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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Παρακαλείσθε να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας με κατάθεση γραπτής προσφοράς τιμής μονάδος και δείγμα
είδους για τη προμήθεια των ειδών εμφαινόμενα στον παρακάτω πίνακα, που αναφέρονται στον συνημμένο
πίνακα που θα συμπληρώσετε.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς η Παρασκευή 06/12/2013 στις 11π.μ. Τρόπος υποβολής:
αποστολή προσφοράς/είδους ταχυδρομικά στη διεύθυνση:
Μουσείο Ακρόπολης,
Διονυσίου Αρεοπαγίτου 15,
Αθήνα 11742
Κτίριο Διοίκησης Μουσείου (Βάϊλερ)
2ος όροφος – Εμπορικό τμήμα υπόψη Β. Μελικίδου (τηλ. 210-9000959)
με την ένδειξη «Προσφορά για τον πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια χάρτινων τσαντών
συσκευασίας»
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00 έως 13:00.

ΠΙΝΑΚΑΣ
Είδος

Διαστάσεις

Μονάδα

Ποσότητα

Χάρτινη τσάντα
Χάρτινη τσάντα
Χάρτινη τσάντα

14,5x14,5x9
20x20x9
26x33x12

τεμάχιο
τεμάχιο
τεμάχιο

7.000
10.000
25.000

Τιμή μονάδος
προ ΦΠΑ

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΠΙΝΑΚΑ :
ΧΑΡΤΙΝΗ ΤΣΑΝΤΑ:
1. Η τσάντα θα είναι από χαρτί Velvet mat πλαστικοποίηση 170 γρ., ένα χρώμα εκτύπωση, με συνθετικό
κορδόνι διαμέτρου 5χιλ.και μήκος 45 εκ., χαρτόνι 450 γρ στον πυθμένα και χαρτόνι 450 γρ στην
αναδίπλωση.
2. Τσάντα 1: διάσταση 14,5x14,5x9, τσάντα 2: διάσταση 20x20x9, τσάντα 3: διάσταση 26x33x12
3. Στην προσφορά θα περιλαμβάνονται επεξεργασία μακέτας, εκτυπωτικά δοκίμια για τελικό έλεγχο και
έγκριση από το Μουσείο, κλισέ εκτύπωσης, εκτύπωση, παράδοση εντός Αττικής, μέχρι τρεις τμηματικές
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.

παραδόσεις, σε άριστη κατάσταση και σύμφωνα με τις υποδείξεις του εμπορικού τμήματος του
Μουσείου.
Όλα τα υπό προμήθεια προϊόντα θα πρέπει να είναι υψηλών προδιαγραφών (σύμφωνα με τις
προδιαγραφές που ορίζονται στο στοιχείο 1)
Η τιμή μονάδος θα προσφερθεί για το ανωτέρω αναγραφόμενο πλαίσιο ποσότητας ανά είδος.
Το Μουσείο δεσμεύεται για την παραγγελία των ειδών μέσα στο ανωτέρω πλαίσιο ποσότητας.
Η σύμβαση προμήθειας θα έχει διάρκεια έως 31/12/2014.
Κριτήριο ανάθεσης είναι η χαμηλότερη τιμή για όσες προσφορές πληρούν τις παραπάνω προδιαγραφές
ως αναφέρονται στα στοιχεία 1 έως 4.
Θα πρέπει ο προμηθευτής μαζί με την υποβολή της προσφοράς να καταθέσει και δείγμα, αντίστοιχο του
προϊόντος.
Ο προμηθευτής δεσμεύεται προς οριστικοποιημένη ημερομηνία παράδοσης, σε συνεννόηση με το
εμπορικό τμήμα του Μουσείου Ακρόπολης και όχι αργότερα από 40 μέρες μετά την παραλαβή της
εντολής παραγγελίας.
Η προσφορά δεν πρέπει να ξεπερνάει το ποσό των 15.000 ευρώ.
Σε περίπτωση προσφοράς ίσης τιμής από δύο ή περισσότερους προμηθευτές, η επιτροπή θα διενεργήσει
κλήρωση.

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

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Δημήτριος Παντερμαλής
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