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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ
ΜΟΤΔΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗ
Γιεύθςνζη Σομέα Τπηπεζιών
Δξςπηπέηηζηρ Δπιζκεπηών (Γ3)

Απ. Ππυη.: 8469
Ημεπ. : 16.10.2019

Γιονςζίος Απεοπαγίηος 15
Σ.Κ. 117 42, Αθήνα
ΣΖΛ. 210 9000959
Πληποθοπίερ : Βαζιλική Μελικίδος

Ππορ : Γιοικηηικό ςμβούλιο
(Για ηος Σμήμαηορ Οικονομικήρ
Γιασείπιζηρ &Ππομηθειών ηηρ
Γιεύθςνζηρ Γ2)

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ
Παπακαλείζθε να εκδηλώζεηε ηο ενδιαθέπον ζαρ με καηάθεζη γπαπηήρ πποζθοπάρ ηιμήρ μονάδορ και
δείγμα είδοςρ για ηη ππομήθεια ηυν ειδών εμθαινόμενα ζηοςρ παπακάηυ πίνακερ Α, B και Γ, πος
αναθέπονηαι ζηον ζςνημμένο πίνακα πος θα ζςμπληπώζεηε.
Καηαληκηική ημεπομηνία ςποβολήρ πποζθοπάρ η Σεηάπηη 30/10/2019 ζηιρ 11:00 π.μ. Σπόπορ ςποβολήρ:
καηάθεζη κλειζηού θακέλος οικονομικήρ πποζθοπάρ και θακέλος με δείγμα ηος πποζθεπόμενος είδοςρ
μέζα ζε ενιαίο κλειζηό θάκελο ζηο ππυηόκολλο ηος Μοςζείος καηά ηιρ επγάζιμερ ημέπερ και ώπερ 09:00
έυρ 13:00 με ηα εξήρ ζηοισεία παπαλήπηη :
«Μοςζείο Ακπόποληρ,
Γιονςζίος Απεοπαγίηος 15,
Αθήνα 11742
Κηίπιο Γιοίκηζηρ Μοςζείος (Βάφλεπ)
Δμποπικό ημήμα ηος Μοςζείος ςπότη Β. Μελικίδος (ηηλ. 210-9000959)
Ο ενιαίορ θάκελορ πποζθοπάρ και ο εζυκλειόμενορ θάκελορ οικονομικήρ πποζθοπάρ θα θέποςν
αμθόηεποι ηην ένδειξη : «Πποζθοπά για ηον ζςνοπηικό διαγυνιζμό με κπιηήπιο ανάθεζηρ ηην πλέον
ζςμθέποςζα από οικονομική άποτη αποκλειζηικά βάζει ηιμήρ για ηην ππομήθεια ειδών ζςζκεςαζίαρ
(σάπηινυν ηζανηών, σάπηινυν κοςηιών και σάπηινυν θακέλυν)»
ΠΙΝΑΚΑ Α
Δίδορ

ΥΑΡΣΗΝΖ ΣΑΝΣΑ (1)
ΥΑΡΣΗΝΖ ΣΑΝΣΑ (2)
ΥΑΡΣΗΝΖ ΣΑΝΣΑ (3)

Γιαζηάζειρ ζε
cm
(Πλάηορ-ύτορπιέηα)
14,5x14,5x7.5
20x20x9
26x33x12

Μονάδα

ηεμάσιο
ηεμάσιο
ηεμάσιο

1

Ποζόηηηα

8.000
12.000
12.000

Σιμή μονάδορ
ππο ΦΠΑ
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ΔΠΙΗΜΑΝΗ ΠΙΝΑΚΑ Α:
ΑΝΑΓΚΑΙΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ:
1. Οι ςπηπεζίερ εκηύπυζηρ και καηαζκεςήρ ηυν σάπηινυν ηζανηών θα παπαζσεθούν ζύμθυνα με ηιρ
ακόλοςθερ ηεσνικέρ πποδιαγπαθέρ:


ΔΗΓΟ

: Υάπηινη ηζάνηα



Γιαζηάζειρ ηζάνηαρ

: Πίνακαρ Α



Υπώμαηα ζώμαηορ

: 1 λεςκό



Υπώμαηα εκηύπυζηρ Α ότη: 2 pantone



Υαπηί ζώμαηορ

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

5)


Δπεξεπγαζία ζώμαηορ

: mat πλαζηικοποίηζη μιαρ ότηρ



Υαπηόνι πάηος

: 450 gr



Υαπηόνι αναδίπλυζηρ



Κοπδόνι ηζάνηαρ
σπώμαηορ

: 450 gr
: βαμβακεπό κοπδόνι διαμέηπος 5mm.και μήκορ 45 cm, μαύπος

- Γείγμα σάπηινηρ ηζάνηαρ μποπεί να παπαδοθεί ζηοςρ ενδιαθεπόμενοςρ ππομηθεςηέρ από ηο
γπαθείο ηος Δμποπικού Σμήμαηορ ηος Μοςζείος, καηόπιν ζςνεννόηζηρ.
2. Γιαζηάζειρ ηζανηών: ζύμθυνα με ηον Πίνακα Α
3. Με ηην πποζθοπά ηος, κάθε ςποτήθιορ δεζμεύεηαι όηι ζε πεπίπηυζη καηακύπυζηρ οι
παπαδοηέερ σάπηινερ ηζάνηερ θα ακολοςθούν πιζηά ηο δείγμα ηηρ σάπηινηρ ηζάνηαρ, πος θα
παπαλάβει από ηο Δμποπικό Σμήμα.
4. Ο κάθε ςποτήθιορ ςποσπεούηαι να καηαθέζει μέζα ζηον ενιαίο κλειζηό θάκελο, πέπαν ηος
θακέλος οικονομικήρ πποζθοπάρ, και ξεσυπιζηό θάκελο με δείγμα ανηίζηοισηρ επγαζίαρ (ποιόηηηα
σαπηιού, εκηύπυζηρ, κοπδόνι ηζάνηαρ και δείγμα ηζάνηαρ). Ο κλειζηόρ θάκελορ ηηρ οικονομικήρ
πποζθοπάρ θα αποζθπαγιζθεί μόνον εθ’ όζον κπιθεί από ηην Δπιηποπή διενέπγειαρ υρ ηεσνικά
και αιζθηηικά αποδεκηό ηο καηαηεθέν δείγμα, πος θα έσει καηαθέζει μέζα ζηον ενιαίο κλειζηό
θάκελο ο ςποτήθιορ.
5. ηην οικονομική πποζθοπά θα πεπιλαμβάνονηαι και οι επγαζίερ για επεξεπγαζία μακέηαρ,
εκηςπυηικά δοκίμια για ηελικό έλεγσο και έγκπιζη από ηο Μοςζείο, κλιζέ εκηύπυζηρ, εκηύπυζη
και παπάδοζη ενηόρ Αηηικήρ, με ημημαηικέρ παπαδόζειρ, ζε άπιζηη καηάζηαζη και ζύμθυνα με
ηιρ ςποδείξειρ ηος Δμποπικού Σμήμαηορ ηος Μοςζείος. Ζ οικονομική πποζθοπά θα αναθέπει
πηηώρ όηι καλύπηει και ηην δςναηόηηηα αποθήκεςζηρ μέποςρ ηηρ ζςνολικήρ ποζόηηηαρ για
ηοςλάσιζηον οκηώ (8) μήνερ από ηην ππώηη παπάδοζη, ανάλογα με ηιρ ανάγκερ ηηρ
επιζκετιμόηηηαρ ηος Μοςζείος.
6. ηην οικονομική πποζθοπά θα αναθέπεηαι η ηιμή μονάδορ, πος θα πποζθεπθεί για ηο ανυηέπυ
αναγπαθόμενο πλαίζιο ποζόηηηαρ ανά είδορ και ηο ζςνολικό καη’ αποκοπήν ποζό πλέον ηος
αναλογούνηορ ΦΠΑ πος πποζθέπει ο ςποτήθιορ για ηην παπαγυγή ηος ζςνόλος ηυν ηζανηών
ήηοι απιθμού 32.000 ηεμασίυν.
7. Ζ οικονομική πποζθοπά θα θέπει ζηο ηέλορ ηος κειμένος ηηρ ςπογπαθή και ζθπαγίδα ηος νόμιμος
εκπποζώπος ηηρ επισείπηζηρ. Θα ππέπει να είναι δακηςλογπαθημένη, συπίρ ξέζμαηα και
διοπθώζειρ ηιμών.
8. Ζ πποζθοπά δεν ππέπει να ξεπεπνά ηο ποζό ηυν 9.000,00 εςπώ πλέον ηος αναλογούνηορ
ΦΠΑ 24%. Πποζθοπέρ πος ςπεπβαίνοςν ηον πποεκηιμώμενο πποϋπολογιζμό ηος διαγυνιζμού
αποππίπηονηαι από ηη διαδικαζία.
9. Ζ διάπκεια ιζσύορ ηυν πποζθοπών θα είναι έυρ ηιρ 31.12.2020
10. Ο ανάδοσορ δεζμεύεηαι ππορ ηην οπιζηικοποιημένη ημεπομηνία παπάδοζηρ, πος θα αναθέπεηαι
ζηιρ ζσεηικέρ ενηολέρ παπαγγελιών ηος Δμποπικού Σμήμαηορ ηος Μοςζείος Ακπόποληρ και
πάνηυρ όσι απγόηεπα από 40 ημεπολογιακέρ ημέπερ μεηά ηην παπαλαβή ηηρ ενηολήρ παπαγγελίαρ.
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11. Κπιηήπιο ανάθεζηρ είναι η πλέον ζςμθέποςζα από οικονομική άποτη πποζθοπά αποκλειζηικά
βάζει ηιμήρ (η σαμηλόηεπη ηιμή), για όζερ πποζθοπέρ πληπούν ηιρ παπαπάνυ πποδιαγπαθέρ υρ
αναθέπονηαι ζηα ζηοισεία 1 έυρ 9.
12. ε πεπίπηυζη πποζθοπάρ ίζηρ ηιμήρ από δύο ή πεπιζζόηεποςρ ςποτηθίοςρ, η Δπιηποπή θα
διενεπγήζει κλήπυζη.
Πποζθοπέρ ππέπει να ςποβληθούν ζςνολικά για όλα ηα είδη ηος Πίνακα Α.

ΠΙΝΑΚΑ Β
Δίδορ
ΚΟΤΣΗ 1 ΑΝΣΗΓΡ.
ΑΘΖΝΑ
ΚΟΤΣΗ 3
ΑΝΣΗΓΡ.ΓΟΡΓΟΝΔΗΟ
ΚΟΤΣΗ 4 ΑΝΣΗΓΡ.
ΚΔΦΑΛΖ ΚΟΡΖ
ΚΟΤΣΗ 6 ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ
ΠΟΔΗΓΩΝΑ
ΚΟΤΣΗ 7 ΑΝΣΗΓ. ΛΗΘΟ
ΓΕ ΗΗΗ (ηο καπάκι μέσπι
ηη βάζη ηος κοςηιού)
ΚΟΤΣΗ 8 ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ
ΗΡΗΓΑ
ΚΟΤΣΗ 9 ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ
Μ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ
ΚΟΤΣΗ 10 ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ
ΑΝΑΓΛΤΦΟ ΑΘΖΝΑ
ΚΟΤΣΗ 11 ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ
ΚΔΦΑΛΖ
ΠΔΠΛΟΦΟΡΟΤ
ΚΟΤΣΗ 16 ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ
ΑΝΑΓΛΤΦΟ ΑΘΖΝΑ
1:5
ΚΟΤΣΗ 17 ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ
ΚΟΤΚΟΤΒΑΓΗΑ
ΜΔΓΑΛΖ
ΚΟΤΣΗ 18 ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ
ΚΟΤΚΟΤΒΑΓΗΑ ΜΗΚΡΖ

Γιαζηάζειρ

Μονάδα

16x10x10 cm

ηεμάσιο

15x13x4 cm

ηεμάσιο

27 cmx 16 cmx 11cm

ηεμάσιο

40 cmX34cm X10cm

ηεμάσιο

14,5cmx10,5cmx6,5cm

ηεμάσιο

22,5cmx29,5cmx10,5cm ηεμάσιο

Ποζόηηηα
600
250
120
50

1.650
60
60

24cmΥ26cmΥ45cm

ηεμάσιο

55,5cmx32.5cmx6cm

ηεμάσιο

33cmx18cmx18cm
12cmx9cmx2,5/
(καπάκι1.5cm)

ηεμάσιο
ηεμάσιο

250

11cmx9cmx24cm

ηεμάσιο

100

12cmx7.5cmx7.5cm

ηεμάσιο

900

120

60

4.220

ΤΝΟΛΟ

ΔΠΙΗΜΑΝΗ ΠΙΝΑΚΑ Β:
ΑΝΑΓΚΑΙΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ:
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Σιμή μονάδορ
ππο ΦΠΑ
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1. Οι ςπηπεζίερ εκηύπυζηρ και παπαγυγήρ ηυν κοςηιών θα παπαζσεθούν ζύμθυνα με ηιρ
ακόλοςθερ ηεσνικέρ πποδιαγπαθέρ:
 ΔΗΓΟ
: ΚΟΤΣΗ


ΔΗΓΟ ΚΟΤΣΗΟΤ



Γιαζηάζειρ



Υπώμαηα εκηύπυζηρ

: Αζημοηςπία



Υπώμαηα ζώμαηορ

: 1 σπώμα



Υαπηί ζώμαηορ

: 2 μέπη, βάζη και καπάκι
: ζύμθυνα με ηον Πίνακα Β

: σαπηόνι βιβλιοδεζίαρ 2 έυρ 2,5 mm ςπενδεδςμένο εζυηεπικά
και εξυηεπικά με μαύπο σαπηόπανο

Γείγμα ηος κοςηιού ζςζκεςαζίαρ, μποπεί να παπαδοθεί ζηοςρ ενδιαθεπόμενοςρ ππομηθεςηέρ από
ηο γπαθείο ηος Δμποπικού Σμήμαηορ ηος Μοςζείος, καηόπιν ζςνεννόηζηρ.
2. Γιαζηάζειρ κοςηιών: ζύμθυνα με ηον Πίνακα Β
3. Με ηην πποζθοπά ηος, κάθε ςποτήθιορ δεζμεύεηαι όηι ζε πεπίπηυζη καηακύπυζηρ ηα παπαδοηέα
κοςηιά ζςζκεςαζίαρ θα ακολοςθούν πιζηά ηο δείγμα ηος κοςηιού ζςζκεςαζίαρ πος θα παπαλάβει
από ηο Δμποπικό Σμήμα.
4. Ο κάθε ςποτήθιορ ςποσπεούηαι να καηαθέζει μέζα ζηον ενιαίο κλειζηό θάκελο, πέπαν ηος
θακέλος οικονομικήρ πποζθοπάρ, και ξεσυπιζηό θάκελο με δείγμα ανηίζηοισηρ επγαζίαρ (ποιόηηηα
σαπηιού επένδςζηρ, σαπηονιών και δείγμα κοςηιών) ζε ξεσυπιζηό θάκελο. Ο κλειζηόρ θάκελορ ηηρ
οικονομικήρ πποζθοπάρ θα αποζθπαγιζθεί μόνον εθ’ όζον κπιθεί από ηην Δπιηποπή διενέπγειαρ
υρ ηεσνικά και αιζθηηικά αποδεκηό ηο καηαηεθέν δείγμα πος θα έσει καηαθέζει μέζα ζηον ενιαίο
κλειζηό θάκελο ο ςποτήθιορ.
5. ηην οικονομική πποζθοπά θα πεπιλαμβάνονηαι και οι επγαζίερ για επεξεπγαζία μακέηαρ,
εκηςπυηικά δοκίμια για ηελικό έλεγσο και έγκπιζη από ηο Μοςζείο, κλιζέ εκηύπυζηρ, εκηύπυζη
και παπάδοζηρ ενηόρ Αηηικήρ, με ημημαηικέρ παπαδόζειρ, ζε άπιζηη καηάζηαζη και ζύμθυνα με
ηιρ ςποδείξειρ ηος Δμποπικού Σμήμαηορ ηος Μοςζείος. Ζ οικονομική πποζθοπά θα αναθέπει
πηηώρ όηι καλύπηει και ηην δςναηόηηηα αποθήκεςζηρ μέποςρ ηηρ ζςνολικήρ ποζόηηηαρ για
ηοςλάσιζηον 8 μήνερ από ηην ππώηη παπάδοζη, ανάλογα με ηιρ ανάγκερ ηηρ επιζκετιμόηηηαρ ηος
Μοςζείος.
6. ηην οικονομική πποζθοπά θα αναθέπεηαι η ηιμή μονάδορ πος θα πποζθεπθεί για ηο ανυηέπυ
αναγπαθόμενο πλαίζιο ποζόηηηαρ ανά είδορ και ηο ζςνολικό καη’ αποκοπήν ποζό πλέον ηος
αναλογούνηορ ΦΠΑ πος πποζθέπει ο ςποτήθιορ για ηην εκηύπυζη ηος ζςνόλος ηυν κοςηιών ήηοι
απιθμού 4.220 ηεμασίυν.
7. Ζ οικονομική πποζθοπά θα θέπει ζηο ηέλορ ηος κειμένος ηηρ ςπογπαθή και ζθπαγίδα ηος νόμιμος
εκπποζώπος ηηρ επισείπηζηρ. Θα ππέπει να είναι δακηςλογπαθημένη, συπίρ ξέζμαηα και
διοπθώζειρ ηιμών.
8. Ζ πποζθοπά δεν ππέπει να ξεπεπνά ηο ποζό ηυν 25.000,00 εςπώ πλέον ηος αναλογούνηορ
ΦΠΑ 24%. Πποζθοπέρ πος ςπεπβαίνοςν ηον πποεκηιμώμενο πποϋπολογιζμό ηος διαγυνιζμού
αποππίπηονηαι από ηη διαδικαζία.
9. Ζ διάπκεια ιζσύορ ηυν πποζθοπών θα είναι έυρ 31.12.2020
10. Ο ανάδοσορ δεζμεύεηαι ππορ ηην οπιζηικοποιημένη ημεπομηνία παπάδοζηρ πος θα αναθέπεηαι
ζηιρ ζσεηικέρ ενηολέρ παπαγγελιών ηος Δμποπικού Σμήμαηορ ηος Μοςζείος Ακπόποληρ και
πάνηυρ όσι απγόηεπα από 40 ημεπολογιακέρ ημέπερ μεηά ηην παπαλαβή ηηρ ενηολήρ παπαγγελίαρ.
11. Κπιηήπιο ανάθεζηρ είναι η πλέον ζςμθέποςζα από οικονομική άποτη πποζθοπά αποκλειζηικά
βάζει ηιμήρ (η σαμηλόηεπη ηιμή), για όζερ πποζθοπέρ πληπούν ηιρ παπαπάνυ πποδιαγπαθέρ υρ
αναθέπονηαι ζηα ζηοισεία 1 έυρ 9.
12. ε πεπίπηυζη πποζθοπάρ ίζηρ ηιμήρ από δύο ή πεπιζζόηεποςρ ςποτηθίοςρ, η Δπιηποπή θα
διενεπγήζει κλήπυζη.
Πποζθοπέρ ππέπει να ςποβληθούν ζςνολικά για όλα ηα είδη ηος Πίνακα Β.
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ΠΙΝΑΚΑ Γ

Δίδορ
ΦΑΚΔΛΟ ΜΗΚΡΟ
ΦΑΚΔΛΟ
ΦΑΚΔΛΟ ΓΡΑΒΑΣΑ

Γιαζηάζειρ
13cmx10,5cm
πιέηα 3cm
26cmx22cm πιέηα
5cm
40cmx12,7cm
πιέηα 3cm

Μονάδα
ηεμάσιο
ηεμάσιο
ηεμάσιο

Ποζόηηηα

Σιμή μονάδορ
ππο ΦΠΑ

5.000
3.000
700

ΔΠΙΗΜΑΝΗ ΠΙΝΑΚΑ Γ:
ΑΝΑΓΚΑΙΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ:
1. Οι ςπηπεζίερ εκηύπυζηρ και παπαγυγήρ ηυν θακέλυν θα παπαζσεθούν ζύμθυνα με ηιρ
ακόλοςθερ ηεσνικέρ πποδιαγπαθέρ:


ΔΗΓΟ



Γιαζηάζειρ θακέλος

: ζύμθυνα με ηον Πίνακα Γ



Γιαζηάζειρ πιέηαρ

: ζύμθυνα με ηον Πίνακα Γ



Υπώμαηα ζώμαηορ

: 1 λεςκό



Υπώμαηα εκηύπυζηρ

: 2 pantone



Δίδορ Υαπηιού

: Velvet 300gr



Δπεξεπγαζία ζώμαηορ



Δπεξεπγαζία

: σάπηινορ θάκελορ με πιέηα

: κοπηικό καλούπι
: κοπηικό και κόλλημα πιέηαρ

Γείγμα ηος σάπηινος θακέλος ζςζκεςαζίαρ, μποπεί να παπαδοθεί ζηοςρ ενδιαθεπόμενοςρ
ππομηθεςηέρ από ηο γπαθείο ηος Δμποπικού Σμήμαηορ ηος Μοςζείος, καηόπιν ζςνεννόηζηρ

2. Γιαζηάζειρ θακέλος: ζύμθυνα με Πίνακα Γ
3. Με ηην πποζθοπά ηος, κάθε ςποτήθιορ δεζμεύεηαι όηι ζε πεπίπηυζη καηακύπυζηρ ηοςρ
παπαδοηέοςρ σάπηινοςρ θάκελοςρ ζςζκεςαζίαρ θα ακολοςθούν πιζηά ηο δείγμα ηος θακέλος πος
θα παπαλάβει από ηο Δμποπικό Σμήμα.
4. Ο κάθε ςποτήθιορ ςποσπεούηαι να καηαθέζει μέζα ζηον ενιαίο κλειζηό θάκελο, πέπαν ηος
θακέλος οικονομικήρ πποζθοπάρ, και ξεσυπιζηό θάκελο με δείγμα ανηίζηοισηρ επγαζίαρ (ποιόηηηα
σαπηιού, εκηύπυζηρ και κολλήμαηορ θακέλυν) ζε ξεσυπιζηό θάκελο. Ο κλειζηόρ θάκελορ ηηρ
οικονομικήρ πποζθοπάρ θα αποζθπαγιζθεί μόνον εθ’ όζον κπιθεί από ηην Δπιηποπή διενέπγειαρ
υρ ηεσνικά και αιζθηηικά αποδεκηό ηο καηαηεθέν δείγμα πος θα έσει καηαθέζει μέζα ζηον ενιαίο
κλειζηό θάκελο ο ςποτήθιορ.
5. ηην οικονομική πποζθοπά θα πεπιλαμβάνονηαι και οι επγαζίερ για επεξεπγαζία μακέηαρ,
εκηςπυηικά δοκίμια για ηελικό έλεγσο και έγκπιζη από ηο Μοςζείο, κλιζέ εκηύπυζηρ, εκηύπυζη
και παπάδοζηρ ενηόρ Αηηικήρ, με ημημαηικέρ παπαδόζειρ, ζε άπιζηη καηάζηαζη και ζύμθυνα με
ηιρ ςποδείξειρ ηος Δμποπικού Σμήμαηορ ηος Μοςζείος. Ζ οικονομική πποζθοπά θα αναθέπει
πηηώρ όηι καλύπηει και ηην δςναηόηηηα αποθήκεςζηρ μέποςρ ηηρ ζςνολικήρ ποζόηηηαρ για
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ηοςλάσιζηον 8 μήνερ από ηην ππώηη παπάδοζη, ανάλογα με ηιρ ανάγκερ ηηρ επιζκετιμόηηηαρ ηος
Μοςζείος.
6. ηην οικονομική πποζθοπά θα αναθέπεηαι η ηιμή μονάδορ πος θα πποζθεπθεί για ηο ανυηέπυ
αναγπαθόμενο πλαίζιο ποζόηηηαρ ανά είδορ και ηο ζςνολικό καη’ αποκοπήν ποζό πλέον ηος
αναλογούνηορ ΦΠΑ πος πποζθέπει ο ςποτήθιορ για ηην εκηύπυζη ηος ζςνόλος ηυν θακέλυν
ήηοι απιθμού 8.700 ηεμασίυν.
7. Ζ οικονομική πποζθοπά θα θέπει ζηο ηέλορ ηος κειμένος ηηρ ςπογπαθή και ζθπαγίδα ηος νόμιμος
εκπποζώπος ηηρ επισείπηζηρ. Θα ππέπει να είναι δακηςλογπαθημένη, συπίρ ξέζμαηα και
διοπθώζειρ ηιμών.
8. Ζ πποζθοπά δεν ππέπει να ξεπεπνά ηο ποζό ηυν 6.000,00 εςπώ πλέον ηος αναλογούνηορ
ΦΠΑ 24%. Πποζθοπέρ πος ςπεπβαίνοςν ηον πποεκηιμώμενο πποϋπολογιζμό ηος διαγυνιζμού
αποππίπηονηαι από ηη διαδικαζία.
9. Ζ διάπκεια ιζσύορ ηυν πποζθοπών θα είναι έυρ 31.12.2020
10. Ο ανάδοσορ δεζμεύεηαι ππορ ηην οπιζηικοποιημένη ημεπομηνία παπάδοζηρ πος θα αναθέπεηαι
ζηιρ ζσεηικέρ ενηολέρ παπαγγελιών ηος Δμποπικού Σμήμαηορ ηος Μοςζείος Ακπόποληρ και
πάνηυρ όσι απγόηεπα από 40 ημεπολογιακέρ ημέπερ μεηά ηην παπαλαβή ηηρ ενηολήρ παπαγγελίαρ.
11. Κπιηήπιο ανάθεζηρ είναι η πλέον ζςμθέποςζα από οικονομική άποτη πποζθοπά αποκλειζηικά
βάζει ηιμήρ (η σαμηλόηεπη ηιμή), για όζερ πποζθοπέρ πληπούν ηιρ παπαπάνυ πποδιαγπαθέρ υρ
αναθέπονηαι ζηα ζηοισεία 1 έυρ 9.
12. ε πεπίπηυζη πποζθοπάρ ίζηρ ηιμήρ από δύο ή πεπιζζόηεποςρ ςποτηθίοςρ, η Δπιηποπή θα
διενεπγήζει κλήπυζη.
Πποζθοπέρ ππέπει να ςποβληθούν ζςνολικά για όλα ηα είδη ηος Πίνακα Γ.
Πποζθοπά μποπεί να ςποβληθεί είηε για ηα ςπό ππομήθεια είδη όλυν ηυν ανυηέπυ πινάκυν, αλλά και για
ηα ζςνολικά είδη οπιζμένυν από ηοςρ ανυηέπυ πίνακερ (δηλαδή είηε ζςνολικά ηος Πίνακα Α, είηε ηος
Πίνακα Β, είηε ηος Πίνακα Γ) και η καηακύπυζη ανηίζηοισα επιηπέπεηαι να γίνει ζε διαθοπεηικούρ
ππομηθεςηέρ υρ ηα είδη όλυν ή οπιζμένυν πινάκυν.

Ο Ππόεδπορ ηος Γιοικηηικού ςμβοςλίος

Καθ. Γημήηπιορ
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