Ηµεροµηνία δηµοσίευσης: 11/06/2010
Τεύχος ∆ιευκρινίσεων επί της ∆ιακήρυξης για τον Πρόχειρο Μειοδοτικό ∆ιαγωνισµό
ανάθεσης σύµβασης παροχής υπηρεσιών εκτύπωσης ενηµερωτικών εντύπων
περιήγησης του Μουσείου Ακρόπολης που δηµοσιεύθηκε στις 28/05/2010.
Το παρόν επιλαµβάνεται του συνόλου των έγγραφων ερωτηµάτων που τέθηκαν
υπόψη της Αναθέτουσας Αρχής από ενδιαφερόµενους παρόχους αναφορικά µε τον εν
θέµατι ∆ιαγωνισµό και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της ∆ιακήρυξης:
Ερώτηση 1: Το σύνολο της ποσότητας των τεµαχίων εκτύπωσης που αναφέρεται στη
διακήρυξη είναι 350.000 τεµάχια και θα εκτυπωθούν σε τέσσερις διαφορετικές
γλώσσες (ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά και γερµανικά). Πόσα τεµάχια αντιστοιχούν σε
κάθε γλώσσα;
Απάντηση 1:
Ελληνικά: εκατόν σαράντα πέντε χιλιάδες (145.000) τεµάχια
Αγγλικά: εκατόν σαράντα πέντε χιλιάδες (145.000) τεµάχια
Γαλλικά: τριάντα χιλιάδες (30.000) τεµάχια
Γερµανικά: τριάντα χιλιάδες (30.000) τεµάχια

Ερώτηση 2: Όσον αφορά στο εξώφυλλο και στους ένθετους χάρτες, η εκτύπωση θα
είναι διαφορετική και στα τέσσερα χρώµατα (CMYK) για κάθε γλώσσα;
Απάντηση 2: Ναι, κάθε εξώφυλλο έχει διαφορετική φωτογραφία, άρα αλλάζουν όλα
τα χρώµατα. Στους ένθετους χάρτες, αλλάζουν οι λεζάντες στις φωτογραφίες, άρα και
τα χρώµατα επίσης.

Ερώτηση 3: Η εκτύπωση του σώµατος όπως αναφέρεται στη διακήρυξη, θα τυπωθεί
µε CMYK επί πλέον ένα χρώµα pantone “warm gray 11”. Το CMYK είναι κοινό για
όλες τις γλώσσες και το pantone που αναφέρεται θα είναι τα κείµενα που θα
διαφοροποιούν την κάθε γλώσσα;
Απάντηση 3: Ναι, καθώς µόνο το κείµενο είναι αυτό που αλλάζει, το οποίο θα είναι
σε pantone “warm gray 11” και στις φωτογραφίες δεν υπάρχουν λεζάντες.

Ερώτηση 4: Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στις 21 Ιουνίου 2010. Αυτό σηµαίνει ότι
είµαστε υποχρεωµένοι στο φάκελο της οικονοµικής προσφοράς να αναφέρουµε ΦΠΑ
21%, ο οποίος ισχύει µέχρι τέλος Ιουνίου. Όµως, εκτιµούµε ότι η ανάθεση του έργου
και η υλοποίησή του θα γίνει µετά την 1η Ιουλίου 2010, ηµεροµηνία εφαρµογής νέου
συντελεστή ΦΠΑ 23%. Θέλετε να αναγράφονται και οι δύο συντελεστές ΦΠΑ;
Απάντηση 4: Στην οικονοµική προσφορά να αναγράφεται η καθαρή αξία, πλέον του
αναλογούντος ΦΠΑ, ο οποίος αντιστοιχεί σήµερα σε 21% και σε 23% από την 1η
Ιουλίου 2010.
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Ερώτηση 5: Στο Άρθρο 9.1 της ∆ιακήρυξης, που αναφέρεται στα ∆ικαιολογητικά
Συµµετοχής, η Αίτηση Συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό είναι κάποιο έτοιµο έντυπο που
θα παραλάβω από την Αναθέτουσα Αρχή;
Απάντηση 5: Όχι, η Αίτηση Συµµετοχής θα υποβάλλεται σε µορφή επίσηµης
επιστολής από τους ενδιαφερόµενους παρόχους, στην οποία να αναφέρονται τα
πλήρη στοιχεία του ∆ιαγωνιζόµενου (επωνυµία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, email)
και η δήλωση συµµετοχής του στο ∆ιαγωνισµό.
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