηακύπυζη αποηελέζμαηορ  

Μεηά ηελ θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ, ν αλάδνρνο ζα 
πξνζθιεζεί γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο εληφο επιφγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο. 

Πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο νθείιεη λα θαηαζέζεη ζηελ Τπεξεζία 
ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά:  

1. Πιήξε ζηνηρεία ηεο λφκηκεο εθπξνζψπεζεο (θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξείαο θαη ΦΔΚ 
δεκνζίεπζήο ηνπ) ή ππεχζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/86 φηη είλαη πξνζσπηθή 
επηρείξεζε θαη ζηεξείηαη θαηαζηαηηθνχ.  

2. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ηνπ ελδηαθεξφκελνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ ή ηνπ 
λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ ελδηαθεξφκελνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ πνπ λα κελ έρεη 
εθδνζεί ζε κεγαιχηεξν δηάζηεκα  πέξαλ ησλ έμη κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία 
ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν δηαγσληδφκελνο δελ 
έρεη θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε πνηληθνχ δηθαζηεξίνπ γηα θάπνην απφ ηα 
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αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, απάηεο, εθβίαζεο, πιαζηνγξαθίαο, ςεπδνξθίαο, 
δσξνδνθίαο, δφιηαο ρξενθνπίαο, ζπκκεηνρήο ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε θαη 
λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο. 

ΑΡΘΡΟ 9. Σπόπορ και διάπκεια εκηέλεζηρ ηηρ επγαζίαρ 

Η αλάζεζε παξνρήο ππεξεζηψλ αθνξά ζηε ζπληήξεζε θαη ηερληθή ππνζηήξημε ησλ 
απηφκαησλ ζπζηεκάησλ πψιεζεο εηζηηεξίσλ δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ ησλ εηζφδσλ 
ηνπ θνηλνχ ζε 13 Αξραηνινγηθνχο Υψξνπο θαη Μνπζεία ηεο ρψξαο φπσο αλαιπηηθά 
θαηαγξάθνληαη θαη ζηελ επαλεθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ.  

 Δζληθφ Αξραηνινγηθφ Μνπζείν (ΔΑΜ) 

 Αξραηνινγηθφο Υψξνο Αθξφπνιεο Αζελψλ 

 Αξραηνινγηθφο Υψξνο θαη Μνπζείν Γειθψλ 

 Αξραηνινγηθφο Υψξνο Δπηδαχξνπ 

 Αξραηνινγηθφο Υψξνο Μπθελψλ 

 Μνπζείν Βπδαληηλνχ Πνιηηηζκνχ Θεζζαινλίθεο (ΒΜΘ) 

 Αξραηνινγηθφο Υψξνο Βαζηιηθψλ Σάθσλ Βεξγίλαο 

 Αξραηνινγηθφο Υψξνο Κλσζνχ 

 Αξραηνινγηθφ Μνπζείν Υαλίσλ 

 Αξραηνινγηθφο Υψξνο Λίλδνπ 

 Παιάηη Μεγάινπ Μαγίζηξνπ Ρφδνπ 

 Αξραηνινγηθφο Υψξνο Αζθιεπηείνπ Κσ  

 Μνπζείν Πξντζηνξηθήο Θήξαο (αληνξίλε) 

Πξνθεηκέλνπ δε λα δηαζθαιηζηεί ε απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ απαηηνχληαη: 

1. Μία επίζθεςε γηα απνθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη επαλεθπαίδεπζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ ζε φινπο ηνπο ρψξνπο θαηά ηηο πξψηεο 15 πέληε εκέξεο απφ 

ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο θαζψο θαη εθπαίδεπζε ηνπιάρηζηνλ 

δχν  ρξεζηψλ - δηαρεηξηζηψλ ηνπ ΣΑΠ).  

2. πλερή ηειεθσληθή ππνζηήξημε θαηά ην δηάζηεκα ιεηηνπξγίαο ησλ Μνπζείσλ 

θαη Α.Υ. (8:00 - 20:00) 

3. πλερή επί ηφπνπ ππνζηήξημε ζηνλ Α.Υ. Αθξφπνιεο θαη ην ΔΑΜ κε ηελ 

κφληκε παξνπζία ελφο ηερληθνχ ηνπ αλαδφρνπ  γηα νρηψ ψξεο επί έμη εκέξεο 

ηελ εβδνκάδα (εμαηξνχκελεο ηεο Κπξηαθήο θαη ησλ αξγηψλ). Ο ηερληθφο ζα 

επξίζθεηαη κφληκα ζηελ Αθξφπνιε θαη θαηφπηλ αηηήκαηνο  ζα κεηαβαίλεη ζην 

ΔΑΜ. 

4. Δπί ηφπνπ ππνζηήξημε κε ηελ παξνπζία ζπλεξγάηε ηνπ αλαδφρνπ ή ηνπηθνχ 

εθπξνζψπνπ ηνπ εληφο 24 σξψλ ην αξγφηεξν, θαηφπηλ θιήζεσο γηα βιάβε 

ζηνπο Α.Υ. Δπηδαχξνπ, Μπθελψλ, Γειθψλ, Κλσζνχ, Λίλδνπ, , Βαζηιηθψλ 

Σάθσλ Βεξγίλαο, ζην Μνπζείν Βπδαληηλνχ Πνιηηηζκνχ Θεζζαινλίθεο θαη ζην 

Παιάηη ηνπ Μεγάινπ Μαγίζηξνπ ζηε Ρφδν. ην Μνπζείν Πξντζηνξηθήο 

Θήξαο, ζην Αξραηνινγηθφ Μνπζείν Υαλίσλ θαη ζηνλ Α.Υ. Αζθιεπηείνπ Κσ  ε 

παξνπζία ζπλεξγάηε ηνπ αλαδφρνπ ζα πξέπεη λα είλαη εθηθηή εληφο 48 

σξψλ. Η ππνζηήξημε απηή πξνβιέπεη απνθαηάζηαζε κηθξνπξνβιεκάησλ, 

φπσο π.ρ. ζε εθηππσηέο, ηξνθνδνζίεο Η/Τ, αληηθαηάζηαζε 

κηθξναληαιιαθηηθψλ, ξπζκίζεηο γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπο θαη άιια 
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παξεκθεξή. Οη επηζθέςεηο ησλ ηνπηθψλ ηερληθψλ ζπλεξγαηψλ ζα είλαη έσο 2 

αλά κήλα γηα ηνλ θάζε ρψξν. ε πεξίπησζε ζνβαξνχ πξνβιήκαηνο φπσο 

επαλαπξνγξακκαηηζκφο ή αιιαγή controller ηνπξληθέ ζα πξέπεη λα 

πξνβιέπεηαη κεηάβαζε ηερληθνχ απφ ηελ Αζήλα. 

5. Δπηζθέςεηο ζπληήξεζεο απφ εηδηθεπκέλν θαη έκπεηξν πξνζσπηθφ ηνπ 

αλαδφρνπ αλά ρψξν σο εμήο: 

 Α.Υ.: Γειθψλ, Δπηδαχξνπ θαη Μπθελψλ, κηα επίζθεςε αλά 45 εκέξεο 

(ζπλνιηθά έμη) 

 ΒΜΘ θαη Αξραηνινγηθφο Υψξνο Βαζηιηθψλ Σάθσλ Βεξγίλαο, κηα επίζθεςε 

αλά  3 κήλεο (ζπλνιηθά ηξείο)  

 Α.Υ.: Κλσζνχ θαη Λίλδνπ, κηα επίζθεςε αλά 45 εκέξεο (ζπλνιηθά έμη) 

 Αξραηνινγηθφ Μνπζείν Υαλίσλ, Παιάηη Μεγάινπ Μαγίζηξνπ, Αξραηνινγηθφο 

Υψξνο Αζθιεπηείνπ Κσ, Μνπζείν Πξντζηνξηθήο Θήξαο, κία επίζθεςε αλά  3 

κήλεο (ζπλνιηθά ηξείο)  

Η ρξνληθή δηάξθεηα νινθιήξσζεο ησλ ππεξεζηψλ νξίδεηαη ζε νθηψ (8) κήλεο απφ ηελ 
ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

Η έλαξμε ησλ εξγαζηψλ μεθηλά απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο.  

ΑΡΘΡΟ 10. Σπόπορ πληπυμήρ  

Η πιεξσκή ζα γίλεη εθ’ άπαμ γηα ηελ ππεξεζία (1) κεηά ηελ ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ 
θαη ππφ ηνλ φξν ηεο έθδνζεο βεβαίσζεο ηεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζρεηηθήο 
ππεξεζίαο απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή παξαιαβήο, γηα ηηο ππεξεζίεο (2-3-4) ε 
ηηκνιφγεζε ζα είλαη κεληαία ηζνχκελε κε ην 1/8 ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ απηψλ ησλ 
ππεξεζηψλ θαη γηα ηελ ππεξεζία (5) ε ηηκνιφγεζε ζα είλαη δίκελε ηζνχκελε κε ην 1/4 
ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ απηήο ηεο ππεξεζίαο ππφ ηνλ φξν ηεο έθδνζεο βεβαηψζεσλ 
ηεο θαιήο εθηέιεζεο ησλ ζρεηηθψλ  ππεξεζηψλ απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή 
παξαιαβήο.  

ΑΡΘΡΟ 11. Εκσώπηζη - ςποκαηάζηαζη  

Ο αλάδνρνο απαγνξεχεηαη λα ππνθαηαζηαζεί απφ άιιν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν 
ζρεηηθά κε ηηο ππνρξεψζεηο πνπ ζα αλαιάβεη εμ αθνξκήο ηεο παξνχζαο, θαζψο 
επίζεο απαγνξεχεηαη ε εθρψξεζε δηθαησκάησλ άλεπ ηεο ξεηήο θαη έγγξαθεο αδείαο 
ηεο Τπεξεζίαο.  

ΑΡΘΡΟ 12. Εγγςηηική επιζηολή καλήρ εκηέλεζηρ 

Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα 
πξνζθνκίζεη θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο, εγγπεηηθή επηζηνιή ην πνζφ ηεο νπνίαο 
νξίδεηαη ζε 10% επί ηνπ ζπλνιηθνχ ηηκήκαηνο ηνπ έξγνπ, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 
ηνπ Φ.Π.Α. 

Με ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή, ε Σξάπεδα ζα δειψλεη, παξαηηνχκελε ηεο ελζηάζεσο 
δηεδήζεσο θαη δηαηξέζεσο, φηη ππνρξενχηαη κε απιή έγγξαθε πξφζθιεζε ηεο 
Τπεξεζίαο θαη εληφο ηξηψλ εκεξψλ απφ ηελ παξαπάλσ πξφζθιεζε λα θαηαβάιεη 
ζηελ Τπεξεζία ην πνζφ ηεο εγγχεζεο, ρσξίο λα δηθαηνχηαη λα ακθηζβεηήζεη 
δηθαζηηθά ή άιισο ηε ζπλδξνκή ησλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ θαηάπησζε ηεο 
εγγχεζεο. Η εγγπεηηθή επηζηνιή, ηεο νπνίαο ε ηζρχο ζα είλαη ανξίζηνπ ρξφλνπ θαη ζα 
επηζηξαθεί ζηνλ αλάδνρν κε ηελ παξαιαβή ηνπ ηηκνινγίνπ. 
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Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο πξέπεη λα πξνβιέπεη φηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζήο ηεο 
ην νθεηιφκελν πνζφ ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. ε 
πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ ππφθεηηαη θαη ην ηπρφλ νθεηιφκελν πνζφ ιφγσ επηβνιήο 
πξνζηίκνπ. 

ΑΡΘΡΟ 13. Ελάσιζηη διάπκεια ιζσύορ ηυν πποζθοπών 

Η ειάρηζηε δηάξθεηα ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ ζα είλαη ηξεηο (3) κήλεο απφ ηελ 
αλαθεξφκελε πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξψλ. 

ΑΡΘΡΟ 14. Λοιπέρ Πληποθοπίερ 

Γηα πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ζην πεξηερφκελν ηεο αλσηέξσ εξγαζίαο , νη 
ελδηαθεξφκελνη ζα κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζηα γξαθεία ηνπ ΣΑΠ, Παλεπηζηεκίνπ 
57, Αζήλα, (Κα Κφξδαηδε, ηει. 2103722598). Οη αηηήζεηο θαη νη θάθεινη ζπκκεηνρήο 
ππνβάιινληαη ζην Γξαθείν Πξσηνθφιινπ ηεο Τπεξεζίαο ζηελ νδφ Παλεπηζηεκίνπ 
57, Αζήλα, ππ’ φςηλ ηεο αξκφδηαο γηα ην έξγν Δπηηξνπήο.  
 
Ο θάκελορ ηηρ πποζθοπάρ καηαηίθεηαι κλειζηόρ. Επί ηος θακέλος 
αναγπάθονηαι:  
α) Σα ζηοισεία ηος ςποτηθίος.  
β) Ο ηίηλορ: ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΝΣΗΡΗΗ,ΣΕΥΝΙΚΗ 

ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ – ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ 

ΕΚΔΟΗ ΚΑΙ ΑΚΤΡΩΗ ΕΙΙΣΗΡΙΩΝ Ε 13 Α.Υ. ΚΑΙ ΜΟΤΕΙΑ ΣΗ ΥΩΡΑ 

γ ) Η ένδειξη: «ΠΡΟΟΥΗ: ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΥΣΕΙ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ!» 

Οη θάθεινη ζπκκεηνρήο ππνβάιινληαη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, αξθεί λα πεξηέιζνπλ 
ζην πξσηφθνιιν ηεο Τπεξεζίαο ην αξγφηεξν κέρξη ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ 
αλαθέξεηαη ζην άξζξν 5 ηεο παξνχζαο. 

ηε δηαδηθαζία γίλνληαη δεθηνί ελδηαθεξφκελνη πνπ ζα ππνβάιινπλ αίηεζε 
ζπλνδεπφκελε απφ ην θάθειν ζπκκεηνρήο, ε νπνία ζα πξσηνθνιιεζεί θαηά ηα 
αλσηέξσ. Η Τπεξεζία δελ θέξεη επζχλε γηα ην πεξηερφκελν ησλ θαθέισλ, νχηε γηα 
νπνηαδήπνηε θαζπζηέξεζε άθημεο απηψλ θαη δελ ζα παξαιάβεη θαθέινπο θαη ινηπά 
έγγξαθα απφ νπνηνδήπνηε ηαρπδξνκηθφ θαηάζηεκα, έζησ θαη αλ εηδνπνηεζεί 
εγθαίξσο. Οη ελδηαθεξφκελνη θέξνπλ απνθιεηζηηθά ηελ επζχλε ηεο έγθαηξεο 
ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ ηνπο. Δθπξφζεζκε άθημε θαη πξσηνθφιιεζε θαθέινπ 
ζπκκεηνρήο έρεη σο ζπλέπεηα ηνλ απνθιεηζκφ ηνπ ελδηαθεξφκελνπ, αθφκα θαη αλ 
ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο γηα ηελ θαζπζηέξεζε. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ 
απφ ηελ επνκέλε ηεο εκεξνκελίαο δεκνζηνπνίεζεο ηεο παξνχζαο λα 
παξαιακβάλνπλ θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο απφ 12:00 έσο 14:30 ηελ 
παξνχζα πξφζθιεζε θαη ην  έληππν  πξνζθνξάο  απφ ηνλ  Κν  Λανπηάξε  γξαθείν 
402 ηεο Τπεξεζίαο, ζηελ νδφ Παλεπηζηεκίνπ 57, Αζήλα, 4νο φξνθνο ή λα 
ελεκεξσζνχλ γηα απηά ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΣΑΠ (www.tap.gr). 
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