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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΕΘΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
Τηλ. 211 101 9000-99,
Φαξ 210-9245200
www.emst.gr
----------------------------------------------Το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (Ε.Μ.Σ.Τ.), Ν.Π.I.Δ που εποπτεύεται από το Υπουργείο
Πολιτισμού και Αθλητισμού, προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό, δυνάμει της
απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου που ελήφθη στη συνεδρίαση της 27η Ιανουαρίου 2020, με
σφραγισμένες προσφορές για την Υπεκμίσθωση των χώρων του εστιατορίου (4ος όροφος) και του
αναψυκτήριου (ισόγειο) του ακινήτου στο οποίο εδρεύει το Ε.Μ.Σ.Τ..
Η διάρκεια της σύμβασης είναι πέντε (5) χρόνια, με δυνατότητα παράτασης για πέντε (5) χρόνια
επιπλέον.
Κριτήριο ανάθεσης είναι η υψηλότερη προσφερόμενη τιμή για το Μίσθιο (εστιατόριο και
αναψυκτήριο) εκφραζόμενη ως ποσοστό επί των καθαρών πωλήσεων του Μισθίου για κάθε μισθωτικό
μήνα, το οποίο προσφέρεται επιπλέον του ελαχίστου εγγυημένου μισθώματος που θα καταβάλλεται
σταθερά από τον Ανάδοχο.
 Ελάχιστο Εγγυημένο Μηνιαίο Μίσθωμα για το εστιατόριο και το αναψυκτήριο ορίζεται στις 7.000,00
ευρώ (€)
 Τιμή εκκίνησης αποδεκτών προσφορών : 1,50%
 Εγγυητική επιστολή συμμετοχής : 7.000,00 ευρώ (€)
Προσφορές υποβάλλονται μέχρι την 19/02/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 και ο διαγωνισμός θα
διενεργηθεί την ίδια ημέρα, και ώρα 13:30 στα γραφεία του EMΣΤ, Λεωφ. Καλλιρρόης & Αμβρ.
Φραντζή (πρώην εργοστάσιο Φιξ), Αθήνα, 117 43.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί δυνάμει των διατάξεων του π.δ 715/1979, όπως ισχύει και των διατάξεων
του εθνικού δικαίου περί εμπορικών μισθώσεων π.δ. 34/1995, στο μέτρο που προσιδιάζουν στο
περιεχόμενο της υπό σύναψη σύμβασης.
Το πλήρες τεύχος της προκήρυξης διατίθεται από τα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής, E.Μ.Τ. Τηλ. :211
1019000-99, Φαξ. : 210-9245200 και από την ιστοσελίδα www.emst.gr.
OI ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις εγγράφως,
στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@kontokolias.gr ή με τηλεομοιοτυπία, μνημονεύοντας
τον τίτλο και τον αριθμό πρωτοκόλλου της παρούσας προκήρυξης
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Α) Εφημερίδες : ……………………………………………………. Με την παράκληση να δημοσιευθεί την 29/1/20
Β) Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο. (info@acci.gr και domtrade@acci.gr)
Γ) Εσωτερική διανομή. ( για ανάρτηση στην Διαύγεια και στην ιστοσελίδα ΕΜΣΤ).

