ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΣΥΝΤΟΜΟΥ Ο∆ΗΓΟΥ

Το Μουσείο Ακρόπολης (ΝΠ∆∆) προκηρύσσει πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό για
την παροχή υπηρεσιών εκτύπωσης του Σύντοµου Οδηγού του Μουσείου σε 4
γλώσσες µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή. Ο συνολικός
προϋπολογισµός της δαπάνης για την ανωτέρω παροχή υπηρεσιών εκτύπωσης δεν θα
υπερβεί τις 60.000 € πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.

ΑΡΘΡΟ 1. Είδος διαγωνισµού
Πρόκειται για πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό, µε κριτήριο κατακύρωσης τη
χαµηλότερη προσφορά, που θα διενεργηθεί από τριµελή επιτροπή, η οποία έχει
συσταθεί µε τη σχετική απόφαση της µε αριθµό 48/21-2-2011 συνεδρία του
∆ιοικητικού Συµβουλίου του Μουσείου.
ΑΡΘΡΟ 2. Αντικείµενο του διαγωνισµού
Αντικείµενο του διαγωνισµού είναι η εκτύπωση των Σύντοµων Οδηγών του
Μουσείου, σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές που ακολουθούν. Το Μουσείο θα
παραδώσει στον Ανάδοχο τα ψηφιακά αρχεία του Οδηγού, ανά γλώσσα, έτοιµα προς
εκτύπωση.
ΑΡΘΡΟ 3. Προεκτιµώµενος προϋπολογισµός
Ο προεκτιµώµενος προϋπολογισµός εκτύπωσης αρχαιολογικών οδηγών ανέρχεται
στο ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00 €) πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.
Η δαπάνη του συµβατικού τιµήµατος θα βαρύνει τις πιστώσεις του Μουσείου από τον
κωδικό ΚΑΕ 0891 Εκτυπώσεις, εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις του
προϋπολογισµού της Υπηρεσίας.
ΑΡΘΡΟ 4. ∆ηµοσίευση προκήρυξης
Το κείµενο της παρούσας προκήρυξης θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες του Μουσείου,
του ΥΠΠΟΤ και του Εθνικού Τυπογραφείου (Πρόγραµµα ∆ιαύγεια).
ΑΡΘΡΟ 5. Ηµεροµηνία διαγωνισµού - απαιτούµενα στοιχεία προσφοράς
Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να υποβάλλουν το αργότερο µέχρι την ∆ευτέρα 30
Μαΐου 2011 και ώρα 11:00 π.µ., Αίτηση Συµµετοχής στο διαγωνισµό
υπογεγραµµένη (κατά περίπτωση) από το διαγωνιζόµενο φυσικό πρόσωπο ή το
νόµιµο εκπρόσωπο του διαγωνιζόµενου νοµικού προσώπου, συνοδευόµενη από
σφραγισµένο φάκελο συµµετοχής στον διαγωνισµό στον οποίο εσωκλείονται:
α. σφραγισµένος φάκελος µε τα δικαιολογητικά συµµετοχής των υποψηφίων στον
διαγωνισµό, και
β. σφραγισµένος φάκελος µε την οικονοµική προσφορά τους.

Η οικονοµική προσφορά θα φέρει υπογραφή και σφραγίδα του νόµιµου εκπροσώπου
της επιχείρησης. Θα πρέπει να είναι δακτυλογραφηµένη, χωρίς ξέσµατα και
διορθώσεις τιµών.
Προσφορές που υπερβαίνουν τον προεκτιµώµενο προϋπολογισµό του διαγωνισµού
απορρίπτονται από τη διαδικασία.
Α. ∆ικαίωµα συµµετοχής και δικαιολογητικά συµµετεχόντων:
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα που
δραστηριοποιούνται επαγγελµατικά στο χώρο των εκτυπώσεων και έχουν
αποδεδειγµένη εµπειρία εκτυπώσεων πληροφοριακών οδηγών µουσείων ή οδηγών
ξενάγησης πολιτιστικών χώρων. Η ανωτέρω εµπειρία θα αποδεικνύεται µε
προσκόµιση δειγµάτων ανάλογων εργασιών.
Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόµενος δεν προσκοµίσει αποδεικτικά εµπειρίας
αποκλείεται της περαιτέρω διαδικασίας και δεν αποσφραγίζεται ο φάκελος της
οικονοµικής του προσφοράς.
Στη διαδικασία δεν γίνονται δεκτοί όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από διαγωνισµό
άλλης ∆ηµόσιας Υπηρεσίας ή ΝΠ∆∆ ή ΝΠΙ∆ και έχουν κηρυχτεί έκπτωτοι γιατί δεν
εκπλήρωσαν τις συµβατικές τους υποχρεώσεις.
Το περιεχόµενο του φακέλου των δικαιολογητικών συµµετοχής θα πρέπει να
περιλαµβάνει:
• Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 µε την οποία θα δηλώνει ο κάθε υποψήφιος ότι
έλαβε πλήρη γνώση όλων των όρων της προκήρυξης και των συνηµµένων της
εγγράφων και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα επί ποινή απαραδέκτου της
προσφοράς του αν δεν περιλαµβάνει τη δήλωση αυτή. Θα δηλώνει επίσης ρητά
ότι δεν έχει αποκλειστεί τελεσίδικα από διαγωνισµό άλλης ∆ηµόσιας Υπηρεσίας
ή ΝΠ∆∆ ή ΝΠΙ∆ και δεν έχει κηρυχτεί έκπτωτος γιατί δεν εκπλήρωσε τις
συµβατικές του υποχρεώσεις, καθώς και ότι δεν έχει άλλο κώλυµα συµµετοχής
στο διαγωνισµό.
• Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο επιµελητήριο µε αντικείµενο εργασιών την
παροχή υπηρεσιών εκτύπωσης ή βεβαίωση έναρξης εργασιών στην αρµόδια
Εφορεία, µε το ίδιο αντικείµενο. Τα άνω πιστοποιητικά πρέπει να έχουν εκδοθεί
µέχρι ένα έτος πριν την ηµέρα του διαγωνισµού.
• ∆είγµατα προηγούµενων συναφών εργασιών και συµβάσεις παροχής υπηρεσιών
εκτύπωσης µε µουσεία ή πολιτιστικούς φορείς.
Στην περίπτωση µη αποδοχής ορισµένων από τους όρους της παρούσας, οι όροι αυτοί
θα
πρέπει να κατονοµασθούν ρητά στη δήλωση του διαγωνιζόµενου.

Β. Οικονοµική Προσφορά
Στην οικονοµική προσφορά τίθεται το συνολικό κατ’ αποκοπήν ποσό που ο
Ανάδοχος προσφέρει για την εκτύπωση του συνόλου των πληροφοριακών οδηγών
ήτοι αριθµού 55.000 τεµαχίων.
Η οικονοµική προσφορά θα φέρει υπογραφή και σφραγίδα του νόµιµου εκπροσώπου
της επιχείρησης. Θα πρέπει να είναι δακτυλογραφηµένη, χωρίς ξέσµατα και
διορθώσεις τιµών.
Προσφορές που υπερβαίνουν τον προεκτιµώµενο προϋπολογισµό του διαγωνισµού
απορρίπτονται από τη διαδικασία.

ΑΡΘΡΟ 6. Κριτήριο αξιολόγησης προσφορών
Ως κριτήριο αξιολόγησης των προσφορών για την ανάδειξη του αναδόχου ορίζεται η
φθηνότερη τιµή για το σύνολο της υπηρεσίας.
ΑΡΘΡΟ 7. Αξιολόγηση φακέλων - προσφορών
Η Επιτροπή διαγωνισµού, αρµόδια για την παραλαβή και αποσφράγιση των
προσφορών, θα προβεί 30 Μαΐου 2011 και ώρα 12:00 το µεσηµέρι στην έναρξη της
σχετικής διαδικασίας. Η επιτροπή κατά τη συνεδρίασή της:
α. θα αριθµήσει και µονογράψει όλους τους φακέλους συµµετοχής, καθώς και τους
περιεχόµενους σε αυτούς φακέλους.
β. θα αποσφραγίσει τους φακέλους µε τα δικαιολογητικά συµµετοχής των υποψηφίων
προκειµένου να ελέγξει και να εξετάσει την ορθότητα και την πληρότητά τους, ώστε
να κρίνει αν οι υποψήφιοι πληρούν τις προϋποθέσεις ανάθεσης των εργασιών.
γ. θα αποσφραγίσει τους φακέλους οικονοµικής προσφοράς µόνον των υποψηφίων
που τα δικαιολογητικά συµµετοχής τους στο διαγωνισµό είναι επαρκή, σύµφωνα µε
τα αναφερόµενα στο άρθρο 5 της παρούσας και στο αµέσως προηγούµενο σηµείο β.
Η επιτροπή διενέργειας του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού θα επιλέξει την
προσφορά µε τη φθηνότερη τιµή και θα συντάξει πρακτικό επιλογής αναδόχου, το
οποίο θα αποσταλεί για κατακύρωση από το ∆Σ του Μουσείου.
ΑΡΘΡΟ 8. Κατακύρωση αποτελέσµατος διαγωνισµού
Μετά την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού, ο ανάδοχος θα
προσκληθεί για την υπογραφή της σύµβασης εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος.
Πριν την υπογραφή της σύµβασης ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει στο Μουσείο τα
ακόλουθα δικαιολογητικά:
1. Πλήρη στοιχεία της σύστασης και της νόµιµης εκπροσώπησης (καταστατικό της
εταιρείας και ΦΕΚ δηµοσίευσής του) ή υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι είναι
προσωπική επιχείρηση και
στερείται καταστατικού.
2. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, ίση µε ποσοστό 10% επί του Συµβατικού
Τιµήµατος που θα προσφέρει ο Ανάδοχος, κατά το άρθρο 12 της παρούσας
προκήρυξης.
Το Μουσείο δικαιούται να αναζητήσει υπηρεσιακά απόσπασµα ποινικού µητρώου
του διαγωνιζόµενου φυσικού προσώπου ή του νοµίµου εκπροσώπου του
διαγωνιζόµενου νοµικού προσώπου που να έχει εκδοθεί το αργότερο πριν από έξι
µήνες από την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, προκειµένου να διαπιστώσει
ότι ο διαγωνιζόµενος δεν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση ποινικού
δικαστηρίου για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης,
πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας, δόλιας χρεοκοπίας, συµµετοχής σε
εγκληµατική οργάνωση και νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες.
Σε περίπτωση που τα εν λόγω δικαιολογητικά δεν προσκοµιστούν εγκαίρως, ή το
περιεχόµενό τους είναι διάφορο από αυτό της σχετικής Υπεύθυνης ∆ήλωσης που ο
∆ιαγωνιζόµενος στον οποίο κατακυρώθηκε ο ∆ιαγωνισµός κατέθεσε µε την
προσφορά του, αυτός αποκλείεται από την κατακύρωση και η σύµβαση ανατίθεται
στον επόµενο κατά σειρά υποψήφιο ή τα αποτελέσµατα αυτού µαταιώνονται και η
διαδικασία επαναλαµβάνεται.

ΑΡΘΡΟ 9. Τρόπος και διάρκεια εκτέλεσης του έργου
Η εργασία θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές και τις οδηγίες που
περιλαµβάνονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές που εκτίθενται κατωτέρω. Ο ανάδοχος
θα υποβάλλει δείγµα που θα αποτελεί το ποιοτικό µέτρο και αφού αυτό εγκριθεί από
το Μουσείο, θα προχωρήσει στην εκτέλεση του συνόλου της συµβατικής ποσότητας.
Ο ανάδοχος θα βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία µε τους υπεύθυνους του Μουσείου
για την επίβλεψη και την παρακολούθηση της προόδου των εργασιών. Η χρονική
διάρκεια ολοκλήρωσης των εκτυπώσεων του συνόλου των οδηγών ορίζεται σε 90
ηµερολογιακές ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης.
Το αποτέλεσµα των εργασιών εκτύπωσης θα υποβληθεί από τον Ανάδοχο, µέσα στην
άνω προθεσµία και θα ελεγχθεί από ειδική Επιτροπή, η οποία θα διενεργήσει την
οριστική παραλαβή, εφόσον οι οδηγοί είναι σύµφωνοι µε τα ποιοτικά κριτήρια και τις
προδιαγραφές του Μουσείου. Σε διαφορετική περίπτωση, ο Ανάδοχος υποχρεούται
να διορθώσει το αποτέλεσµα.
Η έναρξη των εργασιών ξεκινά από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τη δυνατότητα αποθήκευσης των Οδηγών για
τουλάχιστον 6 µήνες από την οριστική παραλαβή, τους οποίους θα παραδίδει
τµηµατικά στο Μουσείο, ανάλογα µε τις ανάγκες των πωλητηρίων του.
Εάν παρά τις οδηγίες της Επιτροπής, ο Ανάδοχος αδυνατεί να παραδώσει εργασία της
συµφωνηµένης ποιότητας, το Μουσείο δικαιούται να τον κηρύξει έκπτωτο, αζηµίως
για το ίδιο, µε ανόρθωση κάθε ζηµίας του, τηρουµένων των κειµένων διατάξεων.
ΑΡΘΡΟ 10. Τρόπος πληρωµής
Η πληρωµή θα γίνει µετά την παράδοση και τον έλεγχο του συνόλου των τεµαχίων
από την επιτροπή παραλαβής που θα ορίσει το Μουσείο και αφού ο ανάδοχος
προσκοµίσει ισχύουσα φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα.
ΑΡΘΡΟ 11. Εκχώρηση - υποκατάσταση
Ο ανάδοχος απαγορεύεται να υποκατασταθεί από άλλο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο
σχετικά µε τις υποχρεώσεις που θα αναλάβει εξ αφορµής της παρούσας, καθώς
επίσης απαγορεύεται η εκχώρηση δικαιωµάτων ή απαιτήσεων εκ της συµβάσεως σε
τρίτους, άνευ της ρητής και έγγραφης αδείας του Μουσείου.
ΑΡΘΡΟ 12. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης
Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να
προσκοµίσει κατά την υπογραφή της εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης γι’ αυτό το
σκοπό από Τράπεζα. Το ποσό της εγγύησης ορίζεται σε 10% επί του Συµβατικού
Τιµήµατος που θα προκύψει από τον διαγωνισµό, χωρίς να συµπεριλαµβάνεται ο
αναλογών ΦΠΑ.
Με την εγγυητική επιστολή, η Τράπεζα θα δηλώνει, παραιτούµενη της ενστάσεως
διζήσεως και διαιρέσεως, ότι υποχρεούται µε απλή έγγραφη πρόσκληση του
Μουσείου και εντός τριών ηµερών από την παραπάνω πρόσκληση να καταβάλει στο
Μουσείο το ποσό της εγγύησης, χωρίς να δικαιούται να αµφισβητήσει δικαστικά ή
άλλως τη συνδροµή των προϋποθέσεων για την κατάπτωση της εγγύησης.
Η εγγυητική επιστολή θα επιστραφεί στον ανάδοχο µε την εξόφληση του τιµολογίου
και την εκκαθάριση των τυχόν αµοιβαίων υποχρεώσεων των µερών.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να προβλέπει ότι σε περίπτωση κατάπτωσής της
το οφειλόµενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου. Επίσης,
η Τράπεζα θα πρέπει να δηλώνει ότι µε την παροχή της αιτούµενης εγγύησης δεν έχει
υπερβεί το ορισθέν όριο παροχής εγγυήσεων προς ∆ηµόσιο και ΝΠ∆∆.

ΑΡΘΡΟ 13. Ελάχιστη διάρκεια ισχύος των προσφορών
Η ελάχιστη διάρκεια ισχύος των προσφορών θα είναι τρεις (3) µήνες από την
αναφερόµενη προθεσµία παραλαβής προσφορών. Προσφορά που ορίζει µικρότερο
χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να
παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από το Μουσείο πριν από τη λήξη της.
ΑΡΘΡΟ 14. Λοιπές Πληροφορίες
Για πληροφορίες που αφορούν στο περιεχόµενο της παρούσας, οι ενδιαφερόµενοι θα
µπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του Μουσείου, ∆ιονυσίου Αρεοπαγίτου
αριθµ. 15, Κτίριο ∆ιοίκησης Μουσείου (Βάιλερ) Αθήνα, στην κα ∆ανάη Ζαούση στο
τηλέφωνο 210 9225864.
Οι αιτήσεις και οι φάκελοι συµµετοχής στο διαγωνισµό υποβάλλονται στο Γραφείο
Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Μουσείου στην ίδια ως άνω ∆ιεύθυνση.
Ο φάκελος της προσφοράς κατατίθεται κλειστός. Επί του φακέλου αναγράφονται:
α) Τα στοιχεία του υποψηφίου
β) Ο τίτλος: ΠΡΟΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ
«Προσφορά για τον πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό για την εκτύπωση
ΣΥΝΤΟΜΟΥ Ο∆ΗΓΟΥ»
γ) Η ένδειξη: «ΠΡΟΣΟΧΗ: ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ!»
Οι φάκελοι συµµετοχής υποβάλλονται µε οποιονδήποτε τρόπο, αρκεί να περιέλθουν
στο πρωτόκολλο του Μουσείου το αργότερο µέχρι την ηµεροµηνία που αναφέρεται
στο άρθρο 5 της παρούσας.
Το Μουσείο δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόµενο των φακέλων, ούτε για
οποιαδήποτε καθυστέρηση άφιξης αυτών και δεν θα παραλάβει φακέλους και λοιπά
έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδροµικό κατάστηµα, έστω και αν ειδοποιηθεί
εγκαίρως. Οι διαγωνιζόµενοι φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη της έγκαιρης
υποβολής των προσφορών τους. Εκπρόθεσµη άφιξη και πρωτοκόλληση φακέλου
συµµετοχής έχει ως συνέπεια τον αποκλεισµό του διαγωνιζόµενου, ακόµα και αν
συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας για την καθυστέρηση.
ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ:

Οι Υπηρεσίες εκτύπωσης θα παρασχεθούν σύµφωνα µε τις ακόλουθες τεχνικές
προδιαγραφές:

Προϋπολογισµός:

60.000 € πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ

Τεµάχια:

Ο Σύντοµος Οδηγός θα τυπωθεί σε 55.000 τεµάχια σε 4
γλώσσες (ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά και γερµανικά)
Ελληνικά: δέκα πέντε χιλιάδες (15.000) τεµάχια
Αγγλικά: είκοσι χιλιάδες (20.000) τεµάχια

Γαλλικά: δέκα χιλιάδες (10.000) τεµάχια
Γερµανικά: δέκα χιλιάδες (10.000) τεµάχια
Σώµα
∆ιάσταση:
Αριθµός σελίδων:
Χαρτί εσώφυλλων:
Εκτύπωση:
Βιβλιοδεσία:

19cm χ 23cm κλειστό και 38cm χ 23cm ανοιχτό
56
115gr, χαρτί γραφής
cmyk + pantone warm gray 11
Ραφτό κολλητό

Εξώφυλλο µε αναδίπλωση:
∆ιάσταση:
38cm χ 38cm ανοιχτό
Χαρτί εξωφύλλων:
250gr, bristol
Εκτύπωση:
A’ όψη: cmyk (φωτο)
Β’ όψη pantone warm gray 11+ pantone warm gray 2U

Η παρούσα προκήρυξη διατίθεται και εντύπως προς τους ενδιαφεροµένους από
τα γραφεία του Μουσείου στην άνω ∆ιεύθυνση τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ

Καθ. ∆ηµήτριος Παντερµαλής

