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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Παρακαλείσθε να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας με κατάθεση γραπτής οικονομικής προσφοράς και σχετικού
δείγματος σε ενιαίο κλειστό φάκελο για την παραγωγή και προμήθεια εντύπων του Μουσείου Ακρόπολης που
αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα που θα συμπληρώσετε. Η οικονομική προσφορά θα κατατεθεί μέσα σε
ξεχωριστό κλειστό φάκελο και ο φάκελος αυτός μαζί με το δείγμα θα υποβληθούν μέσα σε ενιαίο κλειστό φάκελο.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής του ενιαίου κλειστού φακέλου που περιλαμβάνει τον κλειστό φάκελο
προσφοράς και το δείγμα, είναι η Δευτέρα 17/3/2014, στις 11π.μ.
Τρόπος υποβολής: κατάθεση κλειστού φακέλου προσφοράς και δείγματος μέσα σε ενιαίο κλειστό φάκελο στο
Πρωτόκολλο του Μουσείου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 9 π.μ. έως 1 μ.μ. ή αποστολή του ταχυδρομικά στην
παρακάτω διεύθυνση:
Μουσείο Ακρόπολης,
Διονυσίου Αρεοπαγίτου 15,
Αθήνα 11742
Κτίριο Διοίκησης Μουσείου (Βάϊλερ)
Ισόγειο – Τμήμα Επικοινωνίας & Προβολής, υπ’ όψιν κ. Δανάης Ζαούση (τηλ. 210 9000960)
Ο Ενιαίος φάκελος προσφοράς και ο εσωκλειόμενος φάκελος οικονομικής προσφοράς θα φέρουν αμφότεροι την
ένδειξη «Προσφορά για τον πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών εκτύπωσης του Χάρτη
Περιήγησης του Μουσείου».
ΠΙΝΑΚΑΣ
Είδος
Χάρτης ελληνικός
Χάρτης αγγλικός
Χάρτης ισπανικός
Χάρτης γαλλικός

Διαστάσεις
8.5εκ. x 16εκ. κλειστό,
17εκ. x 16εκ. ανοιχτό
8.5εκ. x 16εκ. κλειστό,
17εκ. x 16εκ. ανοιχτό
8.5εκ. x 16εκ. κλειστό,
17εκ. x 16εκ. ανοιχτό
8.5εκ. x 16εκ. κλειστό,
17εκ. x 16εκ. ανοιχτό

Ποσότητα

Τιμή μονάδος
προ ΦΠΑ

30.000
90.000
20.000
20.000

ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:
1) Οι υπηρεσίες εκτύπωσης θα παρασχεθούν σύμφωνα με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές:
Εξώφυλλο:
Διάσταση:
Χαρτί εξωφύλλου:
Εκτύπωση:
Σώμα:
Διάσταση:

8.5εκ. χ 16εκ. κλειστό, 17εκ. χ 16εκ. ανοιχτό
140g, χαρτί γραφής
A΄ όψη cmyk / Β΄ όψη yellow (από cmyk)
8.5εκ. χ 16εκ. κλειστό, 17εκ. χ 16εκ. ανοιχτό
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Αριθμός σελίδων:
Χαρτί:
Εκτύπωση:
Ένθετος Χάρτης:
Διάσταση:
Χαρτί:
Εκτύπωση:
Βιβλιοδεσία:

8 σελίδες
100g, χαρτί γραφής
cmyk + pantone warm gray 11
8.5εκ. χ 16εκ. κλειστός, 17εκ. χ 32εκ. ανοιχτός
100g, χαρτί γραφής
A΄ όψη cmyk, Β΄ όψη cmyk
δίπλωμα στη μέση 2 φορές και ένθεση στο κέντρο του εντύπου
Καρφίτσα

Διευκρινίσεις:
- Κάθε εξώφυλλο έχει διαφορετική φωτογραφία, άρα αλλάζουν όλα τα χρώματα. Στους ένθετους χάρτες, αλλάζουν οι
λεζάντες στις φωτογραφίες, άρα και τα χρώματα επίσης.
- Το CMYK είναι κοινό για όλες τις γλώσσες και μόνο το κείμενο είναι αυτό που αλλάζει, το οποίο θα είναι σε pantone
“warm gray 11”. Στις φωτογραφίες δεν υπάρχουν λεζάντες.
- Δείγμα του χάρτη περιήγησης μπορεί να παραληφθεί από το γραφείο του Τμήματος Επικοινωνίας του Μουσείου,
κατόπιν συνεννόησης.
2) Ο χάρτης θα τυπωθεί συγχρόνως σε 4 γλώσσες, σε 30.000 τεμάχια στα ελληνικά, σε 90.000 τεμάχια στα
αγγλικά, σε 20.000 τεμάχια στα ισπανικά και σε 20.000 τεμάχια στα γαλλικά. Ο ανάδοχος τυπογράφος θα
παραλάβει 4 ξεχωριστά κλειστά αρχεία προς εκτύπωση.
3) Ο κάθε υποψήφιος υποχρεούται μαζί με την υποβολή της οικονομικής προσφοράς σε ενιαίο κλειστό φάκελο
να καταθέσει και δείγμα αντίστοιχης εργασίας (ενημερωτικό έντυπο, χάρτης) σε ξεχωριστό φάκελο. Ο
κλειστός φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα αποσφραγισθεί μόνον εφ’ όσον κριθεί από την Επιτροπή
διενέργειας ως τεχνικά και αισθητικά αποδεκτό το κατατεθέν δείγμα που θα έχει καταθέσει μέσα στον ενιαίο
κλειστό φάκελο ο υποψήφιος.
4) Στην οικονομική προσφορά θα περιλαμβάνεται το κόστος ηλιοτυπίας και δοκιμίου χρωμάτων για τελικό
έλεγχο και έγκριση από το Μουσείο, εκτύπωση, παράδοση εντός Αττικής, μέχρι τρεις τμηματικές παραδόσεις,
σε άριστη κατάσταση και σύμφωνα με τις υποδείξεις του Τμήματος Επικοινωνίας του Μουσείου. Η
οικονομική προσφορά θα αναφέρει ρητώς ότι καλύπτει και την δυνατότητα αποθήκευσης μέρους της
συνολικής ποσότητας για τουλάχιστον 6 μήνες από την πρώτη παράδοση, ανάλογα με τις ανάγκες της
επισκεψιμότητας του Μουσείου.
5) Στην οικονομική προσφορά θα αναφέρεται το συνολικό κατ’ αποκοπήν ποσό πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ
που προσφέρει ο υποψήφιος για την εκτύπωση του συνόλου των Χαρτών ήτοι αριθμού 160.000 τεμαχίων.
6) Η οικονομική προσφορά θα φέρει στο τέλος του κειμένου της υπογραφή και σφραγίδα του νόμιμου
εκπροσώπου της επιχείρησης. Θα πρέπει να είναι δακτυλογραφημένη, χωρίς ξέσματα και διορθώσεις τιμών.
7) Η προσφορά δεν πρέπει να ξεπερνά το ποσό των 11.000 ευρώ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 23%.
Προσφορές που υπερβαίνουν τον προεκτιμώμενο προϋπολογισμό του διαγωνισμού απορρίπτονται από τη
διαδικασία.
8) Η ελάχιστη διάρκεια ισχύος των προσφορών θα είναι τρεις (3) μήνες από την καταληκτική ημέρα κατάθεσης
προσφορών.
9) Ο ανάδοχος δεσμεύεται προς την οριστικοποιημένη ημερομηνία παράδοσης σε συνεννόηση με το Τμήμα
Επικοινωνίας του Μουσείου Ακρόπολης και όχι αργότερα από 30 ημερολογιακές ημέρες μετά την παραλαβή
της εντολής παραγγελίας και των αρχείων προς εκτύπωση.
10) Κριτήριο ανάθεσης είναι η χαμηλότερη τιμή, για όσες προσφορές πληρούν τις παραπάνω προδιαγραφές ως
αναφέρονται στα στοιχεία 1 έως 9.
11) Σε περίπτωση προσφοράς ίσης τιμής από δύο ή περισσότερους υποψηφίους, η Επιτροπή θα διενεργήσει
κλήρωση.
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Καθ. Δημήτριος Παντερμαλής
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