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ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ
Παξαθαιείζζε λα εθδειψζεηε ην ελδηαθέξνλ ζαο κε θαηάζεζε γξαπηήο πξνζθνξάο
ηηκήο κνλάδνο θαη δείγκα είδνπο γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ εηδψλ, πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ
ζπλεκκέλν πίλαθα πνπ ζα ζπκπιεξψζεηε.
Καηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξάο ε Παξαζθεπή 10 Θνπλίνπ 2016 ζηηο
10 π.κ. Σξφπνο ππνβνιήο: απνζηνιή πξνζθνξάο/είδνπο ηαρπδξνκηθά ζηε
δηεχζπλζε:
Μοςζείο Ακπόποληρ,
Γιονςζίος Απεοπαγίηος 15,
Αθήνα 11742
Κηίπιο Γιοίκηζηρ Μοςζείος (Βάφλεπ)
2ορ όποθορ -Σμήμα ππομηθειών -ςπ' ότιν Α. Πποβαηάπη (ηηλ. 210-9000958)
με ηην ένδειξη «Πποζθοπά για ηον ππόσειπο μειοδοηικό διαγυνιζμό για ηην
ππομήθεια ςλικών καθαπιόηηηαρ»
θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο 09:00 έσο 14:00.
Είδνο
Υεηξνπεηζέηα
(ΖΘΚ-ΖΑΚ)
Υαξηί – Ρνιφ
Τγείαο

Μνλάδα

Πνζφηεηα

παθέην 200
θχιισλ(264γξ.)
Ρνιφ 200
γξακκαξίσλ

20.000

Σηκή
κνλάδνο

32.000

ΕΠΘΗΜΑΝΗ:

1. Γηα ην δεηνχκελν είδνο Υεηξνπεηζέηα (ΖΘΚ-ΖΑΚ) νη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ζα
αλαγξάθνπλ αλαιπηηθά ηα ραξαθηεξηζηηθά, ηηο δηαζηάζεηο (κήθνο-πιάηνο), ην βάξνο, ηελ
ζπζθεπαζία, ηελ ζχλζεζε θαη ηελ πνηφηεηα ηνπ ραξηηνχ (ιεπθαζκέλνο ρεκηθφο πνιηφο
ρσξίο βιαβεξέο νπζίεο πνπ κπνξνχλ λα βιάςνπλ απηνχο πνπ ηηο ρξεζηκνπνηνχλ) πνπ
πξνζθέξνπλ.
2. Γηα ην δεηνχκελν είδνο Υαξηί – Ρνιφ Τγείαο Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ζα
αλαγξάθνπλ αλαιπηηθά ηα ραξαθηεξηζηηθά, ηηο δηαζηάζεηο (κήθνο-πιάηνο), ην βάξνο, ηε
ζπζθεπαζία, ηελ ζχλζεζε θαη ηελ πνηφηεηα ηνπ ραξηηνχ πνπ πξνζθέξνπλ Να
απνζπληίζεηαη εχθνια ζην λεξφ (πιήξσο πδαηνδηαιπηφ). - Να είλαη απαιφ θαη αληνρήο
ζηε ρξήζε - Υξψκα ιεπθφ (ιεπθαζκέλνο ρεκηθφο πνιηφο). Σα θχιια λα ρσξίδνληαη

κεηαμχ ηνπο κε δηάηξεζε θαηά ηξφπν, ψζηε λα είλαη εχθνιε ε θνπή θχιινπ απφ θχιιν. Η
αξρή ηνπ ραξηηνχ λα είλαη ειαθξψο θνιιεκέλε θαη ε θφιια λα κε δηαπεξλά ηα ππφινηπα
θχιια, πξνο εχθνιε ρξήζε θαη απνθπγή ζπαηάιεο.

16PROC004505183 2016-06-01

3. Όια ηα ππφ πξνκήζεηα πξντφληα ζα πξέπεη λα είλαη πςειψλ πξνδηαγξαθψλ θαη
πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO απφ αξκφδην νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο.
4. Η ηηκή κνλάδνο ζα πξνζθεξζεί γηα ην αλσηέξσ αλαγξαθφκελν πιαίζην πνζφηεηαο αλά
είδνο.
5. Η πξνζθνξά γηα ην δεηνχκελν είδνο «Υεηξνπεηζέηα» δελ πξέπεη λα μεπεξλά ην πνζφ
ησλ 8.720,00 επξψ πιένλ ηνπ αλαινγνχληνο ΦΠΑ . Πξνζθνξέο πνπ ππεξβαίλνπλ ηνλ
πξνεθηηκεκέλν πξνυπνινγηζκφ απνξξίπηνληαη απφ ηε δηαδηθαζία.
6. Η πξνζθνξά γηα ην δεηνχκελν είδνο «Υαξηί – Ρνιφ Τγείαο» δελ πξέπεη λα μεπεξλά ην
πνζφ ησλ 10.080,00 επξψ πιένλ ηνπ αλαινγνχληνο ΦΠΑ. Πξνζθνξέο πνπ ππεξβαίλνπλ
ηνλ πξνεθηηκεκέλν πξνυπνινγηζκφ απνξξίπηνληαη απφ ηε δηαδηθαζία.
7. Σν Μνπζείν δεζκεχεηαη γηα ηελ παξαγγειία ησλ εηδψλ κέζα ζην αλσηέξσ πιαίζην
πνζφηεηαο.
8. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ηα ππφ πξνκήζεηα είδε ηκεκαηηθά ζην
Μνπζείν ηεο Αθξφπνιεο θαηφπηλ ζπλελλνήζεσο θαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ
Μνπζείνπ.
9. Η ζχκβαζε πξνκήζεηαο ζα έρεη εηήζηα δηάξθεηα.
10. Η δέζκεπζε πίζησζεο ζα είλαη χςνπο έσο δεθανθηψ ρηιηάδεο oθηαθφζηα επξψ
(18.800,00€) πιένλ ηνπ αλαινγνχληνο ΦΠΑ ζε βάξνο ηνπ ΚΑΕ 1381 ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016 .
11. Πξνζθνξέο είλαη δπλαηφ λα ππνβιεζνχλ γηα κία ή πεξηζζφηεξεο θαηεγνξίεο εηδψλ,
αληίζηνηρα δε ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα θαηαθπξψζεη ην απνηέιεζκα ζε έλαλ ή,
ηκεκαηηθψο, ζε πεξηζζφηεξνπο πξνκεζεπηέο.
12. Κξηηήξην αλάζεζεο είλαη ε ρακειφηεξε ηηκή γηα φζεο πξνζθνξέο πιεξνχλ ηηο παξαπάλσ
πξνδηαγξαθέο σο αλαθέξνληαη ζηα ζηνηρεία 1 έσο 3.

Ο Πξφεδξνο ηνπ Δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ

Καζ. Δεκήηξηνο Παληεξκαιήο

