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ΓΙΑ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΠΩΛΗΤΗΡΙΩΝ
ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

Το Μουσείο Ακρόπολης είναι ένας σύγχρονος χώρος πολιτισµού και ανάδειξης
των µνηµείων της πολιτιστικής κληρονοµιάς, που προέρχονται από την Ακρόπολη
των Αθηνών.
Στο Μουσείο λειτουργούν δύο πωλητήρια τα οποία διαθέτουν στο κοινό
αναµνηστικά και πολιτιστικά αντικείµενα, όπως βιβλία, πιστά αντίγραφα,
κοσµήµατα, σύγχρονες εφαρµογές χρηστικών προϊόντων µε θέµατα και
διακόσµηση εµπνευσµένη από την αρχαία ελληνική πολιτιστική κληρονοµιά.
Τα πολιτιστικά προϊόντα που διατίθενται στα πωλητήρια στοχεύουν στο να
συνεισφέρουν στη βιωµατική εµπειρία του επισκέπτη, στην πρόσληψη της γνώσης,
στην ερµηνεία των εκθεµάτων, µε βάση το ιστορικό και πολιτισµικό πλαίσιο µέσα
στο οποίο δηµιουργήθηκαν και στη σύνδεσή τους µε τον αρχαιολογικό χώρο της
Ακρόπολης, από τον οποίο προέρχονται.
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1. Σκοπός της πρόσκλησης
Το Μουσείο Ακρόπολης στο πλαίσιο της εµπορικής του στρατηγικής επιθυµεί να
διευρύνει και να ανανεώνει τον κύκλο των πωλουµένων εκδόσεων.
Για το σκοπό αυτό το Μουσείο απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
για τις παρακάτω κατηγορίες εκδόσεων:
•

Αρχαιολογικοί οδηγοί, µονογραφίες, συλλογικές εργασίες και λευκώµατα
άλλων εκδοτικών οίκων, φορέων και οργανισµών µε θέµα την Ακρόπολη, το
Μουσείο και τις συλλογές του.

•

Αρχαιολογικοί οδηγοί, µονογραφίες, συλλογικές εργασίες και λευκώµατα µε θέµα
την αρχαία Αθήνα.

•

Βιβλία ελληνικής µυθολογίας και αρχαίας ιστορίας.

•

Βιβλία αρχαίας ελληνικής τέχνης.

•

Βιβλία λογοτεχνίας και ψυχαγωγίας µε θέµατα σχετικά µε την Ακρόπολη, το
Μουσείο και τις συλλογές του.

•

Ηλεκτρονικές εκδόσεις µε τα παραπάνω θέµατα.

•

Παιδικά βιβλία,

Λόγω µεγάλου αριθµού διαθέσιµων τίτλων και περιορισµένου χώρου προβολής στα
πωλητήρια, για το έτος 2017 θα δοθεί προτεραιότητα:
o σε εκπαιδευτικά βιβλία και βιβλία δραστηριοτήτων µε θέµα τη µυθολογία, τις
συλλογές του Μουσείου, την Ακρόπολη και το Μουσείο Ακρόπολης για παιδιά
προσχολικής
προσχολική ς ηλικίας
ηλικίας .
o σε βιβλία και ιδιαίτερα µυθιστορήµατα για εφήβους που σχετίζονται µε θέµατα
της ελληνικής µυθολογίας, τις συλλογές του Μουσείου, την Ακρόπολη και το
Μουσείο Ακρόπολης.

2. ∆ικαιούµενοι σε υποβολή πρότασης :
Το Μουσείο απευθύνει πρόσκληση προς φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ή ενώσεις
προσώπων προµηθευτών εκδόσεων, που ασκούν νόµιµα την σχετική εµπορική
δραστηριότητα.
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3. Κριτήρια επιλογής
Το Μουσείο διατηρεί το δικαίωµα να επιλέξει κατά την κρίση του έναν ή
περισσότερους προµηθευτές ανά κατηγορία προϊόντων, ανάλογα µε το ενδιαφέρον
που θα υποβληθεί, συνεκτιµώντας ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα ακόλουθα
κριτήρια :
1. Περιεχόµενο: το περιεχόµενο των εκδόσεων πρέπει να είναι συµβατό µε τα είδη
που περιγράφονται παραπάνω.
2. Ποιότητα πληροφορίας : το Μουσείο ελέγχει αυστηρά την επιστηµονική ακρίβεια
της παρεχόµενης πληροφορίας. Στην περίπτωση που η έκδοση είναι στο σύνολό
της

ανακριβής

θα

απορρίπτεται.

Στην

περίπτωση

που

παρατηρούνται

περιορισµένης έκτασης ανακρίβειες, το Μουσείο προτείνει στον εκδότη
τροποποιήσεις και η έκδοση θα εγκρίνεται µετά τις αλλαγές.
3. Ποιότητα έκδοσης: στις περιπτώσεις που ενώ πληρούνται τα παραπάνω κριτήρια η
έκδοση δεν είναι συµβατή µε τις ποιοτικές και αισθητικές προδιαγραφές του
Μουσείου της Ακρόπολης, οι αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.
4. Γλώσσα: το Μουσείο της Ακρόπολης δέχεται καθηµερινά µεγάλο αριθµό ξένων
επισκεπτών. Για τον λόγο αυτό επιθυµεί οι εκδόσεις να διατίθενται και σε άλλες
γλώσσες, πλην της ελληνικής.
5. ∆υνατότητες καταστηµάτων: ο χώρος των καταστηµάτων και των αποθηκών του
Μουσείου είναι περιορισµένος. Το γεγονός αυτό υπαγορεύει τους αναγκαίους
περιορισµούς.
6. Ανταπόκριση κοινού: εκδόσεις µε ελάχιστη ανταπόκριση στο κοινό θα αποσύρονται
µετά την λήξη της (οικονοµικής τους προσφοράς).

4. Περιεχόµενο προτάσεων
Η πρόταση πρέπει να περιλαµβάνει:
1. Σφραγισµένη και υπογεγραµµένη οικονοµική προσφορά σε 3 αντίτυπα, για τιµή
µονάδος / τεµαχίου µε διακριτή την αναφορά του αναλογούντος ΦΠΑ, και του
ποσοστού έκπτωσης (βλ επισυναπτόµενο 1).
2. Τρία (3) αντίτυπα του τίτλου στην κάθε γλώσσα έκδοσης.
3. Υπεύθυνη δήλωση µε την οποία βεβαιώνει ο συγκεκριµένος προµηθευτήs ότι ο
ίδιος και οι συνεργάτες του για την παραγωγή του προσφερόµενου είδους δεν έχει
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εκκρεµείς οφειλές προς το Μουσείο Ακρόπολης λόγω δικαιωµάτων του Μουσείου,
που αφορούν στα εκθέµατα του στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ούτε έχει
παραβιάσει τα κατά τον νόµο 3711/2008 αποκλειστικά δικαιώµατα του Μουσείου
επί της εικόνας των εκθεµάτων του και των συλλογών του, καθώς και των
αποκλειστικών δικαιωµάτων χρήσης οπτικοακουστικών µέσων στους χώρους του
Μουσείου, δικαιωµάτων λήψης φωτογραφιών, κινηµατογράφησης, ανάρτησης
αυτών ακόµα και αποσπασµατικά στο διαδίκτυο και γενικά τα δικαιώµατα του
Μουσείου από κάθε χρήση εικόνας από ή µε βάση τα εκθέµατά του, τις συλλογές
του και τους χώρους του Μουσείου (βλ επισυναπτόµενο 2).
4. Οι ενδιαφερόµενοι δεν µπορούν να καταθέσουν τίτλους οι οποίοι έχουν απορριφθεί
στο παρελθόν από την επιτροπή.
5. Υπογεγραµµένο και σφραγισµένο τον κανονισµό προµηθειών του Μουσείου. (βλ
επισυναπτόµενο 3).

5. Πνευµατικά δικαιώµατα
Με την υποβολή της πρότασης τεκµαίρεται ότι ο υποψήφιος έχει τα αποκλειστικά
πνευµατικά δικαιώµατα στην πρότασή του και καθίσταται αποκλειστικά υπεύθυνος
για την ανόρθωση κάθε θετικής και αποθετικής ζηµίας του Μουσείου σε περίπτωση
σχετικών διεκδικήσεων τρίτων, χωρίς να αποκλείονται και οι λοιπές συνέπειες του
Κανονισµού Προµηθειών του ∆ηµοσίου, που εφαρµόζεται ανάλογα στο στάδιο
εκτέλεσης της υπό ανάθεση σύµβασης.
6. Όροι – προϋποθέσεις συνεργασίας
Από την υποβολή της αίτησης τεκµαίρεται ότι οι υποψήφιοι δηλώνουν προς το
Μουσείο Ακρόπολης ότι δεν έχουν πτωχεύσει (ή σε περίπτωση εταιρείας, ότι αυτή
δεν έχει λυθεί, τεθεί σε εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, πτώχευση ή
προπτωχευτικό στάδιο ή συναφή κατάσταση), ούτε ότι υφίσταται εκκρεµής σχετική
αίτηση, καθώς και ότι είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήµεροι.
Οι γενόµενες δεκτές προσφορές θα εγκρίνονται µε απόφαση του ∆.Σ., η οποία
κοινοποιείται στον ενδιαφερόµενο, και σε όσες περιπτώσεις πρόκειται να γίνει
παραγγελία ειδών αξίας ανώτερης των 2.500 ευρώ θα καταρτίζεται, κάθε φορά,
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και έγγραφος τύπος σύµβασης. Η κοινοποίηση της απόφασης του ∆.Σ. αποτελεί
αποδοχή της δέσµευσης του προµηθευτή ότι είναι διατεθειµένος να προµηθεύσει
στο Μουσείο Ακρόπολης τα προτεινόµενα είδη στις τιµές και προδιαγραφές που
υποσχέθηκε για ένα έτος, χωρίς να συνιστά δέσµευση του Μουσείου Ακρόπολης
για την διενέργεια παραγγελιών ή για τον αριθµό παραγγελιών, στις οποίες θα
προβεί το Μουσείο, ενδεχόµενο που εξαρτάται από τον σχεδιασµό της πολιτικής
των καταστηµάτων του Μουσείου Ακρόπολης και την πορεία εκτέλεσης του ετήσιου
προϋπολογισµού εξόδων του.
Οι παραδόσεις θα γίνονται βάσει ειδικών παραγγελιών που θα προσδιορίζουν τον
αριθµό των τεµαχίων, την αξία τους, καθώς και το χρόνο παράδοσης. Το αντίτιµο
κάθε παραγγελίας θα καταβάλλεται εντός προθεσµίας 2 µηνών από την
τιµολόγηση, παράδοση και παραλαβή των ειδών. Προϋπόθεση για την εξόφληση
είναι η έγκαιρη κατάθεση φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας κατόπιν
συνεννόησης και υπόδειξης του λογιστηρίου του Μουσείου Ακρόπολης.
Όσοι προµηθευτές επιλεγούν, θα κληθούν να υποβάλουν εντός 10 εργασίµων
ηµερών πλήρη φάκελο δικαιολογητικών, από τα οποία να προκύπτει η σύσταση,
λειτουργία και εκπροσώπηση της επιχείρησης και η µη συνδροµή περιπτώσεων
πτώχευσης και συναφών καταστάσεων και όσα άλλα αποφασίσει το ∆.Σ. του
Μουσείου. Σε περίπτωση, που τα δικαιολογητικά δεν υποβληθούν ή δεν είναι
σύµφωνα µε το νόµο, η προσφορά τους θα θεωρείται ότι έχει απορριφθεί.
∆ιευκρινίζεται ότι η παρούσα πρόσκληση επέχει θέση διερεύνησης της αγοράς και
σε καµία περίπτωση δεν συνεπάγεται πρόταση από την πλευρά του Μουσείου για
συνεργασία, το οποίο διατηρεί την διακριτική ευχέρεια αποδοχής ή µη των
προτάσεων των ενδιαφερόµενων προµηθευτών.
Η επιλογή προµηθευτή δεν δηµιουργεί κανένα δικαίωµα προαίρεσής του ή
προσδοκίας του για µελλοντική ή σταθερή συνεργασία.
Η απόφαση του Μουσείου σε σχέση µε τα ανωτέρω θέµατα δεν υπόκειται σε
διοικητική προσφυγή.

7. Επιστροφή δειγµάτων
Τα δείγµατα δεν επιστρέφονται, εφόσον η πρόταση εγκριθεί, και χρησιµοποιούνται
από το Μουσείο ως ποιοτικό δείγµα σύγκρισης για τα προϊόντα του αναδόχου, που

5

θα παραδοθούν σε εκτέλεση παραγγελιών του Μουσείου. Σε περίπτωση µη
έγκρισης τα 2 δείγµατα επιστρέφονται ενώ το 1 παραµένει στο αρχείο του
Εµπορικού Τµήµατος του Μουσείου. Οι προµηθευτές που επιθυµούν επιστροφή
των απορριφθέντων δειγµάτων τους, πρέπει σε διάστηµα 2 εβδοµάδων από την
ηµεροµηνία ειδοποίησής τους να φροντίσουν να παραλάβουν τα δείγµατά τους
κατόπιν συνεννόησης µε το Εµπορικό Τµήµα του Μουσείου Ακρόπολης.
Στην περίπτωση που οι προµηθευτές δεν αναζητήσουν τα δείγµατά τους κατά το
συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, το Μουσείο δεν µπορεί να εγγυηθεί για την
ασφάλεια των δειγµάτων τους ή την επιστροφή αυτών.

8. ∆ιαδικασία υποβολής και αξιολόγησης προτάσεων
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν τις προτάσεις τους υπόψιν του
Εµπορικού Τµήµατος, στο γραφείο πρωτοκόλλου, ∆ιονυσίου Αρεοπαγίτου 15, Τ.Κ.
11742, Αθήνα, στο ισόγειο του κτηρίου Weiler (Βάιλερ).
Κάθε φάκελος πρέπει να φέρει τα στοιχεία του υποψηφίου και την ένδειξη
«ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΠΩΛΗΤΗΡΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟΥ
ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ»

Οι προτάσεις θα κατατίθενται από 01/10 έως 31/10.
Σε περίπτωση που απαιτηθούν διευκρινίσεις το Μουσείο θα προβεί σε σχετική
δηµόσια ανακοίνωση, µέσω της ιστοσελίδας του.
Για τηλεφωνική επικοινωνία ή κατάθεση δειγµάτων οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
επικοινωνούν µε το Εµπορικό Τµήµα στο 210-9000959 καθηµερινές 9:00 –
11:00.

Αθήνα 28 Ιουλίου 2016,
Για το Μουσείο Ακρόπολης
Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου

Καθ. ∆ηµήτριος Παντερµαλής
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