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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ
Παρακαλείςκε να εκδθλϊςετε το ενδιαφζρον ςασ με κατάκεςθ γραπτισ οικονομικισ προςφοράσ και ςχετικοφ
δείγματοσ ςε ενιαίο κλειςτό φάκελο για τθν εκτφπωςθ των ςφντομων οδθγϊν (αγγλικά, ιςπανικά) του Μουςείου
Ακρόπολθσ που αναφζρονται ςτον παρακάτω πίνακα που κα ςυμπλθρϊςετε. Η οικονομικι προςφορά κα κατατεκεί
μζςα ςε ξεχωριςτό κλειςτό φάκελο και ο φάκελοσ αυτόσ μαηί με το δείγμα κα υποβλθκοφν μζςα ςε ενιαίο κλειςτό
φάκελο.
Καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ του ενιαίου κλειςτοφ φακζλου που περιλαμβάνει τον κλειςτό φάκελο
προςφοράσ και το δείγμα, είναι θ Παραςκευή 09/06/2017, ςτισ 11π.μ.
Τρόποσ υποβολισ: κατάκεςθ κλειςτοφ φακζλου προςφοράσ και δείγματοσ μζςα ςε ενιαίο κλειςτό φάκελο ςτο
Πρωτόκολλο του Μουςείου κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ 9 π.μ. ζωσ 1 μ.μ..
Μουςείο Ακρόπολησ,
Διονυςίου Αρεοπαγίτου 15,
Αθήνα 11742
Κτίριο Διοίκηςησ Μουςείου (Βάϊλερ)
Εμπορικό Τμιμα του Μουςείου, υπ’ όψιν κ. Βίκησ Μελικίδου (τηλ. 210 9000959)
Ο Ενιαίοσ φάκελοσ προςφοράσ και ο εςωκλειόμενοσ φάκελοσ οικονομικισ προςφοράσ κα φζρουν αμφότεροι τθν
ζνδειξθ «Προςφορά για τον πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνιςμό για τθν παροχι υπθρεςιϊν εκτφπωςθσ του Σφντομου
Οδθγοφ (αγγλικά, ιςπανικά) του Μουςείου».
ΠΙΝΑΚΑ
Είδοσ

Διαςτάςεισ

Σφντομοσ οδθγόσ του
Μουςείου (αγγλικά)
Σφντομοσ οδθγόσ του
Μουςείου (ιςπανικά)

19 εκ. x 23 εκ. κλειςτό,
38εκ. x 23 εκ. ανοιχτό
19 εκ. x 23 εκ. κλειςτό,
38εκ. x 23 εκ. ανοιχτό

Ποςότθτα
ςε
τεμάχια
7.000

Τιμι μονάδοσ
προ ΦΠΑ

1.500

ΑΝΑΓΚΑΙΕ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ:
1) Οι υπθρεςίεσ εκτφπωςθσ κα παραςχεκοφν ςφμφωνα με τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ:
ΕΙΔΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ

: ΒΙΒΛΙΟ

Διαςτάςεισ

: 19 εκ. x 23 εκ. κλειςτό, 38εκ. x 23 εκ. ανοιχτό

Σελίδεσ

: εξϊφυλλο + 56 εςωτερικζσ

Χαρτί εξωφφλλου

: Bristol 250 gr.

1

Χαρτί εςϊφυλλων

: 115 gr. γραφισ

Εκτφπωςθ εξωφ.

: Α όψθ: cmyk (φωτό), Β όψθ: pantone warm gray 11 + pantone warm gray 2U

Εκτφπωςθ εςωφ.

: cmyk + pantone warm gray 1

Βιβλιοδεςία

: ραφτό – κολλθτό

Δοκίμια

: Blue Print πριν τθν εκτφπωςθ

Διευκρινίςεισ:
- Δείγμα του οδθγοφ, μπορεί να παραλθφκεί από το γραφείο του Εμπορικοφ Τμιματοσ του Μουςείου, κατόπιν
ςυνεννόθςθσ.
2) Ο οδθγόσ κα τυπωκεί ςε 2 γλϊςςεσ, ςε 7.000 τεμάχια ςτα αγγλικά και 1.500 τεμάχια ςτα ιςπανικά. Ο
ανάδοχοσ τυπογράφοσ κα παραλάβει κλειςτά αρχεία προσ εκτφπωςθ. Με τθν προςφορά του, κάκε
υποψιφιοσ δεςμεφεται ότι ςε περίπτωςθ κατακφρωςθσ οι παραδοτζοι οδθγοί κα ακολουκοφν πιςτά το
δείγμα του οδθγοφ που κα παραλάβει από το Εμπορικό Τμιμα.
3) Ο κάκε υποψιφιοσ υποχρεοφται μαηί με τθν υποβολι τθσ οικονομικισ προςφοράσ ςε ενιαίο κλειςτό φάκελο,
να κατακζςει και δείγμα αντίςτοιχθσ εργαςίασ ςε ξεχωριςτό φάκελο. Ο κλειςτόσ φάκελοσ τθσ οικονομικισ
προςφοράσ κα αποςφραγιςκεί μόνον εφ’ όςον κρικεί από τθν Επιτροπι διενζργειασ ωσ τεχνικά και
αιςκθτικά αποδεκτό το κατατεκζν δείγμα που κα ζχει κατακζςει μζςα ςτον ενιαίο κλειςτό φάκελο ο
υποψιφιοσ.
4) Στθν οικονομικι προςφορά κα περιλαμβάνεται το κόςτοσ θλιοτυπίασ και δοκιμίου χρωμάτων, εκτφπωςθσ και
παράδοςθσ εντόσ Αττικισ, με τμθματικζσ παραδόςεισ, ςε άριςτθ κατάςταςθ και ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ
του Εμπορικοφ Τμιματοσ του Μουςείου. Η οικονομικι προςφορά κα αναφζρει ρθτϊσ ότι καλφπτει και τθν
δυνατότθτα αποκικευςθσ μζρουσ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ για τουλάχιςτον 8 μινεσ από τθν πρϊτθ
παράδοςθ, ανάλογα με τισ ανάγκεσ τθσ επιςκεψιμότθτασ του Μουςείου.
5) Στθν οικονομικι προςφορά κα αναφζρεται το ςυνολικό κατ’ αποκοπιν ποςό πλζον του αναλογοφντοσ ΦΠΑ
και θ τιμι μονάδασ πλζον του αναλογοφντοσ ΦΠΑ για κάκε είδοσ που προςφζρει ο υποψιφιοσ για τθν
εκτφπωςθ του ςυνόλου των οδθγϊν ιτοι αρικμοφ 8.500 τεμαχίων.
6) Η οικονομικι προςφορά κα φζρει ςτο τζλοσ του κειμζνου τθσ υπογραφι και ςφραγίδα του νόμιμου
εκπροςϊπου τθσ επιχείρθςθσ. Θα πρζπει να είναι δακτυλογραφθμζνθ, χωρίσ ξζςματα και διορκϊςεισ τιμϊν.
7) Η προςφορά δεν πρζπει να ξεπερνά το ποςό των 15.000,00 ευρώ πλζον του αναλογοφντοσ ΦΠΑ 24%.
Προςφορζσ που υπερβαίνουν τον προεκτιμϊμενο προχπολογιςμό του διαγωνιςμοφ απορρίπτονται από τθ
διαδικαςία.
8) Η διάρκεια ιςχφοσ των προςφορϊν κα είναι μζχρι 31/12/2017.
9) Ο ανάδοχοσ δεςμεφεται προσ τθν οριςτικοποιθμζνθ θμερομθνία παράδοςθσ κατόπιν εντολισ του Εμπορικοφ
Τμιματοσ του Μουςείου Ακρόπολθσ και όχι αργότερα από 30 θμερολογιακζσ θμζρεσ μετά τθν παραλαβι τθσ
εντολισ παραγγελίασ και των αρχείων προσ εκτφπωςθ.
10) Οι παραδοτζοι οδθγοί κα παραδίδονται από τον ανάδοχο ςτο Μουςείο ςυςκευαςμζνοι μζςα ςτα κουτιά
ςυςκευαςίασ τουσ.
11) Κριτιριο ανάκεςθσ είναι θ χαμθλότερθ τιμι, για όςεσ προςφορζσ πλθροφν τισ παραπάνω προδιαγραφζσ ωσ
αναφζρονται ςτα ςτοιχεία 1 ζωσ 10.
12) Σε περίπτωςθ προςφοράσ ίςθσ τιμισ από δφο ι περιςςότερουσ υποψθφίουσ, θ Επιτροπι κα διενεργιςει
κλιρωςθ.
Προςφορζσ πρζπει να υποβληθοφν ςυνολικά για όλα τα είδη του Πίνακα
Ο Πρόεδροσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου

Κακ. Δθμιτριοσ Παντερμαλισ
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