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ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

1. Σκοπό5 ms πρόσκλησηε

Το Μουσείο Ακρόποληε στο πλαίσιο ms στρατηγικήε διαχείρισηε και επικοινωνίαε των εκθεμάτων του με το
κοινό επιθυμεί να διευρύνει τον κύκλο των πωλουμένων προϊόντων του σε συγκεκριμένεε κατηγορίεε και

κυρίωε να τον εμπλουτίσει με προϊόντα πρωτότυπα, σύγχρονα, με υψηλέε προδιαγραφέε.

Τα πολιτιστικά προϊόντα, που διατίθενται στα πωλητήρια στοχεύουν στο να συνεισφέρουν στη βιωματική
εμπειρία του επισκέπτη, στην πρόσληψη ms γνώσηε, στην ερμηνεία των εκθεμάτων, με βάση το ιστορικό και

πολιτισμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο δημιουργήθηκαν και στην σύνδεσή τουε με τον αρχαιολογικό χώρο ms

Ακρόποληε, από τον οποίο προέρχονται.

Για τον σκοπό αυτό το Μουσείο Ακρόποληε απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσηε ενδιαφέροντοε για τιε

παρακάτω κατηγορίεε προϊόντων.

Για το έτοε 2023 το Μουσείο αναφτεί προτάσειε εμπνευσμένα από τα εκθέματα του Μουσείο και τα
μνημεία τηε Ακρόποληε για τα παρακάτω:

Για τα παιδιά:
•

τσάντεε και λοιπά σχολικά είδη με δυνατότητα ανάπτυξηε σχολικήε σειράε

•

εκπαιδευτικά πολυμέσα, και εκπαιδευτικό υλικό και παιχνίδια για παιδιά ηλικιακών ομάδων 3-5, 6-8,

9-12 ετών εμπνευσμένα και από την ελληνική μυθολογία, παιδικά κουκλάκια σετ γραφείου και

αξεσουάρ για παιδιά. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον υπάρχει για λούτρινα και μινιατούρεε

σε μορφή

κουκουβάγιαε,

Για το ανδρικό κοινό:
•

Χρηστικά αντικείμενα και είδη δώρων που αφορούν το ανδρικό κοινό, εμπνευσμένα από τα εκθέματα
(π.χ. μεγεθυντικοί φακοί, vide poche, money clip .πορτοφόλι και σετ γραφείου)

Αξεσουάρ:
•

Γυναικεία, αντρικό και παιδικά καπέλα ήλιου, τσάντα αγορών, τσάντα θαλάσσηε, τσάντα φαγητού,
ομπρέλεε, έξυπνεε συσκευέε (ραάρθΐε), παγούρι-θερμόε, βεντάλια, θήκεε διαβατηρίου, θήκεε για
κοσμήματα, ετικέτεε αποσκευών, παρεό, κ.λπ.

Είδη γραφείου:
•

διακοσμητικά και λειτουργικά αντικείμενα για το γραφείο με προτίμηση σε αντικείμενα που έχουν

δυνατότητα ανάπτυξηε σε σειρέε ειδών γραφείου (π.χ. σετ γραφείου, συνδυασμό στύλο και μολυβί,)

Είδη σπιτιού:
•

Είδη διακόσμησηε σε πορσελάνη, μάρμαρο , κεραμικά και ύφασμα, και χρηστικά αντικείμενα όπωε

πετσέτεε κουζίναε, σετ μπάνιου, μαξιλαροθήκεε, κεριά ,κ.λπ)

2. Δικαιούμενοι σε υποβολή πρότασηε

Το Μουσείο απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσηε ενδιαφέροντοε προε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσειε
προσώπων προμηθευτών πολιτιστικών, εκπαιδευτικών προϊόντων, γραφιστών, σχεδιαστών, καλλιτεχνών και

λοιπών τεχνιτών, που ασκούν νόμιμα επαγγελματική ή εμπορική δραστηριότητα στη δημιουργία και παραγωγή

συναφών προϊόντων, να υποβάλλουν προτάσειε για προμήθεια προϊόντων (απαραίτητα σχεδιασμόε και
παραγωγή).

3. Κριτήρια επιλογήε

Το Μουσείο διατηρεί το δικαίωμα να επιλέξει κατά την κρίση του έναν ή περισσότερουε προμπθευτέε ανά

κατηγορία προϊόντων, ανάλογα με το ενδιαφέρον που θα εκδηλωθεί, συνεκτιμώνταε τα ακόλουθα κριτήρια :
•

Πρωτοτυπία, ποιότητα, καινοτομία στη σύλληψη και το σχεδίασμά

•

Υψηλή ποιότητα υλικών και πιστοποιητικά ασφάλειαε όπου απαιτούνται από την κείμενη νομοθεσία

•

Συνάφεια με τιε συλλογέε του Μουσείου ή το σύνολο του Μουσείου

•

Συνάφεια με τη συνολική αισθητική του Μουσείου

•

Εκτίμηση εμπορευσιμότηταε (καλέε αποδόσειε είτε μέσω του συνολικού όγκου πωλήσεων είτε μέσω
του ειδικού περιθωρίου κέρδουε)

•

Καλή σχέση ποιότηταε και τιμήε

•

Δυνατότητεε καταστημάτων: ο χώροε των καταστημάτων και των αποθηκών του Μουσείου είναι

περιορισμένοε. Το γεγονόε αυτό υπαγορεύει τουε αναγκαίουε περιορισμούε.

4. Περιεχόμενο προτάσεων

Η πρόταση πρέπει να περιλαμβάνει:

1. Παρουσίαση επιχείρησηε ή βιογραφικό δημιουργού, περιγραφή προϊόντοε, τυχόν πιστοποιητικά ασφάλειαε

ή ποιότηταε, και εν γένει κάθε στοιχείο υπέρ τηε πρότασηε.

2. Δείγμα του αντικειμένου σε εγκεκριμένου τύπου συσκευασία (βλ. επισυναπτόμενο 1-συσκευασία

δειγμάτων).

Το δείγμα δεν επιστρέφεται, εφόσον η πρόταση εγκριθεί, και χρησιμοποιείται από το Μουσείο ωε ποιοτικό
δείγμα σύγκρισηε για τα προϊόντα του αναδόχου, που θα παραδοθούν σε εκτέλεση παραγγελιών του

Μουσείου.
Μαζί με το προϊόν θα πρέπει να κατατεθεί και το δείγμα τηε συσκευασίαε του προϊόντοε.

Η συσκευασία, η οποία προτείνεται να είναι

φιλική προε το περιβάλλον, μπορεί είτε να έχει 4χρωμη

εκτύπωση και να περιλαμβάνει λογότυπο, barcode, ιστορικό και φωτογραφία από το οποίο είναι εμπνευσμένο
το προϊόν, είτε να αποτελείται από μαύρο σκληρό κουτί με καπάκι, συνοδευόμενο από κάρτα ιστορικού
διαστάσεων 4X4 εκ. με 4χρωμη εκτύπωση δύο όψεων σε χαρτί velvet 300 γρ. και δείγμα αυτοκόλλητηε

ετικέταε barcode.
Τα κείμενα, ο λογότυποε και οι φωτογραφίεε θα δοθούν στον ανάδοχο από το Εμπορικό Τμήμα του Μουσείου
στην περίπτωση που το προϊόν εγκριθεί, ωστόσο οι προμπθευτέε θα πρέπει να γνωρίζουν ότι οι συσκευασίεε

των προϊόντων θα πρέπει να υπακούουν στιε παραπάνω προδιαγραφέε και να τιε συνυπολογίσουν στο
κόστοε του προϊόντοε.

3. Δημιουργική πρόταση ή η φωτογραφία του προϊόντοε npos δειγματισμό σε CD (1 αντίτυπο) και 3 αντίτυπα
εκτυπωμένα σε μέγεθοε χαρτιού Α4.

4. Δήλωση του εκθέματοε, από το οποίο είναι εμπνευσμένο το αντικείμενο (εκθεσιακόε χώροε, αριθμόε
προθήκηε, αριθμόε εκθέματοε)

5. Φωτογραφία του εκθέματοε σε CD
Η φωτογραφία του εκθέματοε σε χαμηλή ανάλυση αποστέλλεται ηλεκτρονικά από το Φωτογραφικό Αρχείο
του Μουσείου κατόπιν αίτησηε (βλ. επισυναπτόμενο 2-αίτηση φωτογραφιών)

Η

αίτηση

αποστέλλεται

ηλεκτρονικά

στο

Φωτογραφικό

Αρχείο

του

Μουσείου

cotlections@theacropolismuseum.gr (τηλ. 210 9000 900 εσωτ. 423) ή κατατίθεται στην Γραμματεία
του Μουσείου (Πρωτόκολλο).

6. Σφραγισμένη και υπογεγραμμένη οικονομική προσφορά για τιμή μονάδοε / τεμαχίου και κόστοε
συσκευασίαε με διακριτή την αναφορά του αναλογούντοε ΦΠΑ (βλ. επισυναπτόμενο 3-οικονομική προσφορά

2023). Αν υπάρχει ελάχιστη ποσότητα παραγωγήε ή τροποποίηση του κόστουε ανάλογα με το πλήθοε των
τεμαχίων παραγωγήε πρέπει να γίνει ξεχωριστή αναφορά σε αυτό. Η οικονομική προσφορά κατατίθεται

στο πρωτόκολλο ξεχωριστά από τα δείγματα.

7. Υπογεγραμμένο

και

σφραγισμένο

τον

αντίστοιχο

κανονισμό

προμηθειών

του

Μουσείου,

(βλ.

επισυναπτόμενο 4,5,6 και 7)

Το κόστοε ms συσκευασίαε, ms εκτύπωσηε κάρταε ιστορικού και ms επικόλλησηε ετικέταε barcode θα
πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στην τιμή του προϊόντοε στο πεδίο «τιμή μονάδαε προ φπα».

Σε περίπτωση προϊόντων που αποτελούν πρωτότυπα καλλιτεχνικά δημιουργήματα πρέπει να κατατίθεται και

υπεύθυνη δήλωση του δημιουργού περί ms πρωτοτυπίαε και ms μοναδικότηταε του σχεδίου ή κατάθεση
πιστοποιητικού σχετικήε σχεδιαστικήε πατένταε. Η οικονομική προσφορά ενδείκνυται να περιέχει διάκριση

ανάλογα με τον αριθμό τεμαχίων κάθε παραγγελίαε, ενώ τυχόν εφάπαξ χρεώσειε πρέπει να μνημονεύονται

ξεκάθαρα.

8. Τα αντικείμενα θα πρέπει να συνοδεύονται από πρωτότυπο δημιουργικό. Οι ενδιαφερόμενοι δεν μπορούν
να καταθέσουν αντικείμενο npos εξέταση χωρίε δημιουργικό, ούτε αντικείμενο με εκτυπωμένη φωτογραφίαή
λογότυπο καθώε δεν θεωρείται πρωτότυπο δημιουργικό.

9. Οι ενδιαφερόμενοι δεν μπορούν να καταθέσουν δείγματα τα οποία έχουν απορριφθεί στο παρελθόν από
την επιτροπή.

5. Πνευματικά δικαιώματα
Με την υποβολή τηε πρότασηε τεκμαίρεται ότι ο υποψήφιοε έχει τα αποκλειστικά πνευματικά δικαιώματα στην
πρότασή του και καθίσταται αποκλειστικά υπεύθυνοε για την ανόρθωση κάθε θετικήε και αποθετικήε ζημίαε

του Μουσείου σε περίπτωση σχετικών διεκδικήσεων τρίτων, χωρίε να αποκλείονται και οι λοιπέε συνέπειεε

του Κανονισμού Προμηθειών του Δημοσίου, που εφαρμόζεται ανάλογα στο στάδιο εκτέλεσηε τηε υπό
ανάθεσηε σύμβασηε.

6. Όροι - προϋποθέσειε συνεργασίαε
Από την υποβολή τηε αίτησηε τεκμαίρεται ότι οι υποψήφιοι δηλώνουν npos το Μουσείο Ακρόποληε ότι δεν
έχουν πτωχεύσει (ή σε περίπτωση εταιρείαε, ότι αυτή δεν έχει λυθεί, τεθεί σε εκκαθάριση ή αναγκαστική

διαχείριση, πτώχευση ή προπτωχευτικό στάδιο ή συναφή κατάσταση), ούτε ότι υφίσταται σχετική αίτηση,

καθώε και ότι είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμεροι.
Οι γενόμενεε δεκτέε προσφορέε θα εγκρίνονται με απόφαση του Δ.Σ., η οποία κοινοποιείται στον
ενδιαφερόμενο, και σε όσεε περιπτώσειε πρόκειται να γίνει παραγγελία ειδών αξίαε ανώτερηε των 2.500

ευρώ, πριν την ανάθεση απαιτείται κατάθεση φορολογικήε και ασφαλιστικήε ενημερότηταε και με την

ανάθεση θα καταρτίζεται, κάθε φορά, και έγγραφοε τύποε σύμβασηε. Η κοινοποίηση τηε απόφασηε του Δ.Σ.
αποτελεί αποδοχή τηε δέσμευσηε του προμηθευτή ότι είναι διατεθειμένοε να προμηθεύσει στο Μουσείο
Ακρόποληε τα προτεινόμενα είδη στιε τιμέε και προδιαγραφέε που υποσχέθηκε για ένα έτοε, χωρίε να

συνιστά δέσμευση του Μουσείου Ακρόποληε για την διενέργεια παραγγελιών ή για τον αριθμό παραγγελιών,
στιε οποίεε θα προβεί το Μουσείο, ενδεχόμενο που εξαρτάται από τον σχεδίασμά τηε πολιτικήε των

καταστημάτων του Μουσείου Ακρόποληε και την πορεία εκτέλεσηε του ετήσιου προϋπολογισμού εξόδων του.

Οι παραδόσειε θα γίνονται βάσει ειδικών παραγγελιών που θα προσδιορίζουν τον αριθμό των τεμαχίων, την
αξία τουε, καθώε και το χρόνο παράδοσηε. Το αντίτιμο κάθε παραγγελίαε θα καταβάλλεται εντόε προθεσμίαε

Σμηνών από την τιμολόγηση, παράδοση και παραλαβή των ειδών. Προϋπόθεση για την εξόφληση είναι η
έγκαιρη κατάθεση φορολογικήε και ασφαλιστικήε ενημερότηταε κατόπιν συνεννόησηε και υπόδειξηε του

λογιστηρίου του Μουσείου Ακρόποληε.

Όσοι προμηθευτέε επιλεγούν, θα κληθούν να υποβάλουν εντόε 10 εργασίμων ημερών πλήρη φάκελο
δικαιολογητικών, από τα οποία να προκύπτει η σύσταση, λειτουργία και εκπροσώπηση τηε επιχείρησηε και η

μη συνδρομή περιπτώσεων πτώχευσηε και συναφών καταστάσεων και όσα άλλα αποφασίσει το Δ.Σ. του
Μουσείου. Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά δεν υποβληθούν ή δεν είναι σύμφωνα με το νόμο, η
προσφορά τουε θα θεωρηθεί ότι έχει απορριφθεί.

Διευκρινίζεται ότι η παρούσα πρόσκληση επέχει θέση διερεύνησηε τηε αγοράε και σε καμία περίπτωση δεν

συνεπάγεται πρόταση από την πλευρά του Μουσείου για συνεργασία, το οποίο διατηρεί την διακριτική
ευχέρεια αποδοχήε ή μη των προτάσεων των ενδιαφερομένων προμηθευτών.

Η επιλογή προμηθευτή δεν δημιουργεί κανένα δικαίωμα προαίρεσήε του ή προσδοκίαε του για μελλοντική ή
σταθερή συνεργασία.

Η απόφαση του Μουσείου σε σχέση με τα ανωτέρω θέματα δεν υπόκειται σε διοικητική προσφυγή.

7. Επιστροφή δειγμάτων

Οι προμηθευτέε που επιθυμούν επιστροφή των απορριφθέντων δειγμάτων τουε, πρέπει σε διάστημα 2
εβδομάδων από την ημερομηνία ειδοποίησήε τουε να φροντίσουν να παραλάβουν τα δείγματά τουε

κατόπιν συνεννόησηε με το Εμπορικό Τμήμα του Μουσείου Ακρόποληε.

Στην περίπτωση, που οι προμηθευτέε δεν αναζητήσουν τα δείγματά τουε κατά το συγκεκριμένο χρονικό
διάστημα, το Μουσείο δεν μπορεί να εγγυηθεί για την ασφάλεια των δειγμάτων τουε ή την επιστροφή αυτών.

Τα δείγματα επιστρέφονται με συσκευασία που παρελήφθησαν (κουτί ή κιβώτιο αρχείου, βλ. επισυναπτόμενο
8)

8. Διαδικασία υποβολήε και αξιολόγησηε προτάσεων
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τιε προτάσειε τουε υπόψιν του Εμπορικού Τμήματοε,

στο

γραφείο πρωτοκόλλου, Διονυσίου Αρεοπαγίτου 15, Τ.Κ. 1 1742, Αθήνα, στο ισόγειο του κτηρίου Weiler
(Βάιλερ) καθημερινέε 08.30 - 1 4.00.

Η οικονομική προσφορά κατατίθεται στο πρωτόκολλο ξεχωριστά από τα δείγματα.

Κάθε φάκελοε πρέπει να φέρει τα στοιχεία του υποψηφίου και την ένδειξη «ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΩΛΗΤΗΡΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 2023»

Οι προτάσειε θα κατατίθενται από 01/10/2022 έωε 15/11/2022 μέχρι τιε 14.00 το μεσημέρι.
Σε περίπτωση που απαιτηθούν διευκρινίσειε το Μουσείο θα προβεί σε σχετική δημόσια ανακοίνωση, μέσω
τηε ιστοσελίδαε του.

Για τηλεφωνική επικοινωνία ή κατάθεση δειγμάτων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το

Εμπορικό Τμήμα στο 210-9000959 καθημερινέε 9:00 - 1 1:00.

Αθήνα, 2GI0 .

2022

Για το Μουσείο Ακρόποληε

Ο Γενικόε^^υθυντήε

Καθ. Νικσλαοε Στρμπολίδηε

