Α΄ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΣΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΜΟΥΣΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ προς ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΑ
ΠΩΛΗΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΟΔΑΠ
Την 1η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 οι υπογράφοντες
1. Ζέρβα Μαρία, Πρόεδρος
2. Γραμματικού Ελένη, Μέλος
3. Γκιώνης Νικόλαος, Αναπληρωματικό Μέλος και Γραμματέας
που αποτελούμε την Επιτροπή Διαγωνισμού που ορίστηκε με την υπ’ αριθ.
ΟΔΑΠ/ΓΔ/ΑΤΓΡ/710/ 22-1-2021, απόφαση της Υπηρεσίας (ΑΔΑ: ΨΣ5Ο469ΗΔΞ-ΝΜΕ) για την
διενέργεια Διαγωνισμών και εν γένει Διαδικασιών Ανάθεσης Προμηθειών και Υπηρεσιών
Πολιτιστικών & Εργαστηρίων ΡΕΝΤΗ, συνήλθαμε σε δημόσια συνεδρίαση για τη διενέργεια
του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια πιστών μεταλλικών αντιγράφων προς
διάθεση από τα πωλητήρια του ΟΔΑΠ στα Γραφεία της υπηρεσίας (Ελ. Βενιζέλου 57, Τ.Κ.
10564, Αθήνα, 5ος όροφος), (ΑΔΑ: 60ΞΣ469ΗΔΞ-04Π, ΑΔΑΜ:21PROC007974768 2021-01-04).
Στην δημόσια συνεδρίαση δεν παραβρέθηκε εκπρόσωπος του μοναδικού συμμετέχοντος
που κατέθεσε προσφορά.
Στην επιτροπή υποβλήθηκε ένας (1) σφραγισμένος φάκελος ο οποίος αριθμήθηκε ως εξής:
1. Φακ. Νο 1: επιχείρηση Β. & Δ. Υφαντή Ο.Ε. (Αρ. πρωτ. ΕΙΣ 10190/30-08-2021).
Κατατέθηκε επίσης ξεχωριστό κουτί με την ένδειξη «Προσφορά του Β. & Δ. Υφαντή Ο.Ε.
Δείγμα»
Ο κύριος φάκελος κρίθηκε επαρκής ως προς τα αναγραφόμενα στο εξωτερικό του και το
εμπρόθεσμο της κατάθεσης αυτού, υπογράφηκε και αποσφραγίστηκε από την Επιτροπή.
Στη συνέχεια αριθμήθηκαν με τον ίδιο αριθμό οι υποφάκελοι «Δικαιολογητικά ΣυμμετοχήςΤεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά» και η επιτροπή έθεσε μονογραφή στα
έγγραφα που συμπεριλαμβάνονταν σε όλους τους υποφακέλους, ανά φύλλο.
Καταρχήν, εξετάστηκε ο υποφάκελος «Δικαιολογητικά συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά»
Ο υποφάκελος του οικονομικού φορέα με αρίθμηση Φακ. Νο 1 περιλάμβανε:
-Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έντυπο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) σε έντυπη μορφή το οποίο διαπιστώθηκε
ότι υποβλήθηκε και σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση που αναφέρεται στη διακήρυξη
-Την εγγυητική επιστολή συμμετοχής σύμφωνα με το άρθρο 2.2.2. της διακήρυξης περί της
εγγύησης συμμετοχής ποσού ίσου με το 2% επί της αξίας κάθε τμήματος και διαπιστώθηκε
ότι ο προσφέρων έχει καταθέσει προσφορά για όλα τα τμήματα της διακήρυξης
-Το έντυπο Τεχνικής Προσφοράς
- Δύο (2)Υπεύθυνες Δηλώσεις συμμετοχής, ξεχωριστά, δηλώνοντας τα ζητούμενα της
παραγράφου 2.4.3.2. της Διακήρυξης σχετικά με τους όρους του Παραρτήματος ΙΙ και τον
αναγκαίο εξοπλισμό για την πλήρη εκτέλεση των εργασιών
Κατόπιν, ελέγχθηκε ως προς το περιεχόμενό του το κουτί με την ένδειξη «Προσφορά του Β.
& Δ. Υφαντή Ο.Ε. Δείγμα»
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Διαπιστώθηκε η κατάθεση δείγματος συμφώνα με τα ζητούμενα και για την καταλληλότητά
του και αν αυτό ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της διακήρυξης ζητήθηκε η γνώμη του
υπαλλήλου του ΟΔΑΠ, ΤΕ Συντηρητή Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, κ. Βασιλείου Λιόλιου
την οποία και έλαβε με βεβαίωση με το υπ’ αριθμ. ΕΙΣ 10402/02-09-2021 έγγραφο. Η
βεβαίωση ανέφερε ότι το δείγμα του συμμετέχοντος πληρούσε τις προϋποθέσεις
συμμετοχής.

Ωστόσο, η Επιτροπή βασιζόμενη στην παράγραφο 3.2.3. του άρθ. 3.2 της Διακήρυξης ,όπου
αναφέρεται ότι:
Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις
συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.4 και αποδεικνύονται
από τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά
την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις
περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.
αποφάσισε τη διακοπή της συνεδρίασης προκειμένου να ζητηθούν επιπλέον στοιχεία από
τον οικονομικό φορέα ως απόδειξη όσων αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.4.1 και
2.2.4.2 του άρθρου 2.2.4. ,σχετικά με τα Κριτήρια Επιλογής.
Συγκεκριμένα συμφωνήθηκε να ζητηθούν:
Α. ΚΑΔ που βεβαιώνεται από την αρμόδια ΔΟΥ
Β. Πιστοποιητικό Εγγραφής σε Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο
Γ. Δύο (2) συμβάσεις κατά την διάρκεια των τελευταίων 10 ετών, συναφών εργασιών.
Η Επιτροπή θα εισέλθει σε νέα συνεδρίαση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας
αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του έλεγχου και στη συνέχεια την αξιολόγηση των
οικονομικών προσφορών σε ημερομηνία που θα οριστεί κατά τα προβλεπόμενα.
Στο σημείο αυτό ο πρόεδρος της Επιτροπής έλυσε τη συνεδρίαση.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
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