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Ταχ.Δ/νση: Διονυσίου Αρεοπαγίτου 15
Αθήνα – Τ.Κ.11742
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Fax. 2109241107

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Παρακαλείσθε να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας με κατάθεση γραπτής προσφοράς τιμής μονάδος και δείγμα
είδους για τη προμήθεια των ειδών εμφαινόμενα στους παρακάτω πίνακες Α, B και Γ, που αναφέρονται στον
συνημμένο πίνακα που θα συμπληρώσετε.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς η Παρασκευή 03/10/2014 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 09:00 έως 13:00.
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 φέρουν αμφότεροι την
ένδειξη «Προσφορά για τον πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια ειδών συσκευασίας»

ΠΙΝΑΚΑΣ Α
Είδος

Διαστάσεις

Μονάδα

Ποσότητα

Χάρτινη τσάντα
Χάρτινη τσάντα
Χάρτινη τσάντα

14,5x14,5x9
20x20x9
26x33x12

τεμάχιο
τεμάχιο
τεμάχιο

10.000
15.000
15.000

Τιμή μονάδος
προ ΦΠΑ

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΠΙΝΑΚΑ Α:
ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:
1. Οι υπηρεσίες εκτύπωσης και κατασκευής των χάρτινων τσαντών θα παρασχεθούν σύμφωνα με τις
ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές:
ΕΙΔΟΣ

: ΧΑΡΤΙΝΗ ΤΣΑΝΤΑ

Διαστάσεις τσάντας

: Πίνακας Α

Χρώματα σώματος εξωτ. : 1 χρώμα
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Χαρτί σώματος

: 170 gr Velvet

Επεξεργασία σώματος

: mat πλαστικοποίηση

Χαρτόνι πυθμένα

: 450 gr

Χαρτόνι αναδίπλωσης

: 450 gr

Κορδόνι τσάντας

: συνθετικό κορδόνι διαμέτρου 5mm.και μήκος 45 cm

- Δείγμα χάρτινης τσάντας μπορεί να παραληφθεί από το γραφείο του Εμπορικού Τμήματος του
Μουσείου, κατόπιν συνεννόησης
2. Διαστάσεις τσαντών: σύμφωνα με τον Πίνακα Α
3. Με την προσφορά του, κάθε υποψήφιος δεσμεύεται ότι σε περίπτωση κατακύρωσης οι παραδοτέες
χάρτινες τσάντες θα ακολουθούν πιστά το δείγμα της χάρτινης τσάντας που θα παραλάβει από το
Εμπορικό Τμήμα.
4. Ο κάθε υποψήφιος υποχρεούται μαζί με την υποβολή της οικονομικής προσφοράς σε ενιαίο κλειστό
φάκελο, να καταθέσει και δείγμα αντίστοιχης εργασίας (ποιότητα χαρτιού, εκτύπωσης , κορδόνι τσάντας
και δείγμα τσάντας) 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.
5. Στην οικονομική προσφορά θα περιλαμβάνεται επεξεργασία μακέτας, εκτυπωτικά δοκίμια για τελικό
έλεγχο και έγκριση από το Μουσείο, κλισέ εκτύπωσης, εκτύπωση 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.
6. Στην οικονομική προσφορά θα αναφέρεται η τιμή μονάδος που θα προσφερθεί για το ανωτέρω
αναγραφόμενο πλαίσιο ποσότητας ανά είδος και το συνολικό κατ’ αποκοπήν ποσό πλέον του
αναλογούντος ΦΠΑ που προσφέρει ο υποψήφιος για την παραγωγή του συνόλου των τσαντών ήτοι
αριθμού 40.000 τεμαχίων.
7. 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.
8. Η προσφορά δεν πρέπει να ξεπερνά το ποσό των 12.500 ευρώ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 23%.
Προσφορές που υπερβαίνουν τον προεκτιμώμενο προϋπολογισμό του διαγωνισμού απορρίπτονται από
τη διαδικασία.
9. Η ελάχιστη διάρκεια ισχύος των προσφορών θα είναι τρεις (3) μήνες από την καταληκτική ημερομηνία
κατάθεσης προσφορών.
10. 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.
11. Κριτήριο ανάθεσης είναι η χαμηλότερη τιμή, για όσες προσφορές πληρούν τις παραπάνω προδιαγραφές
ως αναφέρονται στα στοιχεία 1 έως 9.
12. Σε περίπτωση προσφοράς ίσης τιμής από δύο ή περισσότερους υποψηφίους, η Επιτροπή θα διενεργήσει
κλήρωση.
Προσφορές πρέπει να υποβληθούν συνολικά για όλα τα είδη του Πίνακα Α.
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β
Είδος
ΚΟΥΤΙ 1 ΑΝΤΙΓ. ΚΕΦΑΛΗ
ΑΘΗΝΑΣ
ΚΟΥΤΙ 2 ΑΝΤΙΓ. ΚΕΦΑΛΗ
ΞΑΝΘΟΥ ΕΦΗΒΟΥΚΕΦΑΛΙ ΠΕΠΛΟΦΟΡΟΥ
ΚΟΥΤΙ 4 ΑΝΤΙΓΡ.
ΓΟΡΓΟΝΕΙΟ
ΚΟΥΤΙ 5 ΑΝΤΙΓΡ. ΚΕΦΑΛΗ
ΚΟΡΗΣ
ΚΟΥΤΙ 6 ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΑΡΤΕΜΙΣ
ΚΟΥΤΙ 7 ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ
ΚΟΥΤΙ 8 ΑΝΤΙΓ. ΛΙΘΟΣ ΔΖ
ΙΙΙ

Διαστάσεις

Μονάδα

Ποσότητα

Τιμή μονάδος
προ ΦΠΑ

1.500
16cmx10cmx10cm

τεμάχιο

35cmx21cmx24cm

τεμάχιο

15cm x 13cm x 4cm

τεμάχιο

27 cmx 16 cmx 11cm

τεμάχιο

34cm X26.5 cm X11cm

τεμάχιο

40 cmX34cm X10cm

τεμάχιο

14,5cmx10,5cmx6,5cm

τεμάχιο

100
400
100
100
50
1.000
100

ΚΟΥΤΙ 9 ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΙΡΙΔΑ

22,5cmx29,5cmx10,5cm τεμάχιο

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΠΙΝΑΚΑ Β:
ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:
1. Οι υπηρεσίες εκτύπωσης και παραγωγής των κουτιών θα παρασχεθούν σύμφωνα με τις ακόλουθες
τεχνικές προδιαγραφές:
ΕΙΔΟΣ
: ΚΟΥΤΙ
ΕΙΔΟΣ ΚΟΥΤΙΟΥ

: 2 μέρη, βάση και καπάκι

Διαστάσεις

: σύμφωνα με τον Πίνακα Β

Χρώματα σώματος

: 1 χρώμα

Χαρτί σώματος

: χαρτόνι βιβλιοδεσίας 2 έως 2,5 mm υπενδεδυμένο εσωτερικά και

εξωτερικά με μαύρο χαρτόπανο
-

Δείγμα του κουτιού συσκευασίας, μπορεί να παραληφθεί από το γραφείο του Εμπορικού
Τμήματος του Μουσείου, κατόπιν συνεννόησης
2. Διαστάσεις κουτιών: σύμφωνα με τον Πίνακα Β
3. Με την προσφορά του, κάθε υποψήφιος δεσμεύεται ότι σε περίπτωση κατακύρωσης τα παραδοτέα
κουτιά συσκευασίας θα ακολουθούν πιστά το δείγμα του κουτιού συσκευασίας που θα παραλάβει από το
Εμπορικό Τμήμα.
4. Ο κάθε υποψήφιος υποχρεούται μαζί με την υποβολή της οικονομικής προσφοράς σε ενιαίο κλειστό
φάκελο, να καταθέσει και δείγμα αντίστοιχης εργασίας (ποιότητα χαρτού επένδυσης, χαρτονιών και
δείγμα κουτιών) σε ξεχωριστό φάκελο. Ο κλειστός φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα

3

5.

6.

7.

8.

9.
10.

11.
12.

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.
Στην οικονομική προσφορά θα περιλαμβάνεται επεξεργασία μακέτας, εκτυπωτικά δοκίμια για τελικό
έλεγχο και έγκριση από το Μουσείο, κλισέ εκτύπωσης, εκτύπωση 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.
Στην οικονομική προσφορά θα αναφέρεται η τιμή μονάδος που θα προσφερθεί για το ανωτέρω
αναγραφόμενο πλαίσιο ποσότητας ανά είδος και το συνολικό κατ’ αποκοπήν ποσό πλέον του
αναλογούντος ΦΠΑ που προσφέρει ο υποψήφιος για την εκτύπωση του συνόλου των κουτιών ήτοι
αριθμού 3.350 τεμαχίων.
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.
Η προσφορά δεν πρέπει να ξεπερνά το ποσό των 6.000 ευρώ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 23%.
Προσφορές που υπερβαίνουν τον προεκτιμώμενο προϋπολογισμό του διαγωνισμού απορρίπτονται από
τη διαδικασία.
Η ελάχιστη διάρκεια ισχύος των προσφορών θα είναι τρεις (3) μήνες από την καταληκτική ημερομηνία
κατάθεσης προσφορών.
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.
Κριτήριο ανάθεσης είναι η χαμηλότερη τιμή, για όσες προσφορές πληρούν τις παραπάνω προδιαγραφές
ως αναφέρονται στα στοιχεία 1 έως 9.
Σε περίπτωση προσφοράς ίσης τιμής από δύο ή περισσότερους υποψηφίους, η Επιτροπή θα διενεργήσει
κλήρωση.

Προσφορές πρέπει να υποβληθούν συνολικά για όλα τα είδη του Πίνακα Β.

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ

Είδος

ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΥΡΟΣ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΥΡΟΣ

Διαστάσεις
13cmx10cm πιέτα
3cm
26cmx22cm πιέτα
5cm

Μονάδα

Ποσότητα
10.000

τεμάχιο
2.000
τεμάχιο

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΠΙΝΑΚΑ Γ:

ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:
4

Τιμή μονάδος
προ ΦΠΑ

1. Οι υπηρεσίες εκτύπωσης και παραγωγής των φακέλων θα παρασχεθούν σύμφωνα με τις ακόλουθες
τεχνικές προδιαγραφές:
ΕΙΔΟΣ

: χάρτινος φάκελος με πιέτα

Διαστάσεις φακέλου

: σύμφωνα με τον Πίνακα Γ

Διαστάσεις πιέτας

: σύμφωνα με τον Πίνακα Γ

Χρώματα σώματος

: 1 χρώμα

Χρώματα εκτύπωσης

: ασημοτυπία

Είδος Χαρτιού

: τύπου conqueror 250 gr

Επεξεργασία σώματος

: κοπτικό καλούπι

Επεξεργασία

: κοπτικό και κόλλημα πιέτας

-

Δείγμα του χάρτινου φακέλου συσκευασίας, μπορεί να παραληφθεί από το γραφείο του
Εμπορικού Τμήματος του Μουσείου, κατόπιν συνεννόησης

2. Διαστάσεις φακέλου: σύμφωνα με Πίνακα Γ
3. Με την προσφορά του, κάθε υποψήφιος δεσμεύεται ότι σε περίπτωση κατακύρωσης τους παραδοτέους
χάρτινους φάκελους συσκευασίας θα ακολουθούν πιστά το δείγμα του φακέλου που θα παραλάβει από
το Εμπορικό Τμήμα.
4. Ο κάθε υποψήφιος υποχρεούται μαζί με την υποβολή της οικονομικής προσφοράς σε ενιαίο κλειστό
φάκελο, να καταθέσει και δείγμα αντίστοιχης εργασίας (ποιότητα χαρτιού, εκτύπωσης και δείγμα
χάρτινων φακέλων) 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.
5. Στην οικονομική προσφορά θα περιλαμβάνεται επεξεργασία μακέτας, εκτυπωτικά δοκίμια για τελικό
έλεγχο και έγκριση από το Μουσείο, κλισέ εκτύπωσης, εκτύπωση 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.
6. Στην οικονομική προσφορά θα αναφέρεται η τιμή μονάδος που θα προσφερθεί για το ανωτέρω
αναγραφόμενο πλαίσιο ποσότητας ανά είδος και το συνολικό κατ’ αποκοπήν ποσό πλέον του
αναλογούντος ΦΠΑ που προσφέρει ο υποψήφιος για την εκτύπωση του συνόλου των φακέλων ήτοι
αριθμού 12.000 τεμαχίων.
7. 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.
8. Η προσφορά δεν πρέπει να ξεπερνά το ποσό των 3.300 ευρώ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 23%.
Προσφορές που υπερβαίνουν τον προεκτιμώμενο προϋπολογισμό του διαγωνισμού απορρίπτονται από
τη διαδικασία.
9. Η ελάχιστη διάρκεια ισχύος των προσφορών θα είναι τρεις (3) μήνες από την καταληκτική ημερομηνία
κατάθεσης προσφορών.
10. 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.
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11. Κριτήριο ανάθεσης είναι η χαμηλότερη τιμή, για όσες προσφορές πληρούν τις παραπάνω προδιαγραφές
ως αναφέρονται στα στοιχεία 1 έως 9.
12. Σε περίπτωση προσφοράς ίσης τιμής από δύο ή περισσότερους υποψηφίους, η Επιτροπή θα διενεργήσει
κλήρωση.

Προσφορές πρέπει να υποβληθούν συνολικά για όλα τα είδη του Πίνακα Γ.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Δημήτριος Παντερμαλής

6

