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Το Μουσείο Ακρόπολης είναι ένας σύγχρονος χώρος πολιτισµού και ανάδειξης των
αριστουργηµάτων της πολιτιστικής κληρονοµιάς, που προέρχονται από την Ακρόπολη
των Αθηνών.
Το Μουσείο έχει πωλητήρια µέσω των οποίων διατίθενται στο κοινό αναµνηστικά και
πολιτιστικά αντικείµενα, όπως βιβλία, πιστά αντίγραφα, κοσµήµατα, σύγχρονες
εφαρµογές χρηστικών προϊόντων µε θέµατα εµπνευσµένα από τα εκθέµατά του, όπως
είδη χαρτικής, αφίσες, κούπες, αξεσουάρ, παιχνίδια, βιβλία, κοσµήµατα, κεραµικά,
διακοσµητικά κτλ.
Στα πλαίσια της χάραξης νέας στρατηγικής προώθησης πολιτιστικών προϊόντων,
το Μουσείο προβαίνει σε έρευνα αγοράς αναφορικά µε τον εµπλουτισµό του
καταλόγου προϊόντων και την
την µελέτη και καταγραφή
καταγραφή της απήχησής
απήχησή ς τους σε
ποικίλες κατηγορίες επισκεπτών. Στόχος του Μουσείου είναι να συνεισφέρουν τα
πολιτιστικά προϊόντα των πωλητηρίων στη βιωµατική εµπειρία του επισκέπτη,
στην πρόσληψη της γνώσης, στην ερµηνεία των εκθεµάτων, µε βάση το ιστορικό
και πολιτισµικό πλαίσιο µέσα στο οποίο δηµιουργήθηκαν και στη σύνδεσή τους µε
τον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης, από τον οποίο προέρχονται.
Το Μουσείο προτίθεται να προβεί σε προµήθεια ειδών για διάθεσή τους µέσω του
πωλητηρίου του για περιορισµένο χρόνο για λόγους καταγραφής και µελέτης των
αντιδράσεων του κοινού.
Οι κατηγορίες προϊόντων που αφορά η πρόσκληση είναι οι ακόλουθες :
•
•
•
•
•

Αφίσες και µεγάλη ποικιλία χαρτικών και γραφικής ύλης
Είδη ρουχισµού, όπως µπλουζάκια, καπέλα, τσάντες αγορών και άλλα
αξεσουάρ
Εκπαιδευτικά µέσα, παιχνίδια, πολυµέσα και εκπαιδευτικό υλικό
∆ιακοσµητικά είδη σπιτιού ή γραφείου
Κοσµήµατα εµπνευσµένα από τις συλλογές του Μουσείου

Για τον παραπάνω σκοπό το Μουσείο απευθύνει ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης
εκδήλωσης
ενδιαφέροντος προς προµηθευτές πολιτιστικών, εκπαιδευτικών προϊόντων και ειδών
λαϊκής τέχνης, γραφίστες, σχεδιαστές, καλλιτέχνες και λοιπούς τεχνίτες που ασκούν
νόµιµα εµπορική δραστηριότητα στη δηµιουργία και παραγωγή συναφών προϊόντων,
να υποβάλλουν προτάσεις για προµήθεια προϊόντων (απαραίτητα σχεδιασµός και
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παραγωγή). Από την υποβολή προσφοράς τεκµαίρεται ότι οι υποψήφιοι δεν έχουν
πτωχεύσει (ή σε περίπτωση εταιρείας, ότι αυτή δεν έχει λυθεί, τεθεί σε εκκαθάριση ή
αναγκαστική διαχείριση ή συναφή κατάσταση), ούτε ότι υφίσταται σχετική αίτηση,
καθώς και ότι είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήµεροι.
Η πρόταση πρέπει να περιλαµβάνει παρουσίαση επιχείρησης ή βιογραφικό
δηµιουργού, περιγραφή προϊόντος, τυχόν πιστοποιητικά ασφάλειας ή ποιότητας, και εν
γένει κάθε στοιχείο υπέρ της πρότασης, κατάθεση δείγµατος, καθώς και οικονοµική
προσφορά, για τιµή µονάδος / τεµαχίου µε διακριτή την αναφορά του αναλογούντος
ΦΠΑ.

Σε

περίπτωση

προϊόντων

που

αποτελούν

πρωτότυπα

καλλιτεχνικά

δηµιουργήµατα πρέπει να υπάρχει υπεύθυνη δήλωση περί της πρωτοτυπίας και της
µοναδικότητας του σχεδίου ή κατάθεση πιστοποιητικού σχετικής σχεδιαστικής
πατέντας. Η οικονοµική προσφορά συνίσταται να περιέχει διάκριση ανάλογα µε τον
αριθµό τεµαχίων κάθε παραγγελίας, ενώ τυχόν εφάπαξ χρεώσεις πρέπει να
µνηµονεύονται ξεκάθαρα.
Απώτερη προθεσµία για την υποβολή πρότασης ορίζεται η 20.09.2010
20.09.2010.
.09.2010. Σε
περίπτωση που απαιτηθούν διευκρινίσεις το Μουσείο θα προβεί σε σχετική δηµόσια
ανακοίνωση, µέσω της ιστοσελίδας του.
Οι συµβάσεις που θα συναφθούν, ανά κατηγορία προϊόντων, θα έχουν τη µορφή
σύµβασης – πλαίσιο, µε ανώτατο ποσό προµήθειας ανά σύµβαση το ποσό των 15.000
ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, χωρίς δέσµευση εξαντλήσεως του ποσού αυτού
και η διάρκειά τους δεν θα υπερβαίνει τους 5 µήνες από την υπογραφή.
Οι παραδόσεις θα γίνονται βάσει ειδικών παραγγελιών που θα προσδιορίζουν τον
αριθµό των τεµαχίων, την αξία τους, καθώς και το χρόνο παράδοσης. Το αντίτιµο κάθε
παραγγελίας θα καταβάλλεται εντός προθεσµίας 2 µηνών από την παράδοση και
παραλαβή των ειδών. Προκαταβολή είναι δυνατή µόνο σε περιορισµένες και
αιτιολογηµένες περιπτώσεις, εφόσον το κρίνει σκόπιµο το Μουσείο και εφόσον
κατατεθεί ισόποση εγγυητική επιστολή προκαταβολής.
Το Μουσείο διατηρεί το δικαίωµα να επιλέξει κατά την κρίση του έναν ή περισσότερους
προµηθευτές ανά κατηγορία προϊόντων, ανάλογα µε το ενδιαφέρον που θα υποβληθεί,
συνεκτιµώντας ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα ακόλουθα κριτήρια :
•

Πρωτοτυπία, ποιότητα, καινοτοµία στη σύλληψη και το σχεδιασµό

•

Υψηλή ποιότητα υλικών και πιστοποιητικά ασφάλειας όπου απαιτούνται από την
κείµενη νοµοθεσία

•

Συνάφεια µε τις συλλογές του Μουσείου ή το σύνολο του Μουσείου
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•

Εκτίµηση εµπορευσιµότητας (καλές αποδόσεις είτε µέσω του συνολικού όγκου
πωλήσεων είτε µέσω του ειδικού περιθωρίου κέρδους)

•

Καλή σχέση ποιότητας και τιµής

Όσοι προµηθευτές επιλεγούν, θα κληθούν να υποβάλουν εντός 10 εργασίµων ηµερών
πλήρη φάκελο δικαιολογητικών, από τα οποία να προκύπτει η σύσταση, λειτουργία και
εκπροσώπηση της επιχείρησης και η µη συνδροµή περιπτώσεων πτώχευσης και
συναφών καταστάσεων, καθώς και εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της
σύµβασης, ίσης µε 10% του ανώτατου συµβατικού ορίου. Σε περίπτωση που τα
δικαιολογητικά δεν υποβληθούν ή δεν είναι σύµφωνα µε το νόµο, η σύµβαση δεν θα
συνάπτεται.
∆ιευκρινίζεται ότι η παρούσα πρόσκληση επέχει θέση διερεύνησης της αγοράς και σε
καµία περίπτωση δεν συνεπάγεται δέσµευση από την πλευρά του Μουσείου για
συνεργασία. Το Μουσείο διατηρεί το δικαίωµα να µην συνάψει σύµβαση µε κανένα
προµηθευτή που τυχόν εκδηλώσει ενδιαφέρον. Επίσης, η επιλογή προµηθευτή δεν
δηµιουργεί κανένα δικαίωµα για µελλοντική ή σταθερή συνεργασία.
Η απόφαση του Μουσείου δεν υπόκειται σε ένδικα µέσα ή ενστάσεις.
Σε περίπτωση που επιλεγεί ένας ή περισσότεροι προµηθευτές η σύµβαση θα
συνάπτεται µόνον κατόπιν της υπογραφής αυτής και η ανακοίνωση της επιλογής του
προµηθευτή δεν µπορεί να θεωρηθεί ότι υπέχει θέση σύµβασης.
Οι φάκελοι των προσφορών πρέπει να αναγράφουν τη φράση «ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ
ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΩΛΗΤΗΡΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ».
Κατάθεση προσφορών και υποβολή ερωτηµάτων γίνεται προς το Εµπορικό Τµήµα,
οδός ∆ιονυσίου Αρεοπαγίτου αριθµός 15, Κτίριο ∆ιοίκησης Μουσείου (Βάιλερ), τηλ.
210 9225864, υπόψιν κ. Βίκης Μελικίδου.
Αθήνα 8/9/2010
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