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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ KAI ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ
ΜΟΤΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗ

Αθήνα 23.10.2018
Αρ. πρωτ. 7321

Σαχ.Δ/νση: Διονυσίου Αρεοπαγίτου 15
Αθήνα – Σ.Κ.11742
Σηλ. 2109000959
Fax. 2109241107

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ
Παρακαλείςθε να εκδηλϊςετε το ενδιαφζρον ςασ με κατάθεςη γραπτήσ προςφοράσ τιμήσ μονάδοσ και δείγμα
είδουσ για τη προμήθεια των ειδϊν εμφαινόμενα ςτουσ παρακάτω πίνακεσ Α, B και Γ, που αναφζρονται ςτον
ςυνημμζνο πίνακα που θα ςυμπληρϊςετε.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολήσ προςφοράσ η Σετάρτη 7/11/2018 ςτισ 11:00 π.μ. Σρόποσ υποβολήσ: κατάθεςη
κλειςτοφ φακζλου οικονομικήσ προςφοράσ και φακζλου με δείγμα του προςφερόμενου είδουσ μζςα ςε ενιαίο
κλειςτό φάκελο ςτο πρωτόκολλο του Μουςείου κατά τισ εργάςιμεσ ημζρεσ και ϊρεσ 09:00 ζωσ 13:00 με τα εξήσ
ςτοιχεία παραλήπτη :
«Μουςείο Ακρόπολησ,
Διονυςίου Αρεοπαγίτου 15,
Αθήνα 11742
Κτίριο Διοίκηςησ Μουςείου (Βάϊλερ)
Εμπορικό τμήμα του Μουςείου υπόψη Β. Μελικίδου (τηλ. 210-9000959)
Ο ενιαίοσ φάκελοσ προςφοράσ και ο εςωκλειόμενοσ φάκελοσ οικονομικήσ προςφοράσ θα φζρουν αμφότεροι την
ζνδειξη : «Προςφορά για τον ςυνοπτικό διαγωνιςμό με κριτήριο ανάθεςησ την πλζον ςυμφζρουςα από
οικονομική άποψη αποκλειςτικά βάςει τιμήσ για την προμήθεια ειδϊν ςυςκευαςίασ (χάρτινων τςαντϊν,
χάρτινων κουτιϊν και χάρτινων φακζλων)»
ΠΙΝΑΚΑ Α
Είδοσ

Διαςτάςεισ ςε cm

Μονάδα

Ποςότητα

(Πλάτοσ-φψοσ-πιζτα)

ΧΑΡΣΙΝΗ ΣΑΝΣΑ (1)
ΧΑΡΣΙΝΗ ΣΑΝΣΑ (2)
ΧΑΡΣΙΝΗ ΣΑΝΣΑ (3)
ΧΑΡΣΙΝΗ ΣΑΝΣΑ (4)
ΧΑΡΣΙΝΗ ΣΑΝΣΑ (5)

14,5x14,5x7.5
20x20x9
26x33x12
58 x 35 x 10
48 x 28 x 28

τεμάχιο
τεμάχιο
τεμάχιο
τεμάχιο
τεμάχιο

Σιμή μονάδοσ
προ ΦΠΑ

5.000
11.000
15.000
500
500

ΕΠΙΗΜΑΝΗ ΠΙΝΑΚΑ Α:
ΑΝΑΓΚΑΙΕ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ:
1. Οι υπηρεςίεσ εκτφπωςησ και καταςκευήσ των χάρτινων τςαντϊν θα παραςχεθοφν ςφμφωνα με τισ
ακόλουθεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ:


ΕΙΔΟ



Διαςτάςεισ τςάντασ

: Χάρτινη τςάντα
: Πίνακασ Α
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Χρϊματα ςϊματοσ



Χρϊματα εκτφπωςησ Α όψη: 2 pantone



Χαρτί ςϊματοσ

: 170gr Velvet (για ςακοφλα 1,2 και 3) και 250 gr (για ςακοφλα 4 και 5)



Επεξεργαςία ςϊματοσ

: mat πλαςτικοποίηςη μιασ όψησ



Χαρτόνι πάτου

: 450 gr



Χαρτόνι αναδίπλωςησ

: 450 gr



Κορδόνι τςάντασ

: βαμβακερό κορδόνι διαμζτρου 5mm.και μήκοσ 45 cm, μαφρου χρϊματοσ

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.

11.

12.

: 1 λευκό

- Δείγμα χάρτινησ τςάντασ μπορεί να παραδοθεί ςτουσ ενδιαφερόμενουσ προμηθευτζσ από το γραφείο
του Εμπορικοφ Σμήματοσ του Μουςείου, κατόπιν ςυνεννόηςησ.
Διαςτάςεισ τςαντϊν: ςφμφωνα με τον Πίνακα Α
Με την προςφορά του, κάθε υποψήφιοσ δεςμεφεται ότι ςε περίπτωςη κατακφρωςησ οι παραδοτζεσ
χάρτινεσ τςάντεσ θα ακολουθοφν πιςτά το δείγμα τησ χάρτινησ τςάντασ, που θα παραλάβει από το
Εμπορικό Σμήμα.
Ο κάθε υποψήφιοσ υποχρεοφται να καταθζςει μζςα ςτον ενιαίο κλειςτό φάκελο, πζραν του φακζλου
οικονομικήσ προςφοράσ, και ξεχωριςτό φάκελο με δείγμα αντίςτοιχησ εργαςίασ (ποιότητα χαρτιοφ,
εκτφπωςησ, κορδόνι τςάντασ και δείγμα τςάντασ). Ο κλειςτόσ φάκελοσ τησ οικονομικήσ προςφοράσ θα
αποςφραγιςθεί μόνον εφ’ όςον κριθεί από την Επιτροπή διενζργειασ ωσ τεχνικά και αιςθητικά αποδεκτό
το κατατεθζν δείγμα, που θα ζχει καταθζςει μζςα ςτον ενιαίο κλειςτό φάκελο ο υποψήφιοσ.
την οικονομική προςφορά θα περιλαμβάνονται και οι εργαςίεσ για επεξεργαςία μακζτασ, εκτυπωτικά
δοκίμια για τελικό ζλεγχο και ζγκριςη από το Μουςείο, κλιςζ εκτφπωςησ, εκτφπωςη και παράδοςη εντόσ
Αττικήσ, με τμηματικζσ παραδόςεισ, ςε άριςτη κατάςταςη και ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ του Εμπορικοφ
Σμήματοσ του Μουςείου. Η οικονομική προςφορά θα αναφζρει ρητϊσ ότι καλφπτει και την δυνατότητα
αποθήκευςησ μζρουσ τησ ςυνολικήσ ποςότητασ για τουλάχιςτον οκτϊ (8) μήνεσ από την πρϊτη παράδοςη,
ανάλογα με τισ ανάγκεσ τησ επιςκεψιμότητασ του Μουςείου.
την οικονομική προςφορά θα αναφζρεται η τιμή μονάδοσ, που θα προςφερθεί για το ανωτζρω
αναγραφόμενο πλαίςιο ποςότητασ ανά είδοσ και το ςυνολικό κατ’ αποκοπήν ποςό πλζον του
αναλογοφντοσ ΦΠΑ που προςφζρει ο υποψήφιοσ για την παραγωγή του ςυνόλου των τςαντϊν ήτοι
αριθμοφ 32.000 τεμαχίων.
Η οικονομική προςφορά θα φζρει ςτο τζλοσ του κειμζνου τησ υπογραφή και ςφραγίδα του νόμιμου
εκπροςϊπου τησ επιχείρηςησ. Θα πρζπει να είναι δακτυλογραφημζνη, χωρίσ ξζςματα και διορθϊςεισ
τιμϊν.
Η προςφορά δεν πρζπει να ξεπερνά το ποςό των 9.000,00 ευρϊ πλζον του αναλογοφντοσ ΦΠΑ 24%.
Προςφορζσ που υπερβαίνουν τον προεκτιμϊμενο προχπολογιςμό του διαγωνιςμοφ απορρίπτονται από
τη διαδικαςία.
Η διάρκεια ιςχφοσ των προςφορϊν θα είναι ζωσ τισ 31.12.2019
Ο ανάδοχοσ δεςμεφεται προσ την οριςτικοποιημζνη ημερομηνία παράδοςησ, που θα αναφζρεται ςτισ
ςχετικζσ εντολζσ παραγγελιϊν του Εμπορικοφ Σμήματοσ του Μουςείου Ακρόπολησ και πάντωσ όχι
αργότερα από 40 ημερολογιακζσ ημζρεσ μετά την παραλαβή τησ εντολήσ παραγγελίασ.
Κριτήριο ανάθεςησ είναι η πλζον ςυμφζρουςα από οικονομική άποψη προςφορά αποκλειςτικά βάςει
τιμήσ (η χαμηλότερη τιμή), για όςεσ προςφορζσ πληροφν τισ παραπάνω προδιαγραφζσ ωσ αναφζρονται
ςτα ςτοιχεία 1 ζωσ 9.
ε περίπτωςη προςφοράσ ίςησ τιμήσ από δφο ή περιςςότερουσ υποψηφίουσ, η Επιτροπή θα διενεργήςει
κλήρωςη.

Προςφορζσ πρζπει να υποβληθοφν ςυνολικά για όλα τα είδη του Πίνακα Α.
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ΠΙΝΑΚΑ Β
Είδοσ

Διαςτάςεισ

Μονάδα

Ποςότητα

Σιμή μονάδοσ
προ ΦΠΑ

900
ΚΟΤΣΙ 1 ΑΝΣΙΓΡ. ΑΘΗΝΑ
ΚΟΤΣΙ 2 ΑΝΣΙΓ.ΚΕΦΑΛΗ
ΞΑΝΘΟΤ ΕΦΗΒΟΤ
ΚΟΤΣΙ 3
ΑΝΣΙΓΡ.ΓΟΡΓΟΝΕΙΟ
ΚΟΤΣΙ 4 ΑΝΣΙΓΡ. ΚΕΦΑΛΗ
ΚΟΡΗ
ΚΟΤΣΙ 5 ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ
ΑΡΣΕΜΙ
ΚΟΤΣΙ 6 ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ
ΠΟΕΙΔΩΝΑ
ΚΟΤΣΙ 7 ΑΝΣΙΓ. ΛΙΘΟ ΔΖ
ΙΙΙ (το καπάκι μζχρι τη
βάςη του κουτιοφ)

16x10x10 cm

τεμάχιο

32x32x18 cm

τεμάχιο

15x13x4 cm

τεμάχιο

27 cmx 16 cmx 11cm

τεμάχιο

34cm X26.5 cm X11cm

τεμάχιο

40 cmX34cm X10cm

τεμάχιο

14,5cmx10,5cmx6,5cm

τεμάχιο

ΚΟΤΣΙ 8 ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ ΙΡΙΔΑ
ΚΟΤΣΙ 9 ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ Μ.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ
ΚΟΤΣΙ 10 ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ
ΑΝΑΓΛΤΦΟ ΑΘΗΝΑ
ΚΟΤΣΙ 11 ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ
ΚΕΦΑΛΗ ΠΕΠΛΟΦΟΡΟΤ

22,5cmx29,5cmx10,5cm τεμάχιο

50
400
100
100
50

800
100
80
24cmΧ26cmΧ45cm

τεμάχιο

55,5cmx32.5cmx6cm

τεμάχιο

33cmx18cmx18cm

τεμάχιο

50
50

ΤΝΟΛΟ

ΕΠΙΗΜΑΝΗ ΠΙΝΑΚΑ Β:
ΑΝΑΓΚΑΙΕ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ:
1. Οι υπηρεςίεσ εκτφπωςησ και παραγωγήσ των κουτιϊν θα παραςχεθοφν ςφμφωνα με τισ ακόλουθεσ
τεχνικζσ προδιαγραφζσ:
 ΕΙΔΟ
: ΚΟΤΣΙ


ΕΙΔΟ ΚΟΤΣΙΟΤ

: 2 μζρη, βάςη και καπάκι



Διαςτάςεισ

: ςφμφωνα με τον Πίνακα Β



Χρϊματα εκτφπωςησ

: Αςημοτυπία



Χρϊματα ςϊματοσ

: 1 χρϊμα



Χαρτί ςϊματοσ

: χαρτόνι βιβλιοδεςίασ 2 ζωσ 2,5 mm υπενδεδυμζνο εςωτερικά και
εξωτερικά με μαφρο χαρτόπανο

Δείγμα του κουτιοφ ςυςκευαςίασ, μπορεί να παραδοθεί ςτουσ ενδιαφερόμενουσ προμηθευτζσ από το
γραφείο του Εμπορικοφ Σμήματοσ του Μουςείου, κατόπιν ςυνεννόηςησ.
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2. Διαςτάςεισ κουτιϊν: ςφμφωνα με τον Πίνακα Β
3. Με την προςφορά του, κάθε υποψήφιοσ δεςμεφεται ότι ςε περίπτωςη κατακφρωςησ τα παραδοτζα
κουτιά ςυςκευαςίασ θα ακολουθοφν πιςτά το δείγμα του κουτιοφ ςυςκευαςίασ που θα παραλάβει από το
Εμπορικό Σμήμα.
4. Ο κάθε υποψήφιοσ υποχρεοφται να καταθζςει μζςα ςτον ενιαίο κλειςτό φάκελο, πζραν του φακζλου
οικονομικήσ προςφοράσ, και ξεχωριςτό φάκελο με δείγμα αντίςτοιχησ εργαςίασ (ποιότητα χαρτιοφ
επζνδυςησ, χαρτονιϊν και δείγμα κουτιϊν) ςε ξεχωριςτό φάκελο. Ο κλειςτόσ φάκελοσ τησ οικονομικήσ
προςφοράσ θα αποςφραγιςθεί μόνον εφ’ όςον κριθεί από την Επιτροπή διενζργειασ ωσ τεχνικά και
αιςθητικά αποδεκτό το κατατεθζν δείγμα που θα ζχει καταθζςει μζςα ςτον ενιαίο κλειςτό φάκελο ο
υποψήφιοσ.
5. την οικονομική προςφορά θα περιλαμβάνονται και οι εργαςίεσ για επεξεργαςία μακζτασ, εκτυπωτικά
δοκίμια για τελικό ζλεγχο και ζγκριςη από το Μουςείο, κλιςζ εκτφπωςησ, εκτφπωςη και παράδοςησ
εντόσ Αττικήσ, με τμηματικζσ παραδόςεισ, ςε άριςτη κατάςταςη και ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ του
Εμπορικοφ Σμήματοσ του Μουςείου. Η οικονομική προςφορά θα αναφζρει ρητϊσ ότι καλφπτει και την
δυνατότητα αποθήκευςησ μζρουσ τησ ςυνολικήσ ποςότητασ για τουλάχιςτον 8 μήνεσ από την πρϊτη
παράδοςη, ανάλογα με τισ ανάγκεσ τησ επιςκεψιμότητασ του Μουςείου.
6. την οικονομική προςφορά θα αναφζρεται η τιμή μονάδοσ που θα προςφερθεί για το ανωτζρω
αναγραφόμενο πλαίςιο ποςότητασ ανά είδοσ και το ςυνολικό κατ’ αποκοπήν ποςό πλζον του
αναλογοφντοσ ΦΠΑ που προςφζρει ο υποψήφιοσ για την εκτφπωςη του ςυνόλου των κουτιϊν ήτοι
αριθμοφ 2.680 τεμαχίων.
7. Η οικονομική προςφορά θα φζρει ςτο τζλοσ του κειμζνου τησ υπογραφή και ςφραγίδα του νόμιμου
εκπροςϊπου τησ επιχείρηςησ. Θα πρζπει να είναι δακτυλογραφημζνη, χωρίσ ξζςματα και διορθϊςεισ
τιμϊν.
8. Η προςφορά δεν πρζπει να ξεπερνά το ποςό των 14.000,00 ευρϊ πλζον του αναλογοφντοσ ΦΠΑ 24%.
Προςφορζσ που υπερβαίνουν τον προεκτιμϊμενο προχπολογιςμό του διαγωνιςμοφ απορρίπτονται από
τη διαδικαςία.
9. Η διάρκεια ιςχφοσ των προςφορϊν θα είναι ζωσ 31.12.2019
10. Ο ανάδοχοσ δεςμεφεται προσ την οριςτικοποιημζνη ημερομηνία παράδοςησ που θα αναφζρεται ςτισ
ςχετικζσ εντολζσ παραγγελιϊν του Εμπορικοφ Σμήματοσ του Μουςείου Ακρόπολησ και πάντωσ όχι
αργότερα από 40 ημερολογιακζσ ημζρεσ μετά την παραλαβή τησ εντολήσ παραγγελίασ.
11. Κριτήριο ανάθεςησ είναι η πλζον ςυμφζρουςα από οικονομική άποψη προςφορά αποκλειςτικά βάςει
τιμήσ (η χαμηλότερη τιμή), για όςεσ προςφορζσ πληροφν τισ παραπάνω προδιαγραφζσ ωσ αναφζρονται
ςτα ςτοιχεία 1 ζωσ 9.
12. ε περίπτωςη προςφοράσ ίςησ τιμήσ από δφο ή περιςςότερουσ υποψηφίουσ, η Επιτροπή θα διενεργήςει
κλήρωςη.
Προςφορζσ πρζπει να υποβληθοφν ςυνολικά για όλα τα είδη του Πίνακα Β.
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ΠΙΝΑΚΑ Γ

Είδοσ

ΦΑΚΕΛΟ
ΦΑΚΕΛΟ ΜΙΚΡΟ
ΦΑΚΕΛΟ ΓΡΑΒΑΣΑ

Διαςτάςεισ
26cmx22cm πιζτα
5cm
13cmx10,5cm πιζτα
3cm
40cmx12,7cm πιζτα
3cm

Μονάδα

Ποςότητα

Σιμή μονάδοσ
προ ΦΠΑ

2.500
τεμάχιο
5.000
τεμάχιο
1.000
τεμάχιο

ΕΠΙΗΜΑΝΗ ΠΙΝΑΚΑ Γ:
ΑΝΑΓΚΑΙΕ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ:

1. Οι υπηρεςίεσ εκτφπωςησ και παραγωγήσ των φακζλων θα παραςχεθοφν ςφμφωνα με τισ ακόλουθεσ
τεχνικζσ προδιαγραφζσ:


ΕΙΔΟ

: χάρτινοσ φάκελοσ με πιζτα



Διαςτάςεισ φακζλου

: ςφμφωνα με τον Πίνακα Γ



Διαςτάςεισ πιζτασ

: ςφμφωνα με τον Πίνακα Γ



Χρϊματα ςϊματοσ

: 1 λευκό



Χρϊματα εκτφπωςησ

: 2 pantone



Είδοσ Χαρτιοφ

: Velvet 300gr



Επεξεργαςία ςϊματοσ

: κοπτικό καλοφπι



Επεξεργαςία

: κοπτικό και κόλλημα πιζτασ

Δείγμα του χάρτινου φακζλου ςυςκευαςίασ, μπορεί να παραδοθεί ςτουσ ενδιαφερόμενουσ προμηθευτζσ
από το γραφείο του Εμπορικοφ Σμήματοσ του Μουςείου, κατόπιν ςυνεννόηςησ

2. Διαςτάςεισ φακζλου: ςφμφωνα με Πίνακα Γ
3. Με την προςφορά του, κάθε υποψήφιοσ δεςμεφεται ότι ςε περίπτωςη κατακφρωςησ τουσ παραδοτζουσ
χάρτινουσ φάκελουσ ςυςκευαςίασ θα ακολουθοφν πιςτά το δείγμα του φακζλου που θα παραλάβει από
το Εμπορικό Σμήμα.
4. Ο κάθε υποψήφιοσ υποχρεοφται να καταθζςει μζςα ςτον ενιαίο κλειςτό φάκελο, πζραν του φακζλου
οικονομικήσ προςφοράσ, και ξεχωριςτό φάκελο με δείγμα αντίςτοιχησ εργαςίασ (ποιότητα χαρτιοφ,
εκτφπωςησ και κολλήματοσ φακζλων) ςε ξεχωριςτό φάκελο. Ο κλειςτόσ φάκελοσ τησ οικονομικήσ
προςφοράσ θα αποςφραγιςθεί μόνον εφ’ όςον κριθεί από την Επιτροπή διενζργειασ ωσ τεχνικά και
αιςθητικά αποδεκτό το κατατεθζν δείγμα που θα ζχει καταθζςει μζςα ςτον ενιαίο κλειςτό φάκελο ο
υποψήφιοσ.
5. την οικονομική προςφορά θα περιλαμβάνονται και οι εργαςίεσ για επεξεργαςία μακζτασ, εκτυπωτικά
δοκίμια για τελικό ζλεγχο και ζγκριςη από το Μουςείο, κλιςζ εκτφπωςησ, εκτφπωςη και παράδοςησ
5
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εντόσ Αττικήσ, με τμηματικζσ παραδόςεισ, ςε άριςτη κατάςταςη και ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ του
Εμπορικοφ Σμήματοσ του Μουςείου. Η οικονομική προςφορά θα αναφζρει ρητϊσ ότι καλφπτει και την
δυνατότητα αποθήκευςησ μζρουσ τησ ςυνολικήσ ποςότητασ για τουλάχιςτον 8 μήνεσ από την πρϊτη
παράδοςη, ανάλογα με τισ ανάγκεσ τησ επιςκεψιμότητασ του Μουςείου.
6. την οικονομική προςφορά θα αναφζρεται η τιμή μονάδοσ που θα προςφερθεί για το ανωτζρω
αναγραφόμενο πλαίςιο ποςότητασ ανά είδοσ και το ςυνολικό κατ’ αποκοπήν ποςό πλζον του
αναλογοφντοσ ΦΠΑ που προςφζρει ο υποψήφιοσ για την εκτφπωςη του ςυνόλου των φακζλων ήτοι
αριθμοφ 8.500 τεμαχίων.
7. Η οικονομική προςφορά θα φζρει ςτο τζλοσ του κειμζνου τησ υπογραφή και ςφραγίδα του νόμιμου
εκπροςϊπου τησ επιχείρηςησ. Θα πρζπει να είναι δακτυλογραφημζνη, χωρίσ ξζςματα και διορθϊςεισ
τιμϊν.
8. Η προςφορά δεν πρζπει να ξεπερνά το ποςό των 5.000,00 ευρϊ πλζον του αναλογοφντοσ ΦΠΑ 24%.
Προςφορζσ που υπερβαίνουν τον προεκτιμϊμενο προχπολογιςμό του διαγωνιςμοφ απορρίπτονται από
τη διαδικαςία.
9. Η διάρκεια ιςχφοσ των προςφορϊν θα είναι ζωσ 31.12.2019
10. Ο ανάδοχοσ δεςμεφεται προσ την οριςτικοποιημζνη ημερομηνία παράδοςησ που θα αναφζρεται ςτισ
ςχετικζσ εντολζσ παραγγελιϊν του Εμπορικοφ Σμήματοσ του Μουςείου Ακρόπολησ και πάντωσ όχι
αργότερα από 40 ημερολογιακζσ ημζρεσ μετά την παραλαβή τησ εντολήσ παραγγελίασ.
11. Κριτήριο ανάθεςησ είναι η πλζον ςυμφζρουςα από οικονομική άποψη προςφορά αποκλειςτικά βάςει
τιμήσ (η χαμηλότερη τιμή), για όςεσ προςφορζσ πληροφν τισ παραπάνω προδιαγραφζσ ωσ αναφζρονται
ςτα ςτοιχεία 1 ζωσ 9.
12. ε περίπτωςη προςφοράσ ίςησ τιμήσ από δφο ή περιςςότερουσ υποψηφίουσ, η Επιτροπή θα διενεργήςει
κλήρωςη.
Προςφορζσ πρζπει να υποβληθοφν ςυνολικά για όλα τα είδη του Πίνακα Γ.
Προςφορά μπορεί να υποβληθεί είτε για τα υπό προμήθεια είδη όλων των ανωτζρω πινάκων, αλλά και για τα
ςυνολικά είδη οριςμζνων από τουσ ανωτζρω πίνακεσ (δηλαδή είτε ςυνολικά του Πίνακα Α, είτε του Πίνακα Β, είτε
του Πίνακα Γ) και η κατακφρωςη αντίςτοιχα επιτρζπεται να γίνει ςε διαφορετικοφσ προμηθευτζσ ωσ τα είδη όλων
ή οριςμζνων πινάκων.

Ο Πρόεδροσ του Διοικητικοφ υμβουλίου

Καθ. Δημήτριοσ Παντερμαλήσ
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