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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
INSPIRE PROJECT 2017 

 
ΠΕ4 « ΜΕΤΑΦΟΡΑ – ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΡΓΩΝ» 

 
 

Το Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Εγνατία 154 (εντός ΔΕΘ-HELEXPO), Τ.Κ. 
546 36, Τ: 003 2310 240002, Τ+F: 003 2310 281567, προκηρύσσει Πρόσκληση 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Πακέτο Εργασίας «ΜΕΤΑΦΟΡΑ – ΑΣΦΑΛΙΣΗ 
ΕΡΓΩΝ» του έργου «INSPIRE PROJECT» που είναι ενταγμένο στο  Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία» και τον Άξονα Προτεραιότητας «Προστασία του 
περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων», στο πλαίσιο της 
πρόσκλησης με κωδικό: 036.6c, αριθ. 5235/02/08/2016, το οποίο 
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 
κωδικό MIS 5002287.   
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 

 Του ΦΕΚ 469/1994 σχετικά με την έγκριση σύστασης του Κοινωφελούς Ιδρύματος με την 
επωνυμία «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ» με έδρα τη Θεσσαλονίκη. 

 Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 για τις Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών  

 Τον Ν. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 (ΦΕΚ. 265/Α/23,12,2014) 

 Τη με αρ. πρωτ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ 1822/24.8.2015) Υπουργική Απόφαση 
με θέμα «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας για τα Προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι 
νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 
από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των 
αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων»   

 Του άρθρου 24 του Ν. 2198/94 (ΦΕΚ 43/Α/94 ) σχετικά με την «παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος» στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις. 



 Την με αριθμό 6900/10.10.2016 απόφαση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας προς 
ένταξη της πράξης «INSPIRE PROJECT» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική 
Μακεδονία 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5002287  

 Την με αριθμό πρωτ. 157798/774, 3.5.2017  Ένταξη της Πράξης στην ΣΑΕΠ 008/1  

 Την με αριθμ. 192/14.2.2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Μακεδονικού 
Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την 
ανάθεση  «ΠΕ4 Μεταφορά – Ασφάλιση Έργων» με κριτήριο αξιολόγησης την «πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» προϋπολογισμού δαπάνης τριών 
χιλιάδων ευρώ (3.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.   

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Την πρόσκληση προς υποβολή προσφορών προς διαπραγμάτευση του  για την 
ανάθεση του Έργου «ΠΕ4 ΜΕΤΑΦΟΡΑ – ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΡΓΩΝ» για την πράξη Inspire 
Project 2017 προϋπολογιζόμενης δαπάνης τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 €) 
συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. και με κριτήριο ανάθεσης την 
πλέον χαμηλότερη τιμή. 
 
Στο Παράρτημα Α, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, 
παρατίθεται το έντυπο οικονομικής προσφοράς. 

Το “Inspire Project” είναι η νέα έκδοση του προηγούμενου Inspire - Εικαστικού 
Φεστιβάλ Τεχνών Θεσσαλονίκης, το οποίο διοργανώθηκε για τρία συναπτά έτη 
(2012-2014) από το Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Η διοργάνωση του 
φεστιβάλ υπήρξε ένα εκτεταμένο εργαστήριο για εκατοντάδες νέους καλλιτέχνες, 
με επικεφαλής διακεκριμένους καλλιτέχνες από την Ευρώπη. 

Για το 2017 και μέχρι το 2019, η νέα διοργάνωση, με τίτλο “Inspire Project”, θα 
απευθύνεται σε νέους καλλιτέχνες και κοινό, προκειμένου να προωθήσει τον 
σύγχρονο τρόπο παραγωγής έργων μέσα στο εργαστήριο. 
Το καλλιτεχνικό εργαστήρι για 20 νέους καλλιτέχνες διεξήχθη από τις 7-13 Ιουλίου 
2017 με προσκεκλημένη καλλιτέχνιδα. Οι εκθέσεις με τα καλλιτεχνικά έργα των 
εργαστηρίων και των έργων της προσκεκλημένης καλλιτέχνιδας εγκαινιάστηκαν 
αμέσως μετά την ολοκλήρωση του εργαστηρίου στις 13 Ιουλίου και θα διαρκέσουν 
έως τις 17 Σεπτεμβρίου. Το εργαστήριο και οι εκθέσεις πραγματοποιούνται στο 
Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (Εγνατία 154, Θεσσαλονίκη 54636). 

 
Ο συνολικός προϋπολογισμός του Πακέτου Εργασίας «ΜΕΤΑΦΟΡΑ – ΑΣΦΑΛΙΣΗ 
ΕΡΓΩΝ » ανέρχεται στο ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 €) 
συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 
 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ 

ΠΕ4 ΜΕΤΑΦΟΡΑ – ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΡΓΩΝ 

Τμήμα Ημερομηνία 

Μεταφορά και ασφάλιση των έργων του 
προσκεκλημένου καλλιτέχνη από 
Θεσσαλονίκη προς Βουδαπέστη. 
Τα έργα (13 στο σύνολο) αποτελούνται 
από χαρτί και η αρμόδια εταιρεία θα 
συσκευάσει, θα ασφαλίσει και θα 
μεταφέρει.  

Τα έργα πρέπει να παραληφθούν από το 
Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης μετά 
τη λήξη της έκθεσης 17.9.2017,  να 
συσκευαστούν, να ασφαλιστούν και να 
μεταφερθούν για να παραδοθούν στη 
Βουδαπέστη.  



Προδιαγραφές προσφερόµενων υπηρεσιών 
Το μεταφορικό γραφείο, αφού παραλάβει τη σχετική λίστα με τα έργα του 
προσκεκλημένου καλλιτέχνη από το Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης και τα 
στοιχεία επικοινωνίας του φορέα παραλαβής στη Βουδαπέστη, αναλαμβάνει να 
έρθει σε άμεση επικοινωνία ώστε να προβεί στις ανάλογες διαδικασίες.  
Συνολικά, η εταιρεία μεταφοράς θα αναλάβει να διεκπεραιώσει την παραπάνω 
διαδικασία με υπευθυνότητα και γνώση του αντικειμένου.  
 

Οι προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο του πακέτου εργασίας ΠΕ4 Μεταφορά- 
Ασφάλιση Έργων. H αποπληρωμή των υπηρεσιών θα γίνει μετά την παραλαβή τους 
από την αρμόδια επιτροπή και ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει φορολογική 
και ασφαλιστική ενημερότητα. Επιπλέον, εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται 
δεκτές. 
 
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 

Α. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε 
άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 
(ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες, που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων 
(Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), η οποία κυρώθηκε με το νόμο 
2513/1997, που δραστηριοποιείται νόμιμα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, σε σχετικό 
με το αντικείμενο του παρόντος Διαγωνισμού τομέα. 
Το προσωπικό του αναδόχου που θα απασχοληθεί στο έργο πρέπει να γνωρίζει 
τουλάχιστον  αγγλικά. 
              

Β. Ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων ή Κοινοπραξίες, που λειτουργούν 
νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει την 
Σ.Δ.Σ. του ΠΟΕ, που ασχολούνται νόμιμα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με σχετικούς 
με το αντικείμενο του παρόντος Διαγωνισμού τομείς, οι οποίοι υποβάλλουν κοινή 
Προσφορά. 
Στην περίπτωση ενώσεων ισχύουν τα ακόλουθα:  
 

• Με την υποβολή της Προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται 
αλληλέγγυα και εις ολόκληρο έναντι της Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση 
κατακύρωσης - ανάθεσης της Σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί 
μέχρι πλήρους εκτέλεσης της Σύμβασης. 

• Οι ενώσεις δεν απαιτείται να έχουν λάβει συγκεκριμένη νομική 
μορφή προκειμένου να υποβάλουν Πρόταση. Υποχρεούνται όμως να το πράξουν σε 
περίπτωση ανάδειξής τους ως Αναδόχου, πριν από την υπογραφή της Σύμβασης, 
εάν και εφόσον αυτό τους ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. 

• Κάθε συμμετέχων, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δεν μπορεί να μετέχει 
σε περισσότερες από μια προσφορές, για την ίδια κατηγορία ενέργειας. Φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν, αυτόνομα ή σε κοινοπραξία ή ένωση σε 
παραπάνω από μία προσφορές, αποκλείονται από την αξιολόγηση της ίδιας 
κατηγορίας ενέργειας και μαζί με αυτούς και οι προσφορές στις οποίες 
συμμετείχαν. 
 



Επιτρέπεται στον ανάδοχο να αναθέσει οποιοδήποτε μέρος των υπηρεσιών του που 
θα προκύπτουν από τη σύμβαση, υπεργολαβικά σε τρίτη εταιρεία. Στην περίπτωση 
αυτή, οι προσφέροντες αναφέρουν στην προσφορά τους τα τμήματα του έργου που 
ενδεχομένως προτίθενται να αναθέσουν υπεργολαβικά σε τρίτους. 

 
Τα δικαιολογητικά που πρέπει να αποστείλουν οι ενδιαφερόμενοι είναι: 

Για τα φυσικά πρόσωπα 

 Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος (τεχνική και οικονομική προσφορά) 

 Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα από το οποίο να προκύπτει η προηγούμενη 
εμπειρία σε έργα συναφή με το αντικείμενο της πρόσκλησης. 

Για τα νομικά πρόσωπα 

 Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος (τεχνική και οικονομική προσφορά) 

 Αναλυτικό προφίλ του φορέα από το οποίο να προκύπτει η προηγούμενη 
εμπειρία του σε έργα συναφή με το αντικείμενο της πρόσκλησης.  

 
 

Η προκήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας (www.pkm.gov.gr > Προκηρύξεις) και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
του Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης.  
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών για την επιλογή αναδόχου 
για το πακέτο εργασίας «Μεταφορά – Ασφάλιση Έργων» του Υποέργου Inspire 
Project 2017, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή προσφοράς, είναι η 
18η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00.  
Η κατάθεση των προσφορών, υποχρεωτικά διατυπωμένες στην ελληνική γλώσσα, 
θα γίνεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση mmcart@mmca.org.gr ή ιδιοχείρως κατά τις 
ημέρες Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, από τις 10.00 π.μ. έως τις 17.00, μέχρι την 
18η Σεπτεμβρίου 2017, στη γραμματεία του Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης 
Τέχνης, Εγνατία 154 (εντός ΔΕΘ-Helexpo).  
Προσφορές που θα κατατίθενται μετά την 18-09-2017 θεωρούνται αυτοδικαίως 
εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.  
Πληροφορίες στο Τ: 2310 240002, υπεύθυνη η κ. Κατερίνα Σύρογλου. 
 
Η Πρόεδρος 
ΞΑΝΘΙΠΠΗ ΣΚΑΡΠΙΑ – ΧΟΙΠΕΛ 
Δρ Αρχιτέκτων, ομ. καθηγήτρια Α.Π.Θ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α:   
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΑΣΦΑΛΙΣΗ 
ΕΡΓΩΝ 
 
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 

 
Σύμβαση Μεταφοράς & Ασφάλισης Έργων του προσκεκλημένου καλλιτέχνη 
 
 
 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(κατ΄αποκοπήν  

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 
(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 Μεταφορά και ασφάλιση των 
έργων του προσκεκλημένου 
καλλιτέχνη από Θεσσαλονίκη 
προς Βουδαπέστη. Τα έργα (13 
στο σύνολο) θα συσκευαστούν, θα 
ασφαλιστούν και θα μεταφερθούν. 

1   

                                                                                                      ΑΘΡΟΙΣΜΑ  

                                                                                                       ΦΠΑ %  

                                                                                           ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 
 
 
 

 

Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει  τον/ την ……………………………….. για εκατόν είκοσι (120) 

ημέρες από την επόμενη της διενέργειας της πρόσκλησης  ενδιαφέροντος και εφόσον ζητηθεί 

μπορεί να δοθεί παράταση της ισχύος της.  

 
Για τον προσφέροντα  
 
 
 
 
 
(Σφραγίδα/ Υπογραφή Νόμιμου Εκπροσώπου)  

 
 


