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«Καθαριότητα Εκθεσιακών Χώρων 6ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης» 

CPV 90910000-9 
 

Αναθέτουσα Αρχή 
Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης 
Κολοκοτρώνη 21, Μονή Λαζαριστών 
Σταυρούπολη 56430  
Θεσσαλονίκη 
url: www.greekstatemuseum.com 
 

Πληροφορίες/Παροχή ∆ιευκρινήσεων   
Αθηνά Ιωάννου,  
Υπεύθυνη ∆ιαχείρισης Έργου 
Κολοκοτρώνη 21, Μονή Λαζαριστών,  
Σταυρούπολη 54630, Θεσσαλονίκη 
Τηλέφωνο : 2310 589142, Fax : 2310 600123 
E-mail: athina@greekstatemuseum.com  

 

1.1. Αντικείµενο διαγωνισµού 

Ο παρών συνοπτικός διαγωνισµός διενεργείται από το Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης 
Θεσσαλονίκης µε σκοπό την επιλογή αναδόχου για παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των εκθεσιακών 

χώρων της 6ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος (ΕΠ)  «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» του ΕΣΠΑ, µε βάση τις διατάξεις του Ν. 
4412/2016 περί δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών.  

 

1.2. Προθεσµία υποβολής προσφορών / Τρόπος ∆ιεξαγωγής διαγωνισµού  

Οι προσφορές µπορούν να υποβληθούν µέχρι την 24η Οκτωβρίου  2017 και ώρα 12:00, εγγράφως, 
στο  Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Κολοκοτρώνη 21, Μονή Λαζαριστών,  ΤΚ 564 30, 
Θεσσαλονίκη. 
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει  µετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των 
Προσφορών ήτοι την 24η Οκτωβρίου  2017 και ώρα 13:00, µέσω των αρµόδιων οργάνων της 
Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού), εφαρµοζόµενων κατά 
τα λοιπά των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών.  
 

1.3. Προϋπολογισµός Έργου 

Ο Συνολικός Προϋπολογισµός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των είκοσι χιλιάδων Ευρώ 
(3.000,00€)  συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ (προϋπολογισµός χωρίς ΦΠΑ: € 2.419,35  - ΦΠΑ (24%): 
580,65€) . 
 

1.4. ∆ιάρκεια υλοποίησης 

Η χρονική διάρκεια του έργου ορίζεται σε τρεις (3) µήνες. 
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1.5. Ισχύς προσφορών  

Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους συµµετέχοντες στο διαγωνισµό για τρεις (3) µήνες από την 
από την ηµεροµηνία διενέργειας του ∆ιαγωνισµού. Προσφορές που αναφέρουν χρόνο ισχύος 
µικρότερο των τριών µηνών απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
  

1.6. Κριτήριο ανάθεσης  

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά επί τη βάσει της 
τιµής.  

 

1.7.       ∆ικαίωµα συµµετοχής 

∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν  φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της ηµεδαπής ή τηςαλλοδαπής, καθώς και 
ενώσεις φυσικών ή και νοµικών προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά και που ασκούν 
δραστηριότητες συναφείς µε το προκηρυσσόµενο έργο και µε τουλάχιστον τριετή (3) αποδεδειγµένη 
εµπειρία, ικανότητες και εξειδικευµένες γνώσεις σε έργα συναφή µε το προκηρυσσόµενο  ήτοι  µε την 
καθαριότητα εκθεσιακών χώρων και χώρων πολιτισµού που να τεκµηριώνεται από τα αντίστοιχα 
δικαιολογητικά πιστοποίησης  τεχνικής ικανότητας  και να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τουλάχιστον ένα 
(1) έργο συναφούς αντικειµένου κατά την τελευταία πενταετία. 
 
 

1.8.  Παραλαβή αναλυτικού τεύχους διακήρυξης 

Η προκήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής www.greekstatemuseum.com την 
11η Οκτωβρίου 2017 και στην διαδικτυακή πύλη του ΚΗΜ∆ΗΣ  www.promitheus.gov.gr την 10η 

Οκτωβρίου 2017.  Αναρτήθηκε στη ∆ΙΑΥΓΕΙΑ 10.10. 2017. 

 
 
 
 

Ανδρέας Τάκης 
Πρόεδρος ∆.Σ. του Κ.Μ.Σ.Τ. 
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