ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

Αναρτητέα στο διαδίκτυο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Δ/νση: Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη 1
Τ.Κ.: 115 21, Αθήνα
Πληροφορίες: Σοφία Παπαδημητρίου
Ειδικός Νομικός Σύμβουλος
Τηλέφωνο: 210 72.82.378
Fax: 210 72.50.134
E-mail: sofiapap@megaron.gr

Αθήνα, 16 Μαΐου 2017
Αρ. Πρωτ.: 2

ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο

Θέμα: Υπηρεσίες συντήρησης του Κήπου του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (άρθρο 118 παρ. 1 -3 του Ν. 4412/2016)

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Αθηνών (Ο.Μ.Μ.Α.)

Έχοντας υπόψη:
1.

Τις διατάξεις:

α) του άρθρου τέταρτου του Ν. 4366/2016 (ΦΕΚ Α’ 18/15.02.2016) «Κύρωση σύμβασης
τροποποίησης της κυρωθείσας με το άρθρο 10 του Ν. 1198/1981 (Α’ 238) συμβάσεως ιδρύσεως
του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Αθηνών και άλλες διατάξεις»,
β) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως ισχύει.
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γ) της υπ’ αριθ. 158/2016 Απόφασης της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
(ΦΕΚ Β’ 3698/16.11.2016), με την οποία εγκρίθηκε η έκδοση Τυποποιημένου Εντύπου
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016, όπως αυτό
περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Α’ αυτής, για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης, της
οποίας η συνολική προϋπολογισθείσα αξία είναι κατώτερη από τα όρια των περιπτώσεων (α),
(β) και (γ) του άρθρου 5 και των περιπτ. (α) και (β) του άρθρου 235 του Ν. 4412/2016.
2.

Την υπ’ αριθ. 450/23.03.2017 απόφαση του Δ.Σ. σχετικά με την έγκριση των όρων της

παρούσας και την παροχή εξουσιοδότησης στον Πρόεδρο του Δ.Σ. για τη δημοσίευση της
παρούσας.
3.

Τις υπηρεσιακές ανάγκες του ΟΜΜΑ.

4.

Tη νομική δυνατότητα του ΟΜΜΑ (κατ’ άρθρο 281 παρ. 5 του Ν. 4412/2016), όπως

χρησιμοποιήσει και στο πλαίσιο της διαδικασίας απευθείας ανάθεσης, το Τυποποιημένο Έντυπο
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 για διαδικασίες σύναψης
δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων, ως μέσο προκαταρκτικής απόδειξης εκ μέρους των
οικονομικών φορέων ότι πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου (βλ. άρθρο 79 παρ. 2 του Ν.
4412/2016).
5.

Το γεγονός ότι ως χρόνος έναρξης της διαδικασίας απευθείας ανάθεσης νοείται η

ημερομηνία αποστολής προς τους οικονομικούς φορείς της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς
(άρθρο 61 παρ. 4 σε συνδ. με το άρθρο 120 παρ. 3 εδ. α’ του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει), ήτοι
από την ημερομηνία ανάρτησής στης στην ιστοσελίδα του ΟΜΜΑ (www.megaron.gr).
6.

Το γεγονός ότι η παρούσα Πρόσκληση δεν απαιτείται να αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ (άρθρο

120 παρ. 3 εδ. β’ του Ν. Ν. 4412/2016, όπως ισχύει).

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς, όπως αποστείλουν προσφορά για τις υπηρεσίες
συντήρησης του Κήπου του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, σύμφωνα με τους κατωτέρω
ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις:
2

Αναθέτουσα Αρχή:

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΕ:

62-07

CPV :

77310000-6
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με

Κριτήριο Ανάθεσης:

βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης (χωρίς ΦΠΑ):
Καταληκτική

ημερομηνία

υποβολής

προσφορών:
Διάρκεια ισχύος προσφορών:
Διάρκεια σύμβασης

A.

19.950,00 ΕΥΡΩ
Τρίτη, 23.05.2017, ώρα 17:00
60 μέρες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας
για την υποβολή των προσφορών

Ένα (1) έτος

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΗΠΟΥ

Για τη συντήρηση πρασίνου του περιβάλλοντος χώρου του ΟΜΜΑ που αφορά περιοχές με
χλοοτάπητα συνολικής έκτασης περίπου 9 στρεμμάτων και περιοχές φυτών συνολικής έκτασης
περίπου 6 στρεμμάτων που περιλαμβάνουν δέντρα, θάμνους και περιοχές με ανθοφόραεποχικά, οι εργασίες που υποχρεούται να εκτελέσει ο ανάδοχος, ώστε ο περιβάλλων χώρος να
είναι σε άριστη κατάσταση είναι οι παρακάτω:
Καθαρισμός της αυτοφυούς βλάστησης με τη χρήση γεωργικών εργαλείων. Η εργασία
αυτή αφορά στο καθάρισμα των χώρων, στους οποίους φυτεύτηκαν φυτά ή των χώρων
του έργου από τα διάφορα ακαλαίσθητα και ανταγωνιστικά ζιζάνια που αναπτύσσονται
στη διάρκεια του χρόνου συντήρησης των φυτών. Ακολουθεί συγκέντρωση και
μεταφορά των προϊόντων κοπής σε χώρους που θα υποδειχθούν εντός του έργου.

Φυτοϋγιεινή προστασία των φυτών. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί στο ακέραιο
πρόγραμμα προληπτικών ψεκασμών. Επίσης, στην παραπάνω εργασία συντήρησης ο
ανάδοχος υποχρεούται στη διάγνωση και άμεση καταπολέμηση διαφόρων εντομολο3

γικών ή μυκητολογικών ασθενειών των διαφόρων φυτών. Το κόστος των
φυτοφαρμάκων επιβαρύνει τον ανάδοχο. Οι ψεκασμοί των φυτών θα γίνονται με
μεγάλη προσοχή από ειδικευμένο προσωπικό.

Λίπανση των φυτών με 100 γραμ. μικτό λίπασμα για κάθε φυτό και για κάθε λίπανση,
τύπου 11-15-15 ή άλλο κατάλληλο. Η λίπανση των φυτών γίνεται απαραίτητα πριν από
άρδευση. Θα γίνουν 2 λιπάνσεις μία τον Οκτώβριο και μία τον Απρίλιο ή και επιπλέον
αν απαιτείται. Εάν ορισμένα φυτά χρειαστούν να σχηματιστεί λεκάνη άρδευσης για την
καλύτερη απορρόφηση του λιπάσματος και του νερού από το ριζικό σύστημα των
φυτών θα γίνεται με τα κατάλληλα εργαλεία και με ευθύνη του αναδόχου.
Κλάδεμα των φυτών ανάλογα με το είδος του φυτού, την ηλικία και την ανάπτυξη. Η
εργασία κλάδευσης είναι μία από τις σημαντικότερες εργασίες της συντήρησης και θα
πρέπει να γίνεται από ειδικευμένο προσωπικό. Το κλάδεμα αποβλέπει στον
κλαδοκαθαρισμό θάμνων και δένδρων και σε ειδικές κλαδώσεις για τη μορφολογική
διαμόρφωση των φυτών. Μετά τις κλαδεύσεις, συγκεντρώνονται τα προϊόντα
κλάδευσης με ευθύνη του αναδόχου και μεταφέρονται σε ειδικούς χώρους που θα του
υποδειχθούν εντός του έργου.
Λοιπές εργασίες
Όταν και όπου απαιτείται για την ομαλή ανάπτυξη των φυτών, θα γίνονται από τον
ανάδοχο οι παρακάτω εργασίες:
α) σκάλισμα,
β) φρεζάρισμα,
γ) σχηματισμός λεκάνης άρδευσης,
δ) στερέωση των δένδρων: ο έλεγχος της στήριξης των δένδρων και μικροεπεμβάσεις
προσαρμογής θα γίνονται από τον ανάδοχο. Αλλαγή υποστύλωσης, όταν απαιτείται, θα
πραγματοποιείται με επιβάρυνση του εργοδότη μόνο ως προς τα υλικά που
απαιτούνται.
ε) κοπή ή εκρίζωση ξηραθέντων φυτών,
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στ) καθώς και διάφορες εργασίες που ενδεχομένως προκύψουν, ώστε ο περιβάλλων
χώρος να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση.
Συντήρηση χλοοτάπητα:
α) φυτοϋγιεινή προστασία του χλοοτάπητα προληπτικά ή θεραπευτικά (καταπολέμηση
μυκητολογικών ή εντομολογικών προσβολών με κατάλληλα μυκητοκτόνα ή
εντομοκτόνα σκευάσματα).
β) λίπανση του χλοοτάπητα με 50 χλγ ανά στρέμμα μικτό λίπασμα τύπου 11-15-15 ή
άλλο κατάλληλο σε κάθε λίπανση. Θα γίνουν 3 λιπάνσεις, μία τον Μάρτιο, μία τον
Ιούνιο και μία τέλος Σεπτεμβρίου.
γ) κούρεμα του χλοοτάπητα κάθε δεκαήμερο ή αν απαιτείται και συντομότερα.
δ) ριζοτομή του χλοοτάπητα
ε) οποιαδήποτε άλλη εργασία χρειαστεί, ώστε ο χλοοτάπητας να βρίσκεται σε άριστη
κατάσταση.

Οι εργασίες συντήρησης θα γίνονται από έμπειρο προσωπικό και υπό την επίβλεψη Γεωπόνου
που θα διαθέτει ο ανάδοχος. Η χρήση χλοοκοπτικών μηχανημάτων, καθώς και όλων των
μηχανημάτων και γεωργικών εργαλείων συντήρησης επιβαρύνει τον ανάδοχο, ο οποίος θα
πρέπει να υποβάλει πίνακα του εξοπλισμού του που, κατ’ ελάχιστον, θα περιλαμβάνει τα
αναφερόμενα στον πίνακα που επισυνάπτεται.
Η άρδευση θα γίνεται σύμφωνα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες και τις ανάγκες
διαφόρων φυτών του χλοοτάπητα σε νερό, που θα διαθέτει ο Ο.Μ.Μ.Α. σε επαρκή ποσότητα
και καλής ποιότητας. Τον ανάδοχο επιβαρύνει η συντήρηση του αρδευτικού δικτύου που
περιλαμβάνει τροποποιήσεις μικρής κλίμακας και αντικαταστάσεις αναλωσίμων μικρών
εξαρτημάτων (π.χ. ακροφύσια, συνδέσμους κομμένων σωλήνων τριτεύοντος δικτύου). Επίσης,
περιλαμβάνεται στις υποχρεώσεις του η αποκατάσταση εν γένει των βλαβών του δικτύου εντός
24ώρου με επιβάρυνση του εργοδότη μόνο ως προς τα υλικά του πρωτεύοντος δικτύου και ως
προς τις ηλεκτροβάννες, καθώς και ο έλεγχος και προγραμματισμός των ηλεκτροβαννών και ο
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έλεγχος λειτουργίας των σταλλακτηφόρων και εκτοξευτών άρδευσης, καθώς και ο καθαρισμός
του κήπου και ιδίως των σχαρών ομβρίων από τις εναποθέσεις των φυτών.
Αποκατάσταση κατεστραμμένων τμημάτων χλοοτάπητα που δεν οφείλεται σε πλημμελή
συντήρηση, προσθήκη νέου χλοοτάπητα και νέων φυτών για λειτουργικούς και αισθητικούς
λόγους αιτούμενες από τη Διεύθυνση του Ο.Μ.Μ.Α., θα γίνονται κατόπιν κοινής συμφωνίας του
εργοδότη και του αναδόχου, δηλαδή οι παραπάνω εργασίες δεν συμπεριλαμβάνονται στις
εργασίες συντήρησης.
Για φυτά ή χλοοτάπητα που θα καταστραφούν από μηχανικά αίτια, έντονη χρήση από κοινό,
θεομηνία, κακές αποστραγγίσεις δεν φέρει την ευθύνη ο ανάδοχος. Εάν όμως διαπιστωθεί ότι
υπάρχουν απώλειες από πλημμελή συντήρηση ή από απροσεξία των εργατών του αναδόχου,
τότε υποχρεούται ο ανάδοχος στην άμεση αντικατάστασή τους.
Στο ποσό περιλαμβάνεται και το κόστος των φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων που απαιτούνται
και θα χρησιμοποιηθούν.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
Χλοοκοπτικό τρακτέρ
Χλοοκοπτικές μηχανές
Κοπτικά θάμνων
Φρέζες
Αλυσοπρίονα
Μπορντουροψάλιδα
Απορροφητήρας φύλλων
Ψεκαστικά μηχανήματα
Κάθε άλλο αναγκαίο εργαλείο κηπουρού
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Β.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς δύνανται να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα (ημεδαπά
ή αλλοδαπά) ή ενώσεις προσώπων (άρθρο 2 παρ. 1 αριθ. 11 του Ν. 4412/2016). Στις
περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της
ευθύνονται έναντι του ΟΜΜΑ αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της
σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης
(κατ’ άρθρο 19 παρ. 4 του Ν. 4412/2016). Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς πρέπει:
1.

Nα μην τελούν σε μία από τις καταστάσεις αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του Ν.
4412/2016 (υποχρεωτικού κατ΄ άρθρο 73 παρ. 1-3 ή δυνητικού κατ’ άρθρο 73 παρ. 4).
Ενδεικτικά αναφέρονται οι περιπτώσεις της τελεσίδικης καταδίκης για συμμετοχή σε
εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα, νομιμοποίηση
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες κλπ). Παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό
αποκλεισμό των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 είναι δυνατή στις αναφερόμενες στην παρ.
3 του άρθρου 73 περιπτώσεις (π.χ. σε περίπτωση που τα οφειλόμενα ποσά των φόρων
ή των εισφορών είναι μικρά σε σχέση με το οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης ή
όταν συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος ιδίως δημόσια υγεία,
προστασία περιβάλλοντος, κλπ).

2.

Να πληρούν τα κριτήρια επιλογής, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 4412/2016 που
αφορούν:
Την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας.
Η καταλληλότητα για την άσκηση

της επαγγελματικής δραστηριότητας των

ενδιαφερομένων αποδεικνύεται με πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου, με το
οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους.
Την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια.
Ο οικονομικός φορέας θα πρέπει να έχει πραγματοποιήσει κύκλο εργασιών, με το
ίδιο αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης, τουλάχιστον 39.900,00 ευρώ, κατά την
προηγούμενη οικονομική χρήση.
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Την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα.
Ο οικονομικός φορέας θα πρέπει να μπορεί να προσκομίσει κατάλογο τουλάχιστον
τριών σχετικών εργασιών κατά τα τελευταία δύο έτη. Επίσης, θα πρέπει να διαθέτει
εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο θα αποτελείται τουλάχιστον από έναν γεωπόνο
και ένα κηποτέχνη και να έχει στην διάθεσή του τα εργαλεία που περιγράφονται
στον σχετικό πίνακα της Τεχνικής Περιγραφής.

Ως μέσο προκαταρκτικής απόδειξης ότι πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου, οι
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς συμπληρώνουν το επισυναπτόμενο στην παρούσα, ως
Παράρτημα Β’, Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν.
4412/2016 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων. Ο ΟΜΜΑ δύναται να
ζητά από τους προσφέροντες/υποψηφίους οικονομικούς φορείς, σε κάθε στάδιο της
διαδικασίας να υποβάλλουν (ενημερωμένα) τα σχετικά δικαιολογητικά/πιστοποιητικά/
βεβαιώσεις κλπ, σύμφωνα με τα άρθρα 79 και 80 του Ν. 4412/2016. Ο ΟΜΜΑ δύναται να
καλέσει τους προσφέροντες/υποψηφίους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να
διευκρινίσουν τα δικαιολογητικά/πιστοποιητικά/ βεβαιώσεις κλπ που έχουν παραληφθεί.

Γ.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

1. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς οφείλουν να υποβάλλουν τις προσφορές τους, εντός
αποκλειστικής προθεσμίας έως Τρίτη, 23.05.2017, ώρα 17:00.

2. Η υποβολή των προσφορών γίνεται στο πρωτόκολλο του ΟΜΜΑ, στην έδρα του (Βασ. Σοφίας
& Κόκκαλη, 11521 Αθήνα) από 09.00 έως 17.00. Η υποβολή δύναται να λάβει χώρα: α) δια
καταθέσεως προσωπικώς ή μέσω εκπροσώπου, β) ταχυδρομικώς, επί αποδείξει. Η ημερομηνία
αποστολής των προσφορών αποδεικνύεται μόνο από το πρωτόκολλο εισερχομένων του ΟΜΜΑ.
Σε κάθε περίπτωση, οι προσφορές θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί πριν ή και κατά την
καταληκτική ημερομηνία και ώρα 17:00.
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3. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν τις προσφορές τους σε κλειστό φάκελο,
στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα παρακάτω στοιχεία:
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Για την με αρ. πρωτ. ………………… πρόσκληση υποβολής προσφορών
με θέμα: Υπηρεσίες συντήρησης του Κήπου του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ο

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ: Ε Επωνυμία:
Δ Διεύθυνση:
Τ Tηλ./ Fax:
Εmail:

καθώς επίσης να φέρει την ένδειξη «Να μην ανοιχθεί από το πρωτόκολλο».
4. Ο φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει:

To ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α’ της
παρούσας, με όλες τις σελίδες του αριθμημένες και υπογεγραμμένες από τον νόμιμο
εκπρόσωπο και με σφραγίδα του προσφέροντος στην τελευταία σελίδα. Η
προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνει όλα τα έξοδα του αναδόχου.

Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)/Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με τα ανωτέρω, το οποίο δεν απαιτείται να φέρει βεβαίωση
του γνησίου της υπογραφής των κατά νόμο υπόχρεων προς υπογραφή του.
Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι τυχόν ανακριβής ή ψευδής δήλωση επιφέρει τις έννομες
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συνέπειες της ψευδούς ή ανακριβούς δήλωσης που προβλέπονται στην κείμενη
νομοθεσία.

Δεν απαιτείται η προσκόμιση: α) εγγύησης συμμετοχής (άρθρο 72 παρ. 1 περιπτ. α’ του
Ν. 4412/2016, όπως ισχύει), β) εγγύησης καλής εκτέλεσης άρθρο 72 παρ. 1 περιπτ. β’
του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.

5.

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική

γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική. Προσφορές που ορίζουν
χρόνο ισχύος μικρότερο από αυτόν που προβλέπεται στην παρούσα, απορρίπτονται ως
απαράδεκτες. Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές. Επίσης, δεν γίνονται δεκτές
προσφορές που ξεπερνούν τον προϋπολογισμό, καθώς και όσες παρελήφθησαν εκπρόθεσμα.
Οι προσφορές δεν πρέπει να φέρουν παρατυπίες και διορθώσεις (σβησίματα, διαγραφές,
προσθήκες, κλπ.). Αν υπάρχει διόρθωση, προσθήκη κλπ θα πρέπει να είναι καθαρογραμμένη
και να έχει μονογραφεί από τον προσφέροντα. Οι προσφέροντες δεν δικαιούνται ουδεμία
αποζημίωση για δαπάνες σχετικές με τη συμμετοχή τους. Οι προσφέροντες θεωρείται ότι
αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της πρόσκλησης και δεν δύνανται,
με την προσφορά τους ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο να αποκρούσουν ευθέως ή εμμέσως
τους όρους αυτούς. Μετά από αίτημα του ΟΜΜΑ, τα στοιχεία των προσφορών είναι δυνατόν
να τύχουν περαιτέρω διευκρινίσεων.

6.

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια υπηρεσία του ΟΜΜΑ (άρθρο

118 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει), με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει
κριτηρίων, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, ποιοτικών, περιβαλλοντικών ή/και
κοινωνικών πτυχών που συνδέονται με το αντικείμενο της παρούσας, κατά τα ειδικότερα
οριζόμενα στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 86 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει. Η ανάθεση γίνεται
εγγράφως προς τον επιλεγέντα υποψήφιο (τηρουμένων των προβλεπομένων από τον νόμο
όρων δημοσιότητας) και ακολούθως καταρτίζεται η σχετική σύμβαση.
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5.

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς έχουν τη δυνατότητα, πριν από την υποβολή

των προσφορών τους να επισκεφθούν τον Κήπο του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, κατόπιν
τηλεφωνικής επικοινωνίας με την κα Τζιμπλάκη Σμαράγδα και Κακιούζη Ευαγγελία (210
72.82.200), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 10.00 έως 16.00.

Η Πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΟΜΜΑ (www.megaron.gr).

Αθήνα, 16.05.2017

Νικόλαος Θεοχαράκης
Πρόεδρος Δ.Σ.
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