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ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την εκπόνηση HM μελέτης της έκθεσης Statecraft» 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ / ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
ΙΔΙΟΤΗΤΑ: ΜΟΥΣΕΙΟ – ΝΠΙΔ (εποπτευόμενο από το ΥΠΠΟΑ) - Φορέας 

Γενικής Κυβέρνησης
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ΤΗΛΕΦΩΝΟ 211 1019000
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

protocol@emst.gr

www.emst.gr
ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ηρώ Νικολακέα 
Τηλ. 211 1019014 - Email: iro.nikolakea@emst.gr

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ:
Το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης οργανώνει περιοδική έκθεση εικαστικών με τίτλο “Statecraft” που θα 
αναπτυχθεί στο επίπεδο του ισογείου και του υπογείου. Αντικείμενο του έργου είναι η εκπόνηση της μελέτης 
τροποποιήσεων των Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων (Ισχυρών και Ασθενών Ρευμάτων, Κλιματισμού, 
Πυρόσβεσης και Πυρανίχνευσης) αυτών των επιπέδων λόγω δημιουργίας νέων χώρων προβολών στον 
εκθεσιακό χώρο. Οι υπηρεσίες του αναδόχου περιέχουν τόσο την εκπόνηση των  σχετικών  ΗΜ Μελετών  
καθώς και την επίβλεψη της εφαρμογής της (CPV 71321000-4, 71520000-9).   

2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:
Απευθείας ανάθεση σύμφωνα με το άρθρο 118/ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ:
Η παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος διενεργείται από το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης με 
σκοπό την επιλογή αναδόχου ο οποίος θα εκπονήσει τις μελέτες τροποποιήσεων των 
Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων που αναφέρονται παραπάνω,  για τις ανάγκες παρουσίασης της 
έκθεσης Statecraft και με βάση το αρχιτεκτονικό σχέδιο της έκθεσης.  Η υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν και 
την επίβλεψη της εφαρμογής της εν λόγω μελέτης. 
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4. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
Ο ενδεικτικός συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των δέκα χιλιάδων ευρώ 
(10.000,00€)  μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 
Το τίμημα που υποχρεούται να καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο για την εκτέλεση της σύμβασης 
θα είναι σύμφωνα με την Οικονομική Προσφορά του αναδόχου, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα 
της σύμβασης που πρόκειται να συναφθεί.

Η πληρωμή του αναδόχου θα διενεργηθεί εφάπαξ μετά το άνοιγμα της έκθεσης.

5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:
Παρακαλούμε για την αποστολή της προσφοράς σας έως την  12/05/2022, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στο email: protocol@emst.gr με κοινοποίηση στο 
iro.nikolakea@emst.gr . 

6. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:
Θα υπογραφεί σχετική σύμβαση έργου. Για την υπογραφή της σύμβασης θα απαιτηθούν (α) ασφαλιστική 
ενημερότητα, (β)  φορολογική ενημερότητα και (γ) λευκό ποινικό μητρώο. Ωστόσο, προς διευκόλυνση των 
διαδικασιών ο ανάδοχος του έργου δύναται να καταθέτει σχετική υπεύθυνη δήλωση για το λευκό ποινικό 
μητρώο καθώς και για υπεύθυνη δήλωση για το ότι είναι φορολογικά ενήμερος ή βρίσκεται σε κάποια 
ρύθμιση. 

Η Διευθύντρια Διοικητικού – Οικονομικού
     του ΕΜΣΤ

Αθηνά Ιωάννου

mailto:protocol@emst.gr
mailto:iro.nikolakea@emst.gr

	ADA: AΔA: ΨΞΙΦΟΡΡΛ-96Χ
	ADA: AΔA: ΨΞΙΦΟΡΡΛ-96Χ
	ADAM: AΔAΜ: 22PROC010514492
	ADAM: AΔAΜ: 22PROC010514492
	Protocol: ΕΜΣΤ 09/05/2022
Α. Π.: 1491
	AkrivesAntigrafo: 


