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Αθήνα 24/10/2008
Αρ. Πρωτ. 1396
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ» 2000-2006 Γ’ Κ.Π.Σ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2.1.3 «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ»

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ Α.Σ.Κ.Τ.
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ
ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ 2ΟΥ
ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΕΧΝΗΣ
α)

Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών
Φορέας Υλοποίησης

β)

Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας Ανωτάτης Σχολής
Καλών Τεχνών
Φορέας Επίβλεψης και Λειτουργίας

γ)

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων (ΥΠΕΠΘ)
Φορέας Χρηµατοδότησης

Το έργο έχει ενταχθεί στο Π∆Ε και στη ΣΑΕ 045/3 µε κωδικό 2002ΣΕ04530116 του
Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων (ΥΠΕΠΘ), το οποίο ενεργεί ως
φορέας χρηµατοδότησης του έργου µε τίτλο «Ενίσχυση και εµπλουτισµός της
Βιβλιοθήκης της ΑΣΚΤ». Η Πράξη συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Κρατική Συµµετοχή κατά 20%, ( ΣΑΕ
045/3, κωδικός 202ΣΕ04530116), µε φορέα χρηµατοδότησης το Υπουργείο Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων.
ΚΡΙΤΗΡΙΟ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

15000€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ

1. ΓΕΝΙΚΟΙ & ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1.1 Αντικείµενο του ∆ιαγωνισµού
Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών
(στο εξής η Αναθέτουσα Αρχή) προκηρύσσει πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό,
συνολικού προϋπολογισµού δαπάνης δέκα πέντε χιλιάδων ευρώ (15.000,00€)
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή µε
αντικείµενο την καλλιτεχνική επιµέλεια και την εκτύπωση των πρακτικών του 2ου
Συνεδρίου Βιβλιοθηκών Τέχνης που οργάνωσε και πραγµατοποίησε η Βιβλιοθήκη
της ΑΣΚΤ στις 1 και 2 Φεβρουαρίου 2008. Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισµό
του έργου «Ενίσχυση και εµπλουτισµός της Βιβλιοθήκης της Ανωτάτης Σχολής
Καλών Τεχνών» και συγκεκριµένα τους κωδικούς 61.00 και 61.03
1.2 Ορισµοί

Οι ακόλουθοι όροι θα έχουν, πλην της περιπτώσεως που τα συµφραζόµενα απαιτούν
διαφορετικά, τις έννοιες που τους αποδίδονται στη συνέχεια:
1

Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού & Αξιολόγησης Προσφορών
(Ε∆∆ΑΠ)
Το αρµόδιο συλλογικό όργανο που θα συγκροτηθεί από την Αναθέτουσα
Αρχή στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισµού.

2

Αρµόδιος ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού
Η κ. Καραπανάγου, που παρέχει σχετικές µε το διαγωνισµό πληροφορίες
(τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 4801301 - e-mail: natassa@asfa.gr).

3

Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ)
Οµάδα προσώπων, ορισµένη από την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία
εξουσιοδοτείται να εκπροσωπεί την Αναθέτουσα Αρχή στην εκτέλεση
των υποχρεώσεων, των δικαιωµάτων ή και των εξουσιών που της
ανήκουν δυνάµει της Σύµβασης και έχει την ευθύνη για την επίβλεψη
της εκτέλεσης της Σύµβασης από τον Ανάδοχο και την παραλαβή των
Παραδοτέων του Έργου.
1.3 Νοµικό Πλαίσιο και Γενικές Αρχές

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου, µε πλήρη διοικητική
και διαχειριστική αυτοτέλεια.
Ο ∆ιαγωνισµός θα διεξαχθεί σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία και ιδιαίτερα
σύµφωνα µε:
Τις διατάξεις του Π.∆ 432/81 περί σύστασης Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων
Έρευνας στα Α.Ε.Ι όπως αυτές τροποποιήθηκαν µε την κοινή Υπουργική Απόφαση
679/22.08.1996, που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του εδ. γ΄ της παρ. 10 του άρθρου
2 του Ν. 2233/1994,

Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 « Προµήθειες ∆ηµοσίου Τοµέα & Ρυθµίσεις συναφών
θεµάτων» (ΦΕΚ 19/1-2-95 τεύχος Α’ )
Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του
Κράτους και άλλες διατάξεις».
Τις διατάξεις του Π.∆. 370/1995 «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας περί
προµηθειών του δηµόσιου τοµέα»
To Π∆ 118/07
Την από 24/10/2008 απόφαση της Επιτροπής Ερευνών Α.Σ.Κ.Τ.
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί σε µία φάση στις 10/11/2008, ηµέρα ∆ευτέρα, στις 14.30
στον Ειδικό Λογαριασµό Κονδυλίων Έρευνας της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών.

1.4 Γενικές Αρχές

Η συµµετοχή στον προκηρυσσόµενο µε την παρούσα διαγωνισµό είναι ανοικτή, επί
ίσοις όροις, σε όσους πληρούν τις νοµικές, οικονοµικές και τεχνικές προϋποθέσεις
που προβλέπονται στην Προκήρυξη και διαθέτουν την απαιτούµενη επαγγελµατική
επάρκεια και εµπειρία.
Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτές οι προσφορές που είναι σύµφωνες µε όλους τους
όρους, τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές της Προκήρυξης, ενώ είναι δυνατό,
κατά την κρίση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, να θεωρηθούν αποδεκτές και
προσφορές που παρουσιάζουν ασήµαντες αποκλίσεις ή περιορισµούς. Ως ασήµαντες
αποκλίσεις ή περιορισµοί, νοούνται οι αποκλίσεις και οι περιορισµοί που δεν
επηρεάζουν την έκταση του Έργου ή την ποιότητα εκτέλεσής του, δεν περιορίζουν,
σε κανένα σηµείο, τα δικαιώµατα της Αναθέτουσας Αρχής ή τις υποχρεώσεις του
Προσφέροντος και δεν θίγουν την αρχή της ίσης µεταχείρισης των Προσφερόντων.
Προσφορές που, κατά την κρίση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, είναι αόριστες και
ανεπίδεκτες εκτίµησης ή περιέχουν όρους αντίθετους προς την Προκήρυξη ή/και
αιρέσεις, χαρακτηρίζονται ως µη αποδεκτές και απορρίπτονται.
Τα έγγραφα της προσφοράς και της Σύµβασης καθώς και όλη η σχετική
αλληλογραφία που είναι δυνατό να απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας,
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.
1.5 Περιεχόµενα της προκήρυξης

Η Προκήρυξη αυτή αποτελείται από:
α. το παρόν Μέρος Α (Γενικοί και Ειδικοί Όροι)
β. το Παράρτηµα Ι- Τεχνική Περιγραφή
γ. το Παράρτηµα ΙΙ- Οικονοµική Προσφορά

1.6 Εναλλακτικές Προσφορές

Στο διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές για το σύνολο ή µέρος
του προκηρυσσόµενου µε την παρούσα Έργου. Οι προσφέροντες µπορούν να
υποβάλλουν προσφορά για το ένα ή και τα δύο πακέτα.
1.7 Υποβολή Προσφορών

Οι προσφορές τοποθετούνται µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, σε τρία (3) αντίτυπα,
δακτυλογραφηµένες και υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα.
Το ένα αντίτυπο θα φέρει την ένδειξη "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ" και θα υπερισχύει σε
περίπτωση ασυµφωνίας του µε τα υπόλοιπα αντίτυπα.
Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα πλήρη στοιχεία
του Προσφέροντα.
Μέσα στον φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά
στοιχεία.
Οι προσφορές πρέπει να φέρουν την υπογραφή του Προσφέροντα ή του Εκπροσώπου
του, ενώ όλες οι σελίδες τους θα πρέπει να µονογράφονται από τον ίδιο.
Παρακαλούµε όπως µας καταθέσετε την προσφορά σας µέχρι 10/11/2008 και ώρα
14.00 στη διεύθυνση :
ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ∆ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Α.Σ.Κ.Τ.
Πατησίων 42
10682 Αθήνα
Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
•

Η λέξη "ΠΡΟΣΦΟΡΑ" µε κεφαλαία γράµµατα

•

Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας ∆ιενέργειας

•

Ο πλήρης τίτλος της Προκήρυξης και ο αριθµός αυτής.

•

Τα πλήρη στοιχεία του Προσφέροντα.

Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο
εκπρόθεσµα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.
Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν
ασαφή, κατά την κρίση της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισµού.
Όλες οι διορθώσεις θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της
προσφοράς.
Στο διαγωνισµό δε γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά
την κρίση της αρµόδιας επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης εξοµοιώνεται µε
αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαµβάνεται υπόψη.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους Προσφέροντες για δύο (2)
ηµερολογιακούς µήνες προσµετρούµενους από την επόµενη της ηµέρας διενέργειας
του διαγωνισµού.
Προσφορές µπορούν να υποβληθούν για ένα ή και για τα δύο πακέτα.
Κάθε προσφορά θα περιλαµβάνει συµπληρωµένους τους πίνακες οικονοµικής
προσφοράς οι οποίοι θα συνταχθούν µε βάση το υπόδειγµα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ
ΙΙ της παρούσας. Στους πίνακες οικονοµικής προσφοράς θα πρέπει να εµφανίζεται το
κόστος των προσφεροµένων προϊόντων ή υπηρεσιών, καθώς και το συνολικό κόστος
της προσφοράς. Προϊόντα ή υπηρεσίες για τα οποία δεν αναφέρεται κόστος,
θεωρείται ότι παρέχονται χωρίς χρέωση. Σε καµιά περίπτωση δεν πρέπει η προσφορά
να περιλαµβάνει ασάφειες ως προς το κόστος, κρυφά κόστη κλπ. Οι πίνακες
οικονοµικής προσφοράς θα εµφανίζουν την τελική τιµή του προσφερόµενου
προϊόντος ή υπηρεσίας µετά από πιθανές εκπτώσεις.
Η τιµή χωρίς Φ.Π.Α. θα λαµβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών.
1.8 Τιµές

Στην προσφορά του ο ανάδοχος θα πρέπει να αναφέρει τις προσφερόµενες τιµές ανά
είδος και ανά µονάδα µέτρησης όπως παρουσιάζεται στο παράρτηµα ΙΙ.
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η
προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
1.9 Τρόπος υποβολής προσφορών

Οι προσφορές είναι δυνατό:
α. να υποβάλλονται στο Πρωτόκολλο του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων
Έρευνας Α.Σ.Κ.Τ. µέχρι τις 10/11/2008 και ώρα 14.00.
είτε
β. να αποστέλλονται στη διεύθυνση που αναφέρεται στο άρθρο 1.7 µε οποιονδήποτε
τρόπο, όπου θα παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την απαραίτητη προϋπόθεση
ότι θα περιέρχονται στην Υπηρεσία ∆ιενέργειας µέχρι την προηγούµενη της
ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού, µε ευθύνη του Προσφέροντος.
Η Υπηρεσία ∆ιενέργειας δεν αναλαµβάνει καµία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση
στην άφιξη των προσφορών, από οποιαδήποτε αιτία, που αποστέλλονται µε τον ως
άνω τρόπο.
Οι προσφορές που είτε υποβλήθηκαν µετά την καθορισµένη ηµεροµηνία είτε δεν
έφθασαν έγκαιρα στην Υπηρεσία ∆ιενέργειας, θα επιστρέφονται στους
Προσφέροντες χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί.

1.10

∆ιαδικασία ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού

Η κατακύρωση του διαγωνισµού γίνεται, ανά πακέτο, στον προσφέροντα που έχει
προσφέρει την χαµηλότερη συνολική τιµή για το κάθε είδος.
Μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης καταρτίζεται η σχετική Σύµβαση, η οποία
ρυθµίζει όλες τις λεπτοµέρειες για την εφαρµογή της Κατακύρωσης. Ο ανάδοχος
είναι υποχρεωµένος να προσέλθει για την υπογραφή της Σύµβασης εντός 5 ηµερών
από την κοινοποίηση της ηµεροµηνίας κατακύρωσης.
1.11

Παράδοση - Παραλαβή

Ο ανάδοχος για το πακέτο 1 θα πρέπει να ολοκληρώσει τις εργασίες του µέχρι τις
30/11/2008 ενώ για το πακέτο 2 το αργότερο µέχρι τις 10/12/2008. Τα τιµολόγια και
για τα δύο πακέτα θα πρέπει να παραδοθούν το αργότερο µέχρι τις 10/12/2008. Λόγω
ολοκλήρωσης του Γ’ ΚΠΣ και συγκεκριµένα του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ δεν µπορεί να υπάρξει
καµία µεταβολή στο χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του έργου.
1.12

Τρόπος Πληρωµής

Η πληρωµή θα γίνει µε την οριστική παραλαβή του έργου.
Όλες οι πληρωµές θα γίνονται σε ευρώ µε την προσκόµιση των νοµίµων
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο
πληρωµής και σε χρόνο προσδιοριζόµενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία
για έκδοση των σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΠΑΤΡΑΣΚΙ∆ΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η Βιβλιοθήκη της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών οργάνωσε και πραγµατοποίησε
στις 1 και 2 Φεβρουαρίου του 2008 το 2ο συνέδριο Βιβλιοθηκών Τέχνης. Στο πλαίσιο
του παρόντος διαγωνισµού προκηρύσσεται η έκδοση των πρακτικών του
συγκεκριµένου συνεδρίου.
Το έντυπο θα πρέπει να είναι διαστάσεων 17x24εκ, περίπου 240 σελίδων.
ΠΑΚΕΤΟ 1
Καλλιτεχνική επιµέλεια
Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να σχεδιάσει το έντυπο, να κάνει την καλλιτεχνική
επιµέλεια, την επιµέλεια των κειµένων και τις διορθώσεις καθώς και την ηλεκτρονική
σελιδοποίηση.
ΠΑΚΕΤΟ 2
Εκτύπωση εντύπου
Ο ανάδοχος θα πρέπει να κάνει το µοντάζ, τη φωτογράφηση, την εκτύπωση, τη
βιβλιοδεσία, την επιµέλεια της παραγωγής και την παράδοση του υλικού στην
Βιβλιοθήκη της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών.
Το έντυπο θα τυπωθεί σε 1000 αντίτυπα, µονόχρωµης εκτύπωσης, σε σαµουά 100γρ.
µε βιβλιοδεσία κλωστορραφή, ενώ το εξώφυλλο θα πρέπει να είναι µε αυτιά,
τετράχρωµης εκτύπωσης, σε χαρτί velvet 250γρ, µε mat πλαστικοποίηση.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΠΑΚΕΤΟ 1 – ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
α/α Περιγραφή
1.
Καλλιτεχνική επιµέλεια εντύπου
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΦΠΑ %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ

ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΠΑΚΕΤΟ 2 – Εκτύπωση εντύπου

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΕ
ΕΥΡΩ

α/α
2.

Περιγραφή
Εκτύπωση και Βιβλιοδεσία Εντύπου
για 1000 αντίτυπα
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΦΠΑ %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ

