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ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας των Διαδικασιών Σύναψης Δημόσιας
Σύμβασης του Διεθνούς Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου που αφορά
στην «Προμήθεια και εγκατάσταση προθηκών στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αγίου Νικολάου» στο
πλαίσιο του Υποέργου 2,
της πράξης με τίτλο «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ», του Ε.Π. «Κρήτη 2014-2020» (MIS 5007697)

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 81 με τίτλο «Τρόπος εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων», του ν.1958/1991 (Α΄ 122) με τίτλο
«Τμήματα Αμειβομένων Αθλητών. – Αθλητικές Ανώνυμες Εταιρίες και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
β. του ν.2121/1993 (Α΄ 25) με τίτλο «Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά
θέματα», όπως ισχύει.
γ. του ν.2690/1999 (Α΄ 45) με τίτλο «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,
όπως ισχύει.
δ. του ν.2859/2000 (Α΄ 248) με τίτλο «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», όπως ισχύει.
ε. του ν.3028/2002 (Α΄ 153) με τίτλο «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής
Κληρονομιάς», όπως ισχύει.

στ. του ν.3548/2007 (Α΄ 68) με τίτλο «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
ζ. του ν.3861/2010 (Α΄ 112) με τίτλο «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ‘‘Πρόγραμμα
Διαύγεια’’ και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
η. του ν.4013/2011 (Α΄204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων-Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007
(πτωχευτικός κώδικας)-Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
θ. του άρθρου 26 με τίτλο «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης», του ν.4024/2011 (Α΄ 226)
με τίτλο «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες
διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015», όπως
ισχύει.
ι. του ν.4155/2013 (Α΄ 120) με τίτλο «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες
διατάξεις», όπως ισχύει.
ια. της παραγράφου Ζ΄ με τίτλο «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2011/7 της 16ης
Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
του ν.4152/2013 (Α΄ 107) με τίτλο «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και
4127/2013», όπως ισχύει.
ιβ. του ν.4250/2014 (Α΄ 74) με τίτλο «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α' 161) και
λοιπές ρυθμίσεις», όπως ισχύει.
ιγ. του ν.4270/2014 (Α΄ 143) με τίτλο «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας, δημόσιο
λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
ιδ. του ν.4314/2014 (Α΄ 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό
δίκαιο, τροποποίηση του Ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις”, όπως ισχύει.
ιε. του ν.4412/2016 (Α΄ 147) με τίτλο «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει.
ιστ. του ν.4622/2019 (ΦΕΚ Α' 133/07.08.2019) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια
της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
ιζ. του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98) με τίτλο «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά όργανα».
ιη. του Π.Δ. 28/2015 (Α΄ 34) με τίτλο «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα
και στοιχεία».

ιθ. του Π.Δ. 70/2015 (Α΄ 114) με τίτλο «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού,
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής
Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».
κ. του Π.Δ. 80/2016 (Α΄ 145) με τίτλο «Ανάληψη υποχρεώσεων από του διατάκτες».
κα. του Π.Δ. 39/2017 (Α΄ 64) με τίτλο «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της
Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών».
κβ. του Π.Δ. 4/2018 (Α΄ 7) με τίτλο «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού».
κγ. του Π.Δ. 24/2019 (Α΄ 39) με τίτλο «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει έργων».
κδ. Το Π.Δ. 83/09-07-2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 121/Α/09-07-2019).
κε. του ν.3310/2005 (Α΄ 30) με τίτλο «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως ισχύει.
κστ. του Π.Δ. 82/1996 (Α΄ 66) με τίτλο «Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών
που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων
του ευρύτερου δημόσιου τομέα».
κζ. την υπ’ αριθ. πρωτ. 20977/2007 Κ.Υ.Α (Β΄ 1673) των ΥΠ.Α και ΥΠ.Ε με θέμα «Δικαιολογητικά για την
τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005».
2. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 56902/215/19.05.2017 Υ.Α. (Β΄ 1924) του ΥΠ.ΟΙΚ.ΑΝ με θέμα «Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
3. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 57654/22.05.2017 Υ.Α. (Β΄ 1781) του ΥΠ.ΟΙΚ.ΑΝ με θέμα «Ρύθμιση ειδικότερων
θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
4. Την υπ. αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΔΤΠ/49541/4190/3975/2990/02.02.2018 (ΑΔΑ:
974Ν4653Π4-2ΜΛ) Υ.Α του ΥΠ.ΠΟ.Α με θέμα «Τοποθέτηση Προϊσταμένων Διευθύνσεων της Γενικής
Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού».
5.Το υπ΄αριθ. πρωτ. 2210/19-04-2019 έγγραφο της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων με
θέμα «Διευκρινίσεις ως προς τον χρόνο έκδοσης και ισχύος των δικαιολογητικών που προσκομίζονται
από τον προσωρινό ανάδοχο (δικαιολογητικών κατακύρωσης), κατόπιν δημοσίευσης του ν.4605/2019».

6. Την υπ΄ Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/136505/3066/15-3-2020 (ΦΕΚ 912/Β/17.03.2020) Υπουργική Απόφαση
με θέμα: Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων προς τους Προϊσταμένους
των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης
Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Υπηρεσιών
αρμοδιότητας
της
Γενικής
Διεύθυνσης
Αναστήλωσης,
Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
7. Την υπ'αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/182148/5665/11887/21-04-2020 (ΦΕΚ 1579/B/24-04-2020) Υπουργική
Απόφαση με θέμα: «Ορισμός κατηγοριών δαπανών με Διατάκτη τον Υπουργό και τον Υφυπουργό ή άλλο
όργανο, ορισμός αποφαινομένου οργάνου και ορισμός Δευτερευόντων Διατακτών στο Υπουργείο
Πολιτισμού και Αθλητισμού».
8. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 137675/ΕΥΘΥ1016/19.12.2018 Υ.Α. (Β΄ 1822) του ΥΠ.ΟΙΚ.ΑΝ με θέμα
«Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 110427/EΥΘΥ/1020/ 20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄ 3521) υπουργικής απόφασης
με τίτλο ‘‘Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ Β΄ 1822)
υπουργικής απόφασης ‘Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 20142020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020
από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων
αξιολόγησης πράξεων’ ’’».
9. Την υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΛΑΣ/59775/41131/627/04-02-2020 (ΑΔΑ:ΩΗΡΔ4653Π4-ΩΘΕ)
απόφαση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λασιθίου με θέμα «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της
διοίκησης, με την ευθύνη των διαδικασιών σύναψης και παραλαβής του φυσικού αντικειμένου δημόσιας
σύμβασης» που αφορά στο Υποέργο 2 «Προμήθεια και εγκατάσταση προθηκών στο Αρχαιολογικό
Μουσείο Αγίου Νικολάου» της πράξης «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ» (ΟΠΣ 5007697) για λογαριασμό της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λασιθίου».
10. Την υπ’ αριθ. 464/09-05-2017 (ΑΔΑ: ΩΠΕ77ΛΚ-Χ95) Απόφαση Ένταξης της Πράξης: «ΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ με Κωδικό ΟΠΣ 5007697» στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΚΡΗΤΗ 2014-2020» με κωδ. ΕΤΠΑ-14 (MIS 5007697)
11. Την υπ’ αρ. 5838/4-12-2019 (ΑΔΑ: 6ΩΧΧ7ΛΚ-Σ2Β) Απόφαση για την 1η Τροποποίηση της πράξης
«ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ
5007697 στο ΕΠ «Κρήτη 2014-2020».
12. Την υπ’ αριθ. 145/16-01-2020 διατύπωση σύμφωνης γνώμης της αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής του
Ε.Π. «Κρήτη 2014-2020», επί των τευχών δημοπράτησης για το Υποέργο 2:«Προμήθεια και εγκατάσταση
προθηκών στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αγίου Νικολάου» της πράξης με τίτλο «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ
ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ» .

13. Την υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΛΑΣ/63067/43328/655/05-02-2020 (ΑΔΑ:ΨΣΘΒ4653Π4-ΔΡΙ)
Απόφαση Διενέργειας διεθνούς δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου που αφορά
την «Προμήθεια και εγκατάσταση προθηκών στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αγίου Νικολάου» στο πλαίσιο
του Υποέργου 2, του έργου με τίτλο «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ» .

14. Το υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΛΑΣ/75561/52007/779/12-02-2020 (ΑΔΑ:ΩΦ4Τ4653Π4-889) Τεύχος
Διακήρυξης με αρ. 1/2020 στο πλαίσιο διεθνούς δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή
αναδόχου που αφορά την «Προμήθεια και εγκατάσταση προθηκών στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αγίου
Νικολάου» στο πλαίσιο του Υποέργου 2, του έργου με τίτλο «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ».
15.Την από 28 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 11:46:45 επιστολή της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με
την επωνυμία «M+Y GLASS SOLUTIONS» με θέμα : «Παροχή Διευκρινίσεων για το Διεθνή Δημόσιο
Ανοικτό Διαγωνισμό που αφορά την «Προμήθεια και εγκατάσταση προθηκών στο Αρχαιολογικό Μουσείο
Αγίου Νικολάου» στο πλαίσιο του Υποέργου 2, του έργου με τίτλο «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ» σύμφωνα με το τεύχος Διακήρυξης Αρ. 1/2020, η
οποία υποβλήθηκε ηλεκτρονικά μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. στο πλαίσιο της
διαγωνιστικής διαδικασίας και απαντήθηκε με ψηφιακά υπογεγραμμένη επιστολή της Εφορείας
Αρχαιοτήτων Λασιθίου την Δευτέρα, 9 Μαρτίου 2020 και ώρα 12:27:10 μέσω ενεργειών Επικοινωνίας,
στην ίδια ψηφιακή πλατφόρμα.
16.Την από 11 Μαρτίου 2020 και ώρα 12:50:53 επιστολή της Μελετητικής και Κατασκευαστικής
Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «TETRAGON» με θέμα : «Ερωτήματα επί του τεύχους Διακήρυξης
με αριθμό 1/2020 που αφορά την «Προμήθεια και εγκατάσταση προθηκών στο Αρχαιολογικό Μουσείο
Αγίου Νικολάου» στο πλαίσιο του Υποέργου 2, του έργου με τίτλο «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ», η οποία υποβλήθηκε ηλεκτρονικά μέσω της
ψηφιακής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας και απαντήθηκε με
ψηφιακά υπογεγραμμένη επιστολή της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λασιθίου την Πέμπτη, 12 Μαρτίου 2020
και ώρα 11:46:36 μέσω ενεργειών Επικοινωνίας, στην ίδια ψηφιακή πλατφόρμα.
17. Την υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΛΑΣ/138445/94303/1335/16-03-2020 (ΑΔΑ:6ΛΠΓ4653Π4-087)
Απόφαση παράτασης διενέργειας διεθνούς δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου
που αφορά την «Προμήθεια και εγκατάσταση προθηκών στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αγίου Νικολάου» στο
πλαίσιο του Υποέργου 2, του έργου με τίτλο «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ».
18.Την από 30 Απριλίου 2020 και ώρα 10:27:45 επιστολή της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την
επωνυμία «Muevo Museum Evolution» στο πλαίσιο της διαδικασίας προετοιμασίας φακέλου και
κατάθεσης προσφοράς που αφορά στη Διακήρυξη υπ΄αριθμ. 1/2020 για την «Προμήθεια και εγκατάσταση
προθηκών στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αγίου Νικολάου» στο πλαίσιο του Υποέργου 2, του έργου με τίτλο
«ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ» η οποία
υποβλήθηκε ηλεκτρονικά μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. στο πλαίσιο της
διαγωνιστικής διαδικασίας και απαντήθηκε με ψηφιακά υπογεγραμμένη επιστολή της Εφορείας
Αρχαιοτήτων Λασιθίου την Πέμπτη, 7 Μαΐου 2020 και ώρα 15:39:09 μέσω ενεργειών Επικοινωνίας, στην
ίδια ψηφιακή πλατφόρμα.
19. Την από 8 Μαίου 2020 20:50:17 επιστολή της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία
«Muevo Museum Evolution» με θέμα : «Αίτημα συμπληρωματικών πληροφοριών για τον διεθνή
διαγωνισμό με την ανοικτή διαδικασία που αφορά στη Διακήρυξη υπ΄αριθμ. 1/2020 για την «Προμήθεια
και εγκατάσταση προθηκών στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αγίου Νικολάου» στο πλαίσιο του Υποέργου 2,
του έργου με τίτλο «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ» η οποία υποβλήθηκε ηλεκτρονικά μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. στο
πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας και απαντήθηκε με ψηφιακά υπογεγραμμένη επιστολή της
Εφορείας Αρχαιοτήτων Λασιθίου την Παρασκευή, 15 Μαΐου 2020 και ώρα 12:14:53 μέσω ενεργειών
Επικοινωνίας, στην ίδια ψηφιακή πλατφόρμα.
20. Την από 19 Μαΐου 2020 και ώρα 18:22:24 επιστολή της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την
επωνυμία «Muevo Museum Evolution» με θέμα: « Αίτημα συμπληρωματικών πληροφοριών για τον
διεθνή διαγωνισμό με την ανοικτή διαδικασία που αφορά στη Διακήρυξη υπ΄αριθμ. 1/2020 για την
«Προμήθεια και εγκατάσταση προθηκών στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αγίου Νικολάου» στο πλαίσιο του
Υποέργου 2, του έργου με τίτλο «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ» η οποία υποβλήθηκε ηλεκτρονικά μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.
στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας και απαντήθηκε με ψηφιακά υπογεγραμμένη επιστολή της
Εφορείας Αρχαιοτήτων Λασιθίου την Πέμπτη, 21 Μαΐου 2020 και ώρα 14:09:06 μέσω ενεργειών
Επικοινωνίας, στην ίδια ψηφιακή πλατφόρμα.
21. Την από 14 Μαΐου 2020 και ώρα 10:41:02 επιστολή της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την
επωνυμία «M+Y GLASS SOLUTIONS» με θέμα: «Αίτηση Διευκρινίσεων για το Διεθνή Δημόσιο Ανοικτό
Διαγωνισμό που αφορά την «Προμήθεια και εγκατάσταση προθηκών στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αγίου
Νικολάου» στο πλαίσιο του Υποέργου 2, του έργου με τίτλο «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ» σύμφωνα με το τεύχος Διακήρυξης Αρ. 1/2020, η
οποία υποβλήθηκε ηλεκτρονικά μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. στο πλαίσιο της
διαγωνιστικής διαδικασίας και απαντήθηκε με ψηφιακά υπογεγραμμένη επιστολή της Εφορείας
Αρχαιοτήτων Λασιθίου την Τρίτη, 26 Μαΐου 2020 και ώρα 13:42:19 μέσω ενεργειών Επικοινωνίας, στην
ίδια ψηφιακή πλατφόρμα.
22. Το 1ο Πρακτικό Παραλαβής, Αποσφράγισης και Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής και
Τεχνικών Προσφορών της Επιτροπής Διενέργειας των Διαδικασιών Σύναψης Δημόσιας Σύμβασης
που συγκροτήθηκε στο πλαίσιο διεθνούς δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου που
αφορά την «Προμήθεια και εγκατάσταση προθηκών στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αγίου Νικολάου» στο
πλαίσιο του Υποέργου 2, του έργου με τίτλο «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ».

αποφασίζουμε

Α

Την έγκριση του ως άνω αναφερόμενου Πρακτικού Παραλαβής, Αποσφράγισης και Αξιολόγησης
Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικών Προσφορών (βλ. συνημμένο) της Επιτροπής Διενέργειας των
Διαδικασιών Σύναψης Δημόσιας Σύμβασης που συγκροτήθηκε, στο πλαίσιο διεθνούς δημόσιου ανοικτού
διαγωνισμού της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λασιθίου για την εκτέλεση του έργου «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ
ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ 5007697 & CPV:
39154000-6 (εξοπλισμός εκθέσεων) που αφορά στην «Προμήθεια και εγκατάσταση προθηκών στο
Αρχαιολογικό Μουσείο Αγίου Νικολάου»
Β
Τον αποκλεισμό του υποψηφίου οικονομικού φορέα με την επωνυμία «TETRAGON ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» λόγω ασυμφωνίας του δείγματος με τα οριζόμενα από τη
Διακήρυξης (βλ. υποκεφάλαιο 2.3.1, σελ.29-31, υποκεφάλαιο 2.4.3.3, σελ.36-37, Παράρτημα I,
Παράρτημα VII), (βλ. Στάδιο 4 του συνημμένου πρακτικού).
Γ
Τον αποκλεισμό του υποψηφίου οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΕΜ ΠΛΑΣ ΓΟΥΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» λόγω ασυμφωνίας του δείγματος με τα οριζόμενα από τη Διακήρυξης (βλ.
υποκεφάλαιο 2.3.1, σελ.29-31, υποκεφάλαιο 2.4.3.3, σελ.36-37, Παράρτημα I΄, Παράρτημα VII), (βλ.
Στάδιο 4 του συνημμένου πρακτικού).
Δ
Το κλείδωμα βαθμολόγησης των προσφορών, που καταχωρήθηκε για τον υποψήφιο οικονομικό φορέα
με την επωνυμία «MUSEUM EVOLUTION ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στην ψηφιακή
πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ από την πρόεδρο του συλλογικού οργάνου (Επιτροπής) της Εφορείας
Αρχαιοτήτων Λασιθίου με την ευθύνη των διαδικασιών σύναψης δημόσιας σύμβασης που αφορά στο
Υποέργο 2, μέσω ενεργειών Διαχείρισης Ειδικών Ομάδων Βαθμολόγησης.
Ε
Τον αποκλεισμό του υποψηφίου οικονομικού φορέα
με την επωνυμία «ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΥΝΗΓΑΛΑΚΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» λόγω ελλιπών δικαιολογητικών (βλ. Στάδιο 3 του
συνημμένου πρακτικού)
ΣΤ

Τη συνέχεια της εν θέματι διαγωνιστικής διαδικασίας με την αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς
του υποψηφίου οικονομικού φορέα με την επωνυμία «MUSEUM EVOLUTION ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ο οποίος θα ενημερωθεί για την ακριβή ημερομηνία και ώρα αυτής μέσω
ειδικής πρόσκλησης στην ψηφιακή πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., και αφού παρέλθουν, τουλάχιστον, δέκα
(10) ημέρες από την έκδοση της παρούσας απόφασης απουσία προδικαστικής προσφυγής κατά αυτής.
Ζ
Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί συνοδεία του Πρακτικού στον διαδικτυακό κόμβο της εφαρμογής
ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στον διαδικτυακό κόμβο του ΥΠ.ΠΟ.Α.>Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου>Διεθνείς
Διαγωνισμοί>(https://www.culture.gov.gr/el/announcements/SitePages/internationalcontests.aspx)
διεθνής δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός για την «Προμήθεια και εγκατάσταση προθηκών στο
Αρχαιολογικό Μουσείο Αγίου Νικολάου» στο πλαίσιο του Υποέργου 2, του έργου με τίτλο «ΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ» (MIS 5007697) έπειτα και από
την κοινοποίηση αυτής στον προσφέροντα/συμμετέχοντα του αντίστοιχου διαδικαστικού σταδίου του εν
θέματι διεθνούς διαγωνισμού.

Η Προϊσταμένη της Εφορείας
Σοφιανού Χρυσούλα
Αρχαιολόγος με βαθμό Α΄

Συν.: πρακτικό παραλαβής, αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών
στο πλαίσιο διεθνούς δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1ο
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΑΡΑΛΑΒΗ, ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
«ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ»
με κωδικό ΟΠΣ 5007697 & CPV: 39154000-6 (εξοπλισμός εκθέσεων) που αφορά στην
«Προμήθεια και εγκατάσταση προθηκών στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αγίου Νικολάου»

Σήμερα Τρίτη, 9 Ιουνίου 2020 και ώρα 10:00, στον Άγιο Νικόλαο και στα γραφεία της Εφορείας
Αρχαιοτήτων Λασιθίου (Κ. Παλαιολόγου 74) συνήλθε η Επιτροπή που ορίστηκε με την υπ’ αριθ.
πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΛΑΣ/59775/41131/627/04-02-2020 (ΑΔΑ: ΩΗΡΔ4653Π4-ΩΘΕ) απόφαση
της Προϊσταμένης της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λασιθίου, Σοφιανού Χρυσούλας, προκειμένου να
αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις προσφορές που υποβλήθηκαν στον υπ’ αριθ. 85196 ηλεκτρονικό
διαγωνισμό για τη Διακήρυξη 01/2020 της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λασιθίου με αριθ. πρωτ.
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΛΑΣ/75561/52007/779/12-02-2020 (ΑΔΑ: ΩΦ4Τ4653Π4-889) και θέμα
«Τεύχος Διακήρυξης με αριθ. 01/2020 στο πλαίσιο διεθνούς δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για
την επιλογή αναδόχου που αφορά στην «Προμήθεια και εγκατάσταση προθηκών στο Αρχαιολογικό
Μουσείο Αγίου Νικολάου»» καθώς και τους φακέλους των εντύπων δικαιολογητικών που
υποβλήθηκαν σε εφαρμογή της παραγράφου 2.4.2.5 της διακήρυξης..
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής που είχε απαρτία σε όλα τα στάδια που ακολουθούν- παρέστησαν
τα εξής τακτικά μέλη:
1. Χρονάκη Δάφνη μόνιμη υπάλληλος, με ειδικότητα ΠΕ Μηχανικών-Αρχιτεκτόνων και με βαθμό
Α΄, ως πρόεδρος.
2. Μανιαδάκη Ελένη, υπάλληλος με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ., με ειδικότητα ΔΕ Συντηρητών
Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης και με βαθμό Β΄, ως μέλος,
3. Ζερβάκη Κλειώ, μόνιμη υπάλληλος, με ειδικότητα ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης
με βαθμό Β΄, ως γραμματέας,
Ακολουθούν έξι (6) στάδια εργασιών της Επιτροπής:

Στάδιο 1
Τρίτη, 09 Ιουνίου 2020
Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθ. 1/2020 Διακήρυξη της Εφορείας Αρχαιοτήτων
Λασιθίου για την «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ»,
όπως και το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό, παρατήρησε τα εξής:
Ο διαγωνισμός της εν θέματι Διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά σύμφωνα με τα
αναφερόμενα σε αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, και
έλαβε ως αύξοντα αριθμό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνιστικού συστήματος, τον αριθμό 85196. Η
1

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με την απόφαση παράτασης
(αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΛΑΣ/138445/94303/1335/16-03-2020 και ΑΔΑ 6ΛΠΓ4653Π4-087) η
3η Ιουνίου 2020 και η ώρα 15:00:00, ενώ η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης
«Δικαιολογητικά / Τεχνική» ορίστηκε την 09η Ιουνίου 2020 και ώρα 10:00:00.
Η πρόεδρος της Επιτροπής σε κλειστή συνεδρίαση, την 09η Ιουνίου 2020 και ώρα 10:00, συνδέθηκε
στο σύστημα για να προχωρήσει στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών με τα
διαπιστευτήριά της (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), επέλεξε τον
ηλεκτρονικό διαγωνισμό και διαπίστωσε ότι, αφενός ο διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το
σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου, ότι είχαν υποβληθεί εμπρόθεσμα στον διαγωνισμό
τέσσερεις (4) προσφορές (εικ. 1):

Εικ. 1
Η Επιτροπή επισημαίνει ότι, μέχρι το συγκεκριμένο στάδιο της διαδικασίας αποσφράγισης, δεν
ήταν δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών. Στη συνέχεια, η πρόεδρος, το μέλος
και η γραμματέας της Επιτροπής που διέθεταν τους απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση
«Δικαιολογητικά / Τεχνική», καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του συστήματος τα
διαπιστευτήρια τους (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειμένου να
αποσφραγισθούν ηλεκτρονικά οι προσφορές. Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία, οι
προσφορές αποσφραγίσθηκαν στις 09/06/2019 και ώρα 10:22 -συγκεκριμένα, ο υποφάκελος
«Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» (εικ. 2), - με αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον,
η πρόσβαση στο περιεχόμενό τους. Ο υποφάκελος «Οικονομική Προσφορά» δεν αποσφραγίσθηκε
αφού, σύμφωνα με τη Διακήρυξη του διαγωνισμού (βλ. υποκεφάλαιο 3.1.1, σελ.40), αυτό θα
πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και των
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τεχνικών προσφορών και την έκδοση της σχετικής απόφασης από το αποφαινόμενο όργανο σε
ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η Αναθέτουσα Αρχή.

Εικ. 2
Με την ηλεκτρονική αποσφράγιση, η επιτροπή διαπίστωσε ότι οι προσφορές είχαν λάβει από
το σύστημα τους παρακάτω αναφερόμενους μοναδικούς α/α συστήματος:

1
2
3
4

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
TETRAGON ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΜ ΠΛΑΣ ΓΟΥΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
MUSEUM EVOLUTION ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΥΝΗΓΑΛΑΚΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Α/Α ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
167120
167237
176030
175065

Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία, η Επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση του φακέλου
με τα έντυπα δικαιολογητικά της προσφοράς με α/α 167237 που κατέθεσε η εταιρεία με την
επωνυμία «ΕΜ ΠΛΑΣ ΓΟΥΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και είχαν παραληφθεί
εμπρόθεσμα (όπως υποχρεώνει η Διακήρυξη στο υποκεφάλαιο 2.4.2.5, σελ.33-34) στις 05/06/2020
(βλ. το υπ’ αριθ. εισερχ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ ΕΦΑΛΑΣ/272289/191585/2670/05-06-2020).
Ακολούθως αποσφραγίστηκε ο φάκελος με τα έντυπα δικαιολογητικά της προσφοράς με α/α
176030 που κατέθεσε η εταιρεία με την επωνυμία «MUSEUM EVOLUTION ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και είχαν παραληφθεί εμπρόθεσμα (όπως υποχρεώνει η Διακήρυξη στο
υποκεφάλαιο 2.4.2.5, σελ.33-34) στις 05/06/2020 (βλ. το υπ’ αριθ. εισερχ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/
ΕΦΑΛΑΣ/273400/192361/2684/05-06-2020).
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Στο σημείο αυτό, η Επιτροπή επισημαίνει ότι,:
Α) η εταιρεία με την επωνυμία «TETRAGON ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με ηλεκτρονική προσφορά με α/α 167120 δεν είχε αποστείλει έντυπα δικαιολογητικά.
Τα δικαιολογητικά αυτής, που έχουν κατατεθεί ηλεκτρονικά πληρούν τις προϋποθέσεις της μη
αποστολής εντύπων δικαιολογητικών σύμφωνα με την παράγραφο 2.4.2.5 της Διακήρυξης και τον
ν. 4250/2014» και
Β) η εταιρεία με την επωνυμία «ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΥΝΗΓΑΛΑΚΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
με ηλεκτρονική προσφορά με α/α 175065 δεν είχε αποστείλει έντυπα δικαιολογητικά
Η Επιτροπή αποφάσισε να προβεί μέσω της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λασιθίου στον έλεγχο της
εγκυρότητας των εγγυητικών επιστολών με τη διαδικασία του αυτεπάγγελτου ελέγχου με κάθε
πρόσφορο μέσο, με χρήση των διατάξεων του άρθρου 12 §1 με τίτλο «Αυτεπάγγελτη αναζήτηση
δικαιολογητικών − Ηλεκτρονική έκδοση πιστοποιητικών», του ν.4325/2015 (Α΄ 47) με τίτλο
«Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική
Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».
Αφού μονογράφηκαν και σφραγίστηκαν από τα μέλη της Επιτροπής, όλα τα φύλλα των έντυπων
δικαιολογητικών των φακέλων που κατέθεσαν οι εταιρείες με τις επωνυμίες «ΕΜ ΠΛΑΣ ΓΟΥΑΙ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «MUSEUM EVOLUTION ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από τα μέλη της, η Επιτροπή περί ώραν 15:55, ολοκλήρωσε το έργο της ηλεκτρονικής
αποσφράγισης «Δικαιολογητικά / Τεχνική» και της αποσφράγισης των φακέλων με τα έντυπα
δικαιολογητικά.

Στάδιο 2
Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2020 – Τετάρτη 17 Ιουνίου 2020
Η Επιτροπή, λαμβάνοντας και πάλι υπόψη α) την υπ’ αριθ. 1/2020 Διακήρυξη της Εφορείας
Αρχαιοτήτων Λασιθίου για την «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ», β) τις προηγούμενες εργασίες της, και γ) το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω
διαγωνισμό, παρακολούθησε την εμπρόθεσμη εγκατάσταση και παρουσίαση των δειγμάτων τα
οποία είχαν παραδοθεί εμπρόθεσμα, σε χρόνο και χώρο που τους υποδείχθηκε από την Εφορεία
Αρχαιοτήτων Λασιθίου όπως περιγράφεται στην παράγραφο 2.4.3.3. σελ. 36 (Δείγματα) της
Διακήρυξης, από τους υποψηφίους με τις επωνυμίες:
1. «MUSEUM EVOLUTION ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» εκπρόσωπος Δούκας Μιχαήλ (βλ.
το υπ’ αριθ. εισερχ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΛΑΣ/269543/189625/2633/04-06-2020 Δελτίο
Αποστολής με Νο.197, Νο. 7992),
2. «TETRAGON ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» εκπρόσωπος
Πισσαρίδης
Αλέξιος
(βλ.
το
υπ’
αριθ.
εισερχ.
πρωτ.
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΛΑΣ/271389/190956/2657/05-06-2020 Δελτίο Αποστολής με Νο.467),
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3. «ΕΜ ΠΛΑΣ ΓΟΥΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», εκπρόσωπος Σωτηρίου Μαρία, (βλ. το υπ’
αριθ. εισερχ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΛΑΣ/272217/191529/2667/05-06-2020 Δελτίο Αποστολής
με Νο.931003258).
Στο σημείο αυτό, η Επιτροπή επισημαίνει ότι η εταιρεία με την επωνυμία «ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΥΝΗΓΑΛΑΚΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», δεν απέστειλε τα απαιτούμενα, από την παρ. 2.4.3.3. της
διακήρυξης, δείγματα.
Μετά τις παρουσιάσεις των δειγμάτων οι απεσταλμένοι εκπρόσωποι των υποψηφίων έλαβαν
γνώση του συνόλου των δειγμάτων.
Στάδιο 3
Πέμπτη 18 Ιουνίου 2020 – Τετάρτη 24 Ιουνίου 2020
Έπειτα από την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των υποψηφίων, της
αποσφράγισης των εντύπων δικαιολογητικών και της παρουσίασης των δειγμάτων του εν θέματι
Διαγωνισμού, η Επιτροπή σε κλειστές συνεδριάσεις προχώρησε στον έλεγχο του φακέλου
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» που κατέθεσαν οι υποψήφιοι και παρατήρησε
τα εξής:
Α. Φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» (με α/α προσφοράς συστήματος
τον 167120) που κατέθεσε η εταιρεία με την επωνυμία «TETRAGON ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», αναφορικά με τη γνησιότητα, την εγκυρότητα αλλά και
την αριθμητική αντιστοιχία των συνημμένων δικαιολογητικών με τις απαιτούμενες διατάξεις της εν
θέματι Διακήρυξης. Πιο συγκεκριμένα, εξετάστηκαν ενδελεχώς η ακρίβεια, η πληρότητα και η
επάρκεια των υποβληθέντων ηλεκτρονικών στοιχείων των Δικαιολογητικών Συμμετοχής αλλά και
της Τεχνικής Προσφοράς και διαπιστώθηκε η πλήρης συμφωνία τους με τους απαράβατους όρους
της Διακήρυξης (βλ. κεφάλαιο 2, σελ.12-39) στο σύνολό τους.
Αναφορικά με την υπ’ αριθ. e-74259 εγγυητική επιστολή που προσκόμισε η εταιρεία με την
επωνυμία «TETRAGON ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία
εκδόθηκε από το «ΤΜΕΔΕ» στις 22/05/2020, η Επιτροπή παρέλαβε την υπ. εισ. πρωτ.
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΛΑΣ/286774/201872/2868/12-06-20 βεβαίωση γνησιότητας της.
Στο σημείο αυτό, η Επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο του ελέγχου των Δικαιολογητικών Συμμετοχής –
Τεχνικής Προσφοράς (εντύπων & ψηφιακών) του υποψηφίου με την επωνυμία «TETRAGON
ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
Β. Φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» (με α/α προσφοράς συστήματος
τον 167237) που κατέθεσε η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΜ ΠΛΑΣ ΓΟΥΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ», αναφορικά με τη γνησιότητα, την εγκυρότητα αλλά και την αριθμητική αντιστοιχία των
συνημμένων δικαιολογητικών με τις απαιτούμενες διατάξεις της εν θέματι Διακήρυξης. Πιο
συγκεκριμένα, εξετάστηκαν ενδελεχώς η ακρίβεια, η πληρότητα και η επάρκεια των υποβληθέντων
ηλεκτρονικών στοιχείων των Δικαιολογητικών Συμμετοχής αλλά και της Τεχνικής Προσφοράς. Κατά
τον έλεγχο του δικαιολογητικού ΕΕΕΣ της εταιρίας με την επωνυμία «ΥΑΛΟΔΟΜΗ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
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ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία στηρίζει ως τρίτος και ως προς την
οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια τον υποψήφιο με την επωνυμία «ΕΜ ΠΛΑΣ ΓΟΥΑΙ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», διαπιστώθηκε ότι στο σημείο που αφορά σε «Ανάλογη
κατάσταση προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις» (στη σελ. 22),
αμέσως μετά το ερώτημα περί «Διαδικασίας πτωχευτικού συμβιβασμού», δόθηκε θετική
απάντηση. Προς αποσαφήνιση αυτής της απάντησης η Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα να
αποσταλεί ερώτημα, δια της Αναθέτουσας Αρχής, για διευκρινήσεις, σύμφωνα με το τελευταίο
εδάφιο του άρθρου 3.1.1. της διακήρυξης και σε εφαρμογή του άρθρου 102, του ν.4412/2016 και
της παραγράφου 2.3.1 Τα πεδία του ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ είναι δεκτικά διευκρινίσεων ή/και συμπληρώσεων
της Κ.Ο.23 της ΕΑΑΔΗΣΥ (ΑΔΑ: Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε).

Μετά την παραπάνω διαδικασία, εξετάστηκε ενδελεχώς, τόσο η εγκυρότητα και η αριθμητική
αντιστοιχία των υποβληθέντων εντύπων στοιχείων των Δικαιολογητικών Συμμετοχής αλλά και της
Τεχνικής Προσφοράς και διαπιστώθηκε η πλήρης συμφωνία τους με τους απαράβατους όρους της
Διακήρυξης (βλ. κεφάλαιο 2, σελ.12-39) στο σύνολό τους.

Αναφορικά με την υπ’ αριθ. 798876 εγγυητική επιστολή που προσκόμισε η εταιρεία με την
επωνυμία «ΕΜ ΠΛΑΣ ΓΟΥΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία εκδόθηκε από το
«ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ» στις 25/05/2020, η Επιτροπή παρέλαβε την υπ. αρ. εισ.
πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΛΑΣ/296530/208953/3006/16-06-20 βεβαίωση γνησιότητας της.

Στο σημείο αυτό, η Επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο του ελέγχου των Δικαιολογητικών Συμμετοχής Τεχνικής Προσφοράς (εντύπων & ψηφιακών) του υποψηφίου με την επωνυμία «ΕΜ ΠΛΑΣ ΓΟΥΑΙ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αναμένει την διευκρινιστική απάντηση της εταιρίας με την
επωνυμία «ΥΑΛΟΔΟΜΗ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ως
προς σημείο του ΕΕΕΣ(ΕΕΕΠ).

Γ. Φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» (με α/α προσφοράς συστήματος
τον 176030) που κατέθεσε η εταιρεία με την επωνυμία «MUSEUM EVOLUTION ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», αναφορικά με τη γνησιότητα, την εγκυρότητα αλλά και την αριθμητική
αντιστοιχία των συνημμένων δικαιολογητικών με τις απαιτούμενες διατάξεις της εν θέματι
Διακήρυξης. Πιο συγκεκριμένα, εξετάστηκαν ενδελεχώς η ακρίβεια, η πληρότητα και η επάρκεια
των υποβληθέντων ηλεκτρονικών στοιχείων των Δικαιολογητικών Συμμετοχής αλλά και της
Τεχνικής Προσφοράς και διαπιστώθηκε η πλήρης συμφωνία τους με τους απαράβατους όρους της
Διακήρυξης (βλ. κεφάλαιο 2, σελ.12-39) στο σύνολό τους.
Μετά την παραπάνω διαδικασία, εξετάστηκε ενδελεχώς, τόσο η εγκυρότητα και η ακρίβεια, όσο
και η πληρότητα και η αριθμητική αντιστοιχία των υποβληθέντων εντύπων στοιχείων των
Δικαιολογητικών Συμμετοχής αλλά και της Τεχνικής Προσφοράς και διαπιστώθηκε η πλήρης
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συμφωνία τους με τους απαράβατους όρους της Διακήρυξης (βλ. κεφάλαιο 2, σελ.12-39) στο
σύνολό τους.
Αναφορικά με την υπ’ αριθ. 8002042936 εγγυητική επιστολή που προσκόμισε η εταιρεία με την
επωνυμία «MUSEUM EVOLUTION ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία εκδόθηκε από την
«ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε.» και φέρει ως διακριτικό αριθμό υδατογραφημένου εντύπου
ασφαλείας τον αριθμό 489693 στις 01/06/2020, η Επιτροπή παρέλαβε την υπ. εις. πρωτ.
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΛΑΣ/315538/222453/3221/24-06-20 βεβαίωση γνησιότητας της.
Στο σημείο αυτό, η Επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο του ελέγχου των Δικαιολογητικών Συμμετοχής –
Τεχνικής Προσφοράς (εντύπων & ψηφιακών) του υποψηφίου προμηθευτή με την επωνυμία
«MUSEUM EVOLUTION ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
Δ. Φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» (με α/α προσφοράς συστήματος
τον 175065) που κατέθεσε η εταιρεία με την επωνυμία «ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΥΝΗΓΑΛΑΚΗΣ
ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»:
Ο ηλεκτρονικός φάκελος της προσφοράς δεν περιλάμβανε
•
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής της παραγράφου 2.4.3.1. της διακήρυξης,
δηλαδή α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), και β) την εγγυητική συμμετοχής,
παρά ένα και μόνο ψηφιακό αρχείο: 1. Supplier_Quote_020620, και
•
την απαιτούμενη, από την παράγραφο 2.4.3.2 της διακήρυξης, τεχνική προσφορά.
Κατόπιν τούτου, διαπιστώνεται ότι η προσφορά της εταιρείας με την επωνυμία «ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΥΝΗΓΑΛΑΚΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», δεν υποβλήθηκε με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που
ορίζεται στις παραγράφους 2.4.2 & 2.4.3 της διακήρυξης. Επισημαίνεται δε η μη προσκόμιση των
έντυπων στοιχείων των Δικαιολογητικών Συμμετοχής καθώς και η μη αποστολή των απαιτούμενων
δειγμάτων.
Στο σημείο αυτό, η Επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο του ελέγχου του φακέλου των Δικαιολογητικών
Συμμετοχής - Τεχνικής Προσφοράς της εταιρείας με την επωνυμία «ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΥΝΗΓΑΛΑΚΗΣ
ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
Στάδιο 4
Πέμπτη 25 Ιουνίου 2020 - Τετάρτη 15 Ιουλίου 2020
Η Επιτροπή, λαμβάνοντας και πάλι υπόψη α) την υπ’ αριθ. 1/2020 Διακήρυξη της Εφορείας
Αρχαιοτήτων Λασιθίου για την «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ», β) τις προηγούμενες εργασίες της, όπως και γ) το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν
λόγω διαγωνισμό, κοινοποίησε το ερώτημα που αφορά διευκρίνηση ως προς το ΕΕΕΣ (ΕΕΕΠ) της
εταιρίας «ΥΑΛΟΔΟΜΗ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στην
Αναθέτουσα Αρχή δια του χειριστή του διαγωνισμού για να διαβιβαστεί στην εταιρεία «ΕΜ ΠΛΑΣ
ΓΟΥΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
Το ερώτημα διαβιβάστηκε με το υπ΄αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΛΑΣ/317912/224130/3234/2506-2020 έγγραφο της Αναθέτουσας Αρχής. Η εταιρεία «ΕΜ ΠΛΑΣ ΓΟΥΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» απάντησε με το από 26-6-2020 έγγραφό της (αρ. εισ. πρωτ.
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΛΑΣ/323908/228177/3281/26-06-2020) στο οποίο αναφέρεται πως εκ
παραδρομής συμπληρώθηκε «ΝΑΙ» ενώ η ορθή απάντηση είναι «ΟΧΙ».
Βάσει των παραπάνω διαπιστώθηκε η πλήρης συμφωνία των δικαιολογητικών της εταιρείας με την
επωνυμία «ΕΜ ΠΛΑΣ ΓΟΥΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με τους απαράβατους όρους της
Διακήρυξης (βλ. κεφάλαιο 2, σελ.12-39) στο σύνολό τους και η Επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο του
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ελέγχου του φακέλου των Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνικής Προσφοράς (εντύπων &
ψηφιακών) της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΜ ΠΛΑΣ ΓΟΥΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ
Η Επιτροπή, μετά την εγκατάσταση και παρουσίαση των δειγμάτων σε αίθουσες του
Αρχαιολογικού Μουσείου Αγίου Νικολάου από τους υποψηφίους οικονομικούς φορείς σε
προγραμματισμένες κλειστές συνεδριάσεις που μεσολάβησαν στο διάστημα από 24/06/2020 έως
και 26/06/2020, προχώρησε στη διενέργεια ελέγχων των δειγμάτων (μακροσκοπικών,
λειτουργικών, επιχειρησιακών). Η συγκεκριμένη κατασκευή της προθήκης τύπου 1 στην οποία
ανήκει το ζητούμενο δείγμα παρουσιάζεται σχεδιαστικά στα εξής σημεία ,στο σχ. Κ58 του τεύχους
5 ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΜΟΥΣΕΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ, στο σχ. Κ38 του τεύχους 4 ΤΕΥΧΟΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ, και στο τεύχος 3 ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ – ΠΡΟΘΗΚΩΝ
- ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΎ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, τα οποία περιλαμβάνονται στα συνημμένα του
διαγωνισμού στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ.
Κατά τον έλεγχο των δειγμάτων, διαπιστώθηκαν τα εξής:
Α) Δείγμα εταιρείας «MUSEUM EVOLUTION ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Η Επιτροπή δεν διαπίστωσε κάποιο μορφολογικό ή λειτουργικό πρόβλημα ή κάποιο πρόβλημα
ασφαλείας, ή αστοχία (υλικών, μηχανισμών) ή ασυμφωνία με τους απαράβατους όρους της
Διακήρυξης στο σύνολό τους (βλ. υποκεφάλαιο 2.3.1, σελ.29-31 και υποκεφάλαιο 2.4.3.3, σελ.3637).
Με βάση τα παραπάνω, η Επιτροπή έκρινε ότι το δείγμα του υποψηφίου οικονομικού φορέα με
την επωνυμία «MUSEUM EVOLUTION ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δεν παρουσιάζει
αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της μουσειογραφικής μελέτης, και ανταποκρίνεται
πλήρως στις οριζόμενες, από τη διακήρυξη, απαιτήσεις. Η Επιτροπή γνωμοδοτεί ομόφωνα για την
αποδοχή του δείγματος της εταιρείας με την επωνυμία ««MUSEUM EVOLUTION ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»», και την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της υποβληθείσας προσφοράς
της στα επόμενα στάδια του διαγωνισμού.

Β) Δείγμα εταιρείας «TETRAGON ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Το δείγμα που κατατέθηκε διαφέρει από το ζητούμενο στα εξής:
1. Δεν τηρεί τις γενικές τεχνικές προδιαγραφές των προθηκών του διαγωνισμού καθ’ ότι η συνολική
κατασκευή δεν αποτελείται από 2 αυτόνομες κατασκευές (πλήρης προθήκη στερεωμένη επί της
χωριστής πλίνθου της βάσης) αλλά είναι μία ενιαία κατασκευή προθήκης, βάσης προθήκης και
βάθρου που δεν μπορούν να διαχωρισθούν μεταξύ τους. Η αποδεκτή κατασκευή της προθήκης
τύπου 1 στην οποία ανήκει το ζητούμενο δείγμα παρουσιάζεται σχεδιαστικά στο σχ. Κ58 του
τεύχους 5 ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΜΟΥΣΕΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ που βρίσκεται στα συνημμένα του
διαγωνισμού στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ.
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2. Η κλίμακα της βάσης της προθήκης είναι σε κλίμακα 1/1 ως προς το ύψος ενώ στο άρθρο 2.4.3.3.
της διακήρυξης αναφέρεται «Την προθήκη με αρ. 88 σε κλίμακα 1:2 (ΣΧ. Κ38)…».
3. Η βάση του μηχανισμού ανοίγματος της κρυστάλλινης θύρας όπου περιστρέφεται ο πείρος του
μηχανισμού, εδράζεται στη πλίνθο της βάσης (βάθρο) που είναι χωριστή κατασκευή από τη βάση
του γυάλινου κώδωνα της προθήκης. Συνεπώς δεν είναι δυνατή η απόσπαση της προθήκης από
την πλίνθο-βάση, αφού ο κάτω μηχανισμός ανοίγματος είναι μέρος της βάσης. Στο σχ. Κ58 του
τεύχους 5 ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΜΟΥΣΕΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ περιγράφεται με σαφήνεια σχεδιαστικά
ο τρόπος κατασκευής.
4. Το δείγμα διαθέτει μονόφυλλη αντί δίφυλλη ανοιγόμενη κρυστάλλινη επιφάνεια στη πρόσοψη,
σε αντίθεση με τη προθήκη αρ. 88 του διαγωνισμού η οποία παρουσιάζεται σχεδιαστικά στο σχ.
Κ38 του τεύχους 4 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ που
βρίσκεται στα συνημμένα του διαγωνισμού στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ.
5. Τα τροφοδοτικά και ο λοιπός εξοπλισμός των φωτιστικών σωμάτων είναι τοποθετημένα σε μη
προσβάσιμο τεχνικό χώρο ακριβώς κάτω από το αφαιρούμενο μεταλλικό δάπεδο του εκθεσιακού
χώρου της προθήκης, με αποτέλεσμα αφ’ ενός να μην απάγεται η παραγόμενη θερμότητα και αφ’
ετέρου να πρέπει να ανοίξει η προθήκη και να αφαιρεθούν τα εκθέματα, προκειμένου να
αφαιρεθεί το δάπεδο του εκθεσιακού χώρου για τυχόν έλεγχο ή επισκευή.
6. Σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές του τεύχους 3 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ – ΠΡΟΘΗΚΩΝ - ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΎ ΜΟΥΣΕΙΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΣΤ. Ενεργητικός κλιματισμός σελ. 4 . «Η στάθμη θορύβου του μηχανήματος δεν
θα ξεπερνάει τα 18 dB». Στο τεχνικό φυλλάδιο των μηχανημάτων MiniClima Constant Humidity
Devices που προσκόμισε η TETRAGON δεν υπάρχει καμία αναφορά για τη παραγόμενη στάθμη
θορύβου. Από αναζήτηση στο διαδίκτυο για το προσφερόμενο “Miniclima EBC data sheets”
https://llfa.eu/mwdownloads/download/link/id/62/ βρέθηκε το συνημμένο φυλλάδιο όπου η
στάθμη θορύβου των προσφερόμενων μηχανημάτων Miniclima και συγκεκριμένα το
κατατεθειμένο, με το δείγμα, μηχάνημα (EBC10) προδιαγράφεται από 37 dB έως 48,1dB, δηλαδή
πολύ υψηλότερη από τα οριζόμενα 18 dB της μελέτης.
7. Το δάπεδο του εκθεσιακού χώρου είναι χρωματισμένο σε απόχρωση Corten αντί του
προβλεπόμενου υπόλευκου ή βαθύ κόκκινου όπως αναφέρεται στο τεύχος 3 ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ – ΠΡΟΘΗΚΩΝ
- ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΎ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, περιγραφή προθηκών τύπου ΠΡ-1 μουσειογραφικής
μελέτης σελ.6-7.
Με βάση τα παραπάνω η Επιτροπή έκρινε ότι ο δείγμα του υποψηφίου οικονομικού φορέα με την
επωνυμία «TETRAGON ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» παρουσιάζει
ουσιώδεις αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της μουσειογραφικής μελέτης, και δεν
ανταποκρίνεται στις οριζόμενες, από τη διακήρυξη, απαιτήσεις. Η Επιτροπή γνωμοδοτεί ομόφωνα
για τον αποκλεισμό της εταιρείας με την επωνυμία «TETRAGON ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», από τα επόμενα στάδια του διαγωνισμού.
Γ) Δείγμα εταιρείας «ΕΜ ΠΛΑΣ ΓΟΥΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Το δείγμα που κατατέθηκε διαφέρει από το ζητούμενο στα εξής:
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1. Δεν τηρεί τις τεχνικές προδιαγραφές της μουσειογραφικής μελέτης καθ’ ότι δεν αποτελείται από
2 αυτόνομες κατασκευές (προθήκη + βάση) αλλά το δείγμα είναι μία ενιαία κατασκευή προθήκης
η οποία δεν εδράζεται επί πλίνθου ύψους 100mm (1/2 Χ 200mm). Το κατώτερο τμήμα της
κατασκευής καλύπτεται περιμετρικά από αφαιρούμενες μεταλλικές επιφάνειες ύψους 100mm
στερεωμένες με μαγνήτες, ώστε να προσομοιάζει με κλειστή πλίνθο.
Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να πρέπει να αφαιρείται η μεταλλική πρόσοψη που τις καλύπτει για να
ανοίξουν οι κρυστάλλινες θύρες. Η αποδεκτή κατασκευή της προθήκης τύπου 1 στην οποία ανήκει
το ζητούμενο δείγμα παρουσιάζεται σχεδιαστικά στο σχ. Κ58 του τεύχους 5 ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ
ΜΟΥΣΕΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ που βρίσκεται στα συνημμένα του διαγωνισμού στην ηλεκτρονική
πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ.
2. Η ενιαία βάση κώδωνα-προθήκης αποτελείται από τρία (3) μεταλλικά παραλληλεπίπεδα και μια
(1) μεταλλική λάμα που συνδέονται με μαγνήτες και παρουσιάζουν ατέλειες και ανομοιομορφίες,
και επιπλέον η συναρμογή τους δεν είναι τέλεια.
3. Οι συγκολλήσεις των μεταλλικών στοιχείων παρουσιάζουν πολλές κακοτεχνίες (γρέζια) σε
αντίθεση με αυτό που αναφέρεται στο τεύχος 3 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ – ΠΡΟΘΗΚΩΝ - ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΎ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Β.
Μεταλλική κατασκευή σελ. 3, «Καμπύλες ή προεξοχές και γενικώς κακοτεχνίες δεν θα γίνουν
δεκτές…συγκόλληση θα πρέπει να είναι άριστη.»
4. Το δάπεδο του εκθεσιακού χώρου δεν είναι ενιαίο αλλά αποτελείται από ένα αφαιρούμενο
ορθογώνιο τμήμα στο κέντρο το οποίο περιβάλλεται από ένα μη αφαιρούμενο τμήμα με κενό που
μεσολαβεί. Συνεπώς όταν απαιτείται ενιαία επιφάνεια δαπέδου για την έκθεση των αντικειμένων,
θα πρέπει, λόγω των κενών, να καλυφθεί το δάπεδο από μια πρόσθετη ενιαία επιφάνεια.
5. Οι αποχρώσεις των μεταλλικών επιφανειών όπως και του γυαλιού με back paint, δεν είναι
παντού Corten, όπως ζητείται. Το κατώτερο εξωτερικό τμήμα των μεταλλικών καλυμμάτων στη
βάση είναι σε απόχρωση Corten, η ζώνη back paint που καλύπτει το κατώτερο τμήμα των
κρυστάλλινων επιφανειών είναι μαύρη και το ανώτερο τμήμα των κρυστάλλινων επιφανειών
καλύπτεται από εμφανή μεταλλικά προφίλ σε απόχρωση αλουμινίου, ενώ όπως αναφέρεται στο
σχ. Κ58, του τεύχους 5 ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΜΟΥΣΕΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ, καθώς και στο τεύχος 3
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ – ΠΡΟΘΗΚΩΝ - ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΎ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, σελ. 1 και 3: το χρώμα θα είναι σε απόχρωση Corten.
6. Με μακροσκοπική παρατήρηση διακρίνεται πως η βαφή των μεταλλικών επιφανειών σε
απόχρωση Corten δεν είναι ηλεκτροστατική, όπως προβλέπεται στο τεύχος 3 ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ – ΠΡΟΘΗΚΩΝ
- ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΎ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Β. Μεταλλική κατασκευή σελ.3, αλλά είναι υγρή
βαφή, όπως προκύπτει από την εσωτερική επιφάνεια της αποσπώμενης λάμας, όπου διακρίνονται
πινελιές.
7. Διαπιστώθηκαν κακοτεχνίες στις κολλήσεις μεταξύ γυαλιού και μεταλλικών προφίλ με
υπολείμματα από κόλλες γύρω από τις κολλημένες επιφάνειες καθώς και κακοτεχνίες σε
μεταλλικές επιφάνειες, πιθανόν λόγω της χειρωνακτικής και όχι μηχανικής επεξεργασίας τους.
8. Το δάπεδο του εκθεσιακού χώρου είναι χρωματισμένο σε απόχρωση Corten αντί του
προβλεπόμενου υπόλευκου ή βαθύ κόκκινου όπως αναφέρεται στο τεύχος 3 ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ – ΠΡΟΘΗΚΩΝ
- ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΎ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, περιγραφή προθηκών τύπου ΠΡ-1 μουσειογραφικής
μελέτης σελ.6-7.
9. Κατά τη διάρκεια της μακροσκοπικής εξέτασης του δείγματος σε διαφορετικές ημερομηνίες
αναδυόταν έντονη και δυσάρεστη οσμή ενώ στο τεύχος 3 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ – ΠΡΟΘΗΚΩΝ - ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΎ ΜΟΥΣΕΙΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Δ. Βαφές σ.σ. 3-4 αναφέρεται ότι «θα βαφούν με ηλεκτροστατική βαφή μη
ανακλαστική, που δεν αποβάλλει χημικές ουσίες.»
10. Η κατασκευή των μεταλλικών στηριγμάτων παρουσιάζει αστάθεια στη βάση και είναι ελλιπής
ως προς του μαγνήτες νεοδυμίου. Επιπλέον τα επιμέρους τμήματα δεν συνδέονται σταθερά μεταξύ
τους.
Με βάση τα παραπάνω η Επιτροπή έκρινε ότι το δείγμα του υποψηφίου οικονομικού φορέα με
την επωνυμία «ΕΜ ΠΛΑΣ ΓΟΥΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» παρουσιάζει ουσιώδεις
αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της μουσειογραφικής μελέτης, και δεν ανταποκρίνεται
στις οριζόμενες, από τη διακήρυξη, απαιτήσεις. Η Επιτροπή γνωμοδοτεί ομόφωνα για τον
αποκλεισμό της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΜ ΠΛΑΣ ΓΟΥΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,
από τα επόμενα στάδια του διαγωνισμού.
Στο σημείο αυτό, η Επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της παραλαβής και του ελέγχου των δειγμάτων.

Στάδιο 5
Πέμπτη 16 Ιουλίου 2020 – Τετάρτη 22 Ιουλίου 2020
Αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς του υποψηφίου οικονομικού φορέα με την επωνυμία
«MUSEUM EVOLUTION ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη α) την υπ’ αριθ. 1/2020 Διακήρυξη της Εφορείας Αρχαιοτήτων
Λασιθίου για την «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ»,
β) τις προηγούμενες εργασίες της, και γ) το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό και
μετά την αξιολόγηση των δειγμάτων (βλ. στάδιο 4) συνέχισε με την αξιολόγηση της τεχνικής
προσφοράς του προμηθευτή με την επωνυμία «MUSEUM EVOLUTION ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και παρατήρησε τα εξής επιπλέον των απαιτήσεων της Διακήρυξης:
1. Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας με την επωνυμία «MUSEUM EVOLUTION ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προσφέρει αντιανακλαστικά κρύσταλλα (triplex extra clear) σε όλες τις
επιφάνειες θέασης των εκθεμάτων και συγκεκριμένα το τύπο Clarity με ανακλαστική επίστρωση
πάνω σε υαλοπίνακες τύπου Ultra Clear που σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά έχουν
μεγαλύτερη διαπερατότητα 97%, πλέον των απαιτήσεων της διακήρυξης (96%).
2. Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας προσφέρει μεγαλύτερο πάχος κρυστάλλου 10,76 (5+5+0,76)
για περαιτέρω ενίσχυση της ακαμψίας ιδιαίτερα για τις μεγαλύτερες προθήκες Τύπου -1, πλέον
των απαιτήσεων της διακήρυξης .
3. Σε όλες τις προθήκες προσφέρει πλέον των απαιτήσεων της διακήρυξης ειδικό χώρο για
παθητικό σύστημα ελέγχου υγρασίας σε μορφή «κασέτας».
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4. Για το δάπεδο της προθήκης προσφέρεται έλασμα 5mm για να διασφαλιστεί η επιπεδότητα του
μεγαλύτερο των απαιτήσεων της διακήρυξης.
5. Για τον φωτισμό προσφέρει CRI Ra 93-95-97 μεγαλύτερο των απαιτήσεων της διακήρυξης στις
τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού.
Η τεχνική προσφορά του υποψηφίου οικονομικού φορέα με την επωνυμία «MUSEUM EVOLUTION
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» είναι σύμφωνη με τους απαράβατους όρους και
υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις της Διακήρυξης στο σύνολό τους.
Κατόπιν του ανωτέρω ελέγχου, η Επιτροπή προχώρησε στη βαθμολόγηση της προσφοράς της
εταιρείας με την επωνυμία MUSEUM EVOLUTION ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με βάση τα
κριτήρια, των ομάδων, Ομάδα Α΄ (Κ1-Κ2) & Β΄ (Κ3-Κ4) ως εξής:
Κ1. Συμφωνία των προσφερόμενων αντικειμένων με τις τεχνικές προδιαγραφές – 120
Τα στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς και τα προσφερόμενα αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένου
και του δείγματος ανταποκρίνονται πλήρως και υπερκαλύπτουν τις Τεχνικές Προδιαγραφές του
Παραρτήματος Α΄ της εν θέματι Διακήρυξης.
Κ2. Κατασκευαστική, λειτουργική και αισθητική αρτιότητα - 120
Τα προτεινόμενα υπό προμήθεια είδη, συμπεριλαμβανομένου και του δείγματος διαθέτουν στο
σύνολο τους την κατασκευαστική, λειτουργική και αισθητική αρτιότητα.
Κ3. Εγγύηση καλής λειτουργίας – 120
Η εγγύηση καλής λειτουργίας του συνόλου των προσφερόμενων ειδών και σχετικών εφαρμογών
που δηλώνεται (5 έτη), συμμορφώνεται πλήρως και υπερκαλύπτει τις κατ’ ελάχιστον απαιτήσεις
που αναφέρονται στη Διακήρυξη (3 έτη).
Θετικά συνεκτιμάται το ότι, σύμφωνα με την υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, καθ’ όλη τη
διάρκεια του χρόνου εγγύησης θα πραγματοποιείται (1) μία φορά το χρόνο επίσκεψη από
εξειδικευμένο τεχνικό στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αγίου Νικολάου, για τον έλεγχο της κατάστασης
και λειτουργίας ή/και τη συντήρηση των προμηθευόμενων προθηκών και λοιπών κατασκευών,
χωρίς χρέωση.
Κ4. Οργάνωση χρονοδιαγράμματος - 120
Η οργάνωση του χρονοδιαγράμματος παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών καλύπτει την
εκτιμώμενη διάρκεια της σύμβασης που ορίζεται ρητά στη Διακήρυξη, ήτοι 18 μήνες και
επιπροσθέτως την μειώνει στις 52 εβδομάδες ήτοι 12 μήνες.
Στάδιο 6
Πέμπτη 23 Ιουλίου 2020 – Παρασκευή 24 Ιουλίου 2020
Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη α) την υπ’ αριθ. 1/2020 Διακήρυξη της
Εφορείας Αρχαιοτήτων Λασιθίου για την «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ», β) τις προηγούμενες εργασίες της, και γ) το νομικό πλαίσιο που
διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό, αποφασίζει ομόφωνα ότι:
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i. απορρίπτει την προσφορά, του υποψηφίου οικονομικού φορέα με την επωνυμία «TETRAGON
ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» λόγω ασυμφωνίας του δείγματος που
απέστειλε και εγκατέστησε με τα οριζόμενα από τη Διακήρυξης (βλ. υποκεφάλαιο 2.3.1, σελ.29-31,
υποκεφάλαιο 2.4.3.3, σελ.36-37, Παράρτημα I, Παράρτημα VII) και όπως αναλύεται λεπτομερώς
στην ενότητα «ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ» του παρόντος πρακτικού.
ii. απορρίπτει την προσφορά, του υποψηφίου οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΕΜ ΠΛΑΣ
ΓΟΥΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» λόγω ασυμφωνίας του δείγματος που απέστειλε και
εγκατέστησε με τα οριζόμενα από τη Διακήρυξης (βλ. υποκεφάλαιο 2.3.1, σελ.29-31, υποκεφάλαιο
2.4.3.3, σελ.36-37, Παράρτημα I, Παράρτημα VII), και όπως αναλύεται λεπτομερώς στην ενότητα
«ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ» του παρόντος πρακτικού.
iii. αποδέχεται την προσφορά, του υποψηφίου οικονομικού φορέα με την επωνυμία «MUSEUM
EVOLUTION ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ως προς το Φάκελο «Δικαιολογητικά
Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά», ο οποίος έχει συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τους
απαράβατους όρους και τις τεθείσες απαιτήσεις της Διακήρυξης.
iv. απορρίπτει την προσφορά, του υποψηφίου οικονομικού φορέα με την επωνυμία
«ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΥΝΗΓΑΛΑΚΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» διότι δεν υπέβαλε το σύνολο των
ψηφιακών αρχείων/δικαιολογητικών που απαιτούσε η Διακήρυξη στην ψηφιακή πλατφόρμα του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., όπως το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)/(ΕΕΕΠ), την εγγυητική επιστολή
συμμετοχής, καθώς και την τεχνική προσφορά. Επιπλέον, δεν απέστειλε τα έντυπα δικαιολογητικά
που απαιτούσε η Διακήρυξη, ούτε δείγμα.
Ανακεφαλαιώνοντας, η Επιτροπή:
i. Εισηγείται τον αποκλεισμό του υποψηφίου οικονομικού φορέα με την επωνυμία «TETRAGON
ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» λόγω ασυμφωνίας του δείγματος με τα
οριζόμενα από τη Διακήρυξης (βλ. υποκεφάλαιο 2.3.1, σελ.29-31, υποκεφάλαιο 2.4.3.3, σελ.36-37,
Παράρτημα I, Παράρτημα VII), (βλ. Στάδιο 4 του παρόντος).
ii. Εισηγείται τον αποκλεισμό του υποψηφίου οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΕΜ ΠΛΑΣ
ΓΟΥΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» λόγω ασυμφωνίας του δείγματος με τα οριζόμενα από
τη Διακήρυξης (βλ. υποκεφάλαιο 2.3.1, σελ.29-31, υποκεφάλαιο 2.4.3.3, σελ.36-37, Παράρτημα I,
Παράρτημα VII), (βλ. Στάδιο 4 του παρόντος).
iii. Προχωρά στην καταχώρηση της βαθμολογίας κριτηρίων κατά προσφορά στην ψηφιακή
πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., για τον υποψήφιο με την επωνυμία «MUSEUM EVOLUTION ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως Κ1=120, Κ2=120, Κ3=120 και Κ4=120.
Η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς υπολογίζεται ως Κ1(120x0.4) + Κ2(120x0.3) +
Κ3(120x0.15) + Κ4(120x0.15), ήτοι U=120
iv. Εισηγείται τον αποκλεισμό του υποψηφίου οικονομικού φορέα με την επωνυμία
«ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΥΝΗΓΑΛΑΚΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» λόγω ελλιπών δικαιολογητικών (βλ.
Στάδιο 3 του παρόντος).
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v. Εισηγείται τη συνέχεια της διαδικασίας, ήτοι την αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς του
υποψηφίου οικονομικού φορέα με την επωνυμία «MUSEUM EVOLUTION ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», και
vi. Κοινοποιεί το παρόν Πρακτικό προς έγκριση στην Αναθέτουσα Αρχή, δια του χειριστή του υπ’
αριθ. 85196 Διαγωνισμού, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ και των ενεργειών
«Επικοινωνίας», προς έγκριση.
Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της Επιτροπής και περί ώρα 13:00 της 24ης Ιουλίου 2020,
συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Η Τριμελής Επιτροπή διενέργειας των διαδικασιών σύναψης δημόσιας σύμβασης

Χρονάκη Δάφνη

Μανιαδάκη Ελένη

Ζερβάκη Κλειώ

Συν.: Τεχνικό φυλλάδιο “Miniclima EBC data sheets”
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miniClima Data EBC
Figures
EBC10

EBC11

3m3

5m3

10m3

Exemplarily achievable min. dehumidification capacity at ambient conditions of 25ºC, 50%RH 1,2

4,0g/h

6,0g/h

7,0g/h

Exemplarily achievable min. humidification capacity at ambient conditions of 25ºC, 50%RH 1,2

4,0g/h

6,0g/h

7,0g/h

Recommended max. volume of the case (per connected EBC) 1

Exemplarily achievable setpoint range at ambient conditions of 22ºC, 50%RH 1,3

30-75%RH

Theoretical (adjustable) setpoint range

15-85%RH

Permissible highest value for the rel. humidity inside the case (the EBC issues a signal error if beyond)

94%RH

Permissible lowest value for the rel. humidity inside the case (the EBC issues a signal error if beyond)
Airflow at the air inlet of the case 1,4

6%RH
2,00m/s

Permissible ambient conditions for operation and storage of an EBC 5

2,30m/s

3,00m/s

5-35ºC, 15-80%RH, non-condensing

Permissible ambient conditions for the storage of the RH/T sensor
Tolerance1,6

EBC12

10-50ºC, 20-60%RH, non-condensing

- at a setpoint of 30%RH

typically achievable +/-2%RH, max. +/-3%RH

- at a setpoint of 75%RH

typically achievable +/-3%RH, max. +/-5%RH

Mains connection 7

100-240VAC, 50-60Hz

System voltage

12VDC

Power consumption

max. 100W

Weight (device without accessories, bottle, hosepipes or cables etc)
Max. noise emission 1,8

- free-standing, measured from 1m
- built-in9, measured from 1m

Housing material and colour

max. 200W

6,6kg

8,8kg

48,1dB(A)

50dB(A)

37,0dB(A)

38dB(A)

coated steel sheet (1.5mm), pigeon-blue (RAL5014)

Dimensions
With 0.5l bottle

With 2.0l bottle
EBC10
Width (mm)
EBC

378,50

378,50

EBC

Required space with bottle on the front

428,50

428,50

Required space with bottle on the front

Required space with bottle on the left

511,50

543,50

Required space with bottle on the left

Height (mm)
EBC

133,50

133,50

EBC

Required space

183,50

220,00

Required space

Depth (mm)
EBC (includ. hosepipe connectors & screws)

233,00

233,00

EBC (includ. hosepipe connectors & screws)

Required space with bottle on the left

339,00

339,00

Required space with bottle on the left

Required space with bottle on the front

393,00

425,00

Required space with bottle on the front

EBC11 (where different from EBC10)
Depth (mm)
EBC (includ. hosepipe connectors & screws)

238,00

238,00

EBC (includ. hosepipe connectors & screws)

Required space with bottle on the left

364,00

364,00

Required space with bottle on the left

Required space with bottle on the front

418,00

450,00

Required space with bottle on the front

EBC12
Width (mm)
EBC

482,00

482,00

EBC

Required space

582,00

582,00

Required space

Height (mm)
EBC

138,00

138,00

EBC

Required space

188,00

220,00

Required space

Depth (mm)

1
2
3

4

5

6
7
8

9

EBC (includ. hosepipe connectors & screws)

238,00

238,00

EBC (includ. hosepipe connectors & screws)

Required space

448,00

480,00

Required space

Approximately.
Condensed/evaporated water in grammes per hour. Used build up for the tests: EBCs with respective standard accessories and standard lengths for the hosepipes.
The actual setpoint range in a given specific situation can be both bigger and smaller, as it depends on a variety of further variables - additionally to the ambient conditions (such
as the kind of materials stored in the case or the quality of the case sealing etc).
At typical installations using the hosepipe lengths that are usually delivered (3m/5m/6m) and without any other accessories that may have an impact on the airflow, like air filters
FLT.
Applies to the conditions generally obligatory for operation or damage-free storage, but not to the conditions were the full capacity with respect to the achievable setpoint range
is given.
The tolerance rises with the chosen setpoint.
Has to be fuse-protected and earthed.
Disregarding the noise during the pump processes (sporadic occurrences). The values were measured on units with standard fans and during the dehumidification process
(increased noise emission through the work of the cooling air fan(s)). The units remain almost noiseless when humidifying (except device cooling becomes necessary) or once
the setpoint has been reached.
In the plinth of a wooden showcase with air slots, without sound insulation.

Applies analogously to the individual products of series EBC10/11/12 (Rev.3). As of 24.11.2014. Subject to
modification.
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