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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

Αθήνα : 28.9.2017
Αρ. πρωτ.: 6261

Ταχ.Δ/νση: Διονυσίου Αρεοπαγίτου 15
Αθήνα – Τ.Κ.11742
Τηλ. 210 9000900

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Παρακαλείσθε να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας με κατάθεση γραπτής οικονομικής προσφοράς και σχετικού
δείγματος σε ενιαίο κλειστό φάκελο για την εκτύπωση των οδηγών του Μουσείου Ακρόπολης και των κουτιών
συσκευασίας του οδηγού 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 Τετάρτη 11/10/2017, 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..
Μουσείο Ακρόπολης,
Διονυσίου Αρεοπαγίτου 15,
Αθήνα 11742
Κτίριο Διοίκησης Μουσείου (Βάϊλερ)
Εμπορικό Τμήμα του Μουσείου, υπ’ όψιν κ. Βίκης Μελικίδου (τηλ. 210 9000959)
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 Οδηγού του
Μουσείου και κουτί συσκευασίας του Οδηγού».
ΠΙΝΑΚΑΣ
Είδος

Οδηγός του Μουσείου
(ελληνικά)
Οδηγός του Μουσείου
(αγγλικά)
Οδηγός του Μουσείου
(γαλλικά)
Οδηγός του Μουσείου
(γερμανικά)
Οδηγός του Μουσείου
(ισπανικά)
Κουτί συσκευασίας
οδηγού (ελληνικά)
Κουτί συσκευασίας
οδηγού (αγγλικά)
Κουτί συσκευασίας
οδηγού (γαλλικά)

Διαστάσεις

19,5εκ. x 26εκ. κλειστό,
39εκ. x 26εκ. ανοιχτό
19,5εκ. x 26εκ. κλειστό,
39εκ. x 26εκ. ανοιχτό
19,5εκ. x 26εκ. κλειστό,
39εκ. x 26εκ. ανοιχτό
19,5εκ. x 26εκ. κλειστό,
39εκ. x 26εκ. ανοιχτό
19,5εκ. x 26εκ. κλειστό,
39εκ. x 26εκ. ανοιχτό
27,7εκ. x20εκ.

Ποσότητα
σε
τεμάχια
2.000
7.500
3.000
1.000
1.000
500

27,7εκ. x20εκ.

2.000

27,7εκ. x20εκ.

600

1

Τιμή μονάδος
προ ΦΠΑ

Κουτί συσκευασίας
οδηγού (γερμανικά)
Κουτί συσκευασίας
οδηγού (ισπανικά)

27,7εκ. x20εκ.
500
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27,7εκ. x20εκ.

500

ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:
1) Οι υπηρεσίες εκτύπωσης θα παρασχεθούν σύμφωνα με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές:
ΕΙΔΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ

: ΒΙΒΛΙΟ

Διαστάσεις

: 19,5 εκ.Χ26 εκ. (39Χ26 εκ. ανοιχτό)

Σελίδες

: εξώφυλλο + 324 εσωτερικές

Εξώφυλλο

: αυτιά πλάτους 14 εκ.

Χαρτί εξωφύλλου

: velvet τριπλής επίχρισης 350 gr.

Χαρτί εσώφυλλων

: velvet τριπλής επίχρισης 130 gr.

Εκτύπωση εξωφ.

: 4χρωμη στη μια όψη

Εκτύπωση εσωφ.

: 4χρωμη σε όλες τις σελίδες

Επεξεργασία εξωφ. : πλαστικοποίηση matt στην εξωτερική όψη του εξωφύλλου
Επεξεργασία εσωφ. : βερνίκι λαδιού ή νερού (να εγγυάται το σωστό αποτέλεσμα)
Βιβλιοδεσία

: ραφτό – κολλητό

Δοκίμια

: Blue Print πριν την εκτύπωση

ΕΙΔΟΣ

: ΚΟΥΤΙ

Διαστάσεις κλειστού

: 27 εκ.Χ20 εκ.

Διαστάσεις αναπτύγματος : 70 εκ.X100 εκ.
Χρώματα σώματος

: 1(1 pantone) + 0

Χαρτί σώματος

: 110 gr polyrap

Επεξεργασία σώματος

: γκοφρέ, κοπτικό

Βιβλιοδεσία

: λαμινάρισμα με χαρτόνι 2mm

Διευκρινίσεις:
- Δείγμα του οδηγού και του κουτιού συσκευασίας του, μπορεί να παραληφθεί από το γραφείο του Εμπορικού
Τμήματος του Μουσείου, κατόπιν συνεννόησης.
2) Ο οδηγός θα τυπωθεί σε 5 γλώσσες, σε 2.000 τεμάχια στα ελληνικά, σε 7.500 τεμάχια στα αγγλικά, σε 3.000
στα γαλλικά, 1.000 τεμάχια στα γερμανικά και σε 1.000 τεμάχια στα ισπανικά. Το κουτί θα τυπωθεί σε 5
γλώσσες, σε 500 τεμάχια στα ελληνικά, σε 2.000 τεμάχια στα αγγλικά, σε 600 τεμάχια στα γαλλικά, σε 500
τεμάχια στα γερμανικά και σε 500 τεμάχια στα ισπανικά. Ο ανάδοχος τυπογράφος θα παραλάβει 10 κλειστά
αρχεία προς εκτύπωση. Το χρονικό σημείο παραγγελίας εκτύπωσης σε κάθε γλώσσα εξαρτάται από τις
ανάγκες του Μουσείου. Με την προσφορά του, κάθε υποψήφιος δεσμεύεται ότι σε περίπτωση κατακύρωσης
οι παραδοτέοι οδηγοί και τα κουτιά συσκευασίας θα ακολουθούν πιστά το δείγμα του οδηγού και του
κουτιού συσκευασίας που θα παραλάβει από το Εμπορικό Τμήμα.
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3) Ο κάθε υποψήφιος υποχρεούται μαζί με την υποβολή της οικονομικής προσφοράς σε ενιαίο κλειστό φάκελο,
να καταθέσει και δείγμα αντίστοιχης εργασίας 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, εκτύπωσης και
παράδοσης εντός Αττικής, με τμηματικές παραδόσεις, σε άριστη κατάσταση και σύμφωνα με τις υποδείξεις
του Εμπορικού Τμήματος του Μουσείου. Η οικονομική προσφορά θα αναφέρει ρητώς ότι καλύπτει και την
δυνατότητα αποθήκευσης μέρους της συνολικής ποσότητας για τουλάχιστον 8 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
και η τιμή μονάδας πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ για κάθε είδος που προσφέρει ο υποψήφιος για την
εκτύπωση του συνόλου των οδηγών και των κουτιών ήτοι αριθμού 18.600 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 59.000,00 ευρώ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ. Προσφορές
που υπερβαίνουν τον προεκτιμώμενο προϋπολογισμό του διαγωνισμού απορρίπτονται από τη διαδικασία.
8) Η διάρκεια ισχύος των προσφορών θα είναι μέχρι 31/12/2018.
9) Ο ανάδοχος δεσμεύεται προς την οριστικοποιημένη ημερομηνία παράδοσης κατόπιν εντολής του Εμπορικού
Τμήματος του Μουσείου Ακρόπολης και όχι αργότερα από 40 ημερολογιακές ημέρες μετά την παραλαβή της
εντολής παραγγελίας και των αρχείων προς εκτύπωση.
10) Οι παραδοτέοι οδηγοί θα παραδίδονται από τον ανάδοχο στο Μουσείο συσκευασμένοι μέσα στα κουτιά
συσκευασίας τους.
11) Κριτήριο ανάθεσης είναι η χαμηλότερη τιμή, για όσες προσφορές πληρούν τις παραπάνω προδιαγραφές ως
αναφέρονται στα στοιχεία 1 έως 10.
12) Σε περίπτωση προσφοράς ίσης τιμής από δύο ή περισσότερους υποψηφίους, η Επιτροπή θα διενεργήσει
κλήρωση.
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Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Καθ. Δημήτριος Παντερμαλής
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