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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                Αθήνα,      24 /03/2020 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ                                                                              Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΟΙΚ/Β/4369 

  ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ 

                                       

       

Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 57     

Ταχ. Κωδ.: 105 64            

Πληροφορίες: Τμ. Λογιστηρίου - Προμήθειες      

Τηλέφωνο: 210-3722593   

e-mail : tmima-promitheiwn@tap.gr   

              

                                           

  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ANOIKTOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   
  

Το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (Τ.Α.Π.Α.)  

Προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για τη σύμβαση με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.   

  

1. Αναθέτουσα Αρχή: Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων   

2. Διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 57, Τ.Κ. 105 64, Αθήνα  

3. Πληροφορίες :  Μαρία Τουτουδάκη 

4. Τηλέφωνο: 210 3722593   

5. Τίτλος: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ» 

6. Υπηρεσίες (CPV):  30197641-1 (θερμογραφικό χαρτί) 

7. Η προκήρυξη αφορά Δημόσια Σύμβαση Προμηθειών. 

8. Περιγραφή – αντικείμενο της σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια θερμογραφικού 

χαρτιού για την εκτύπωση ηλεκτρονικών εισιτηρίων.  

9. Κατανομή σε τμήματα: ΝΑΙ, σε δύο τμήματα.  

10. Συνολικός προϋπολογισμός: 100.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. , 124.000,00 € συνολικός προϋπολογισμός με ΦΠΑ 

24%. ΤΜΗΜΑ 1 : 10.000 € χωρίς Φ.Π.Α., ΤΜΗΜΑ 2 : 90.000 € χωρίς Φ.Π.Α. 

11. Διάρκεια σύμβασης: Η προθεσμία παράδοσης των εκτυπωμένων εισιτηρίων ορίζεται σε σαράντα (40) 

ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

12. Απαιτούμενες εγγυήσεις: Η προσφορά πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από 

Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό ποσού για το Τμήμα 1 : 1.800 ευρώ (€) και για το Τμήμα 2 

200 ευρώ (€), το ύψος της οποίας ανέρχεται στο 2% του προϋπολογισμού εκτός  Φ.Π.Α.   

13. Βασικοί όροι χρηματοδότησης: Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από τον τακτικό προϋπολογισμό 

εξόδων του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (εφεξής ΤΑΠ).  Η δαπάνη για την εν λόγω  

 

mailto:tmima-promitheiwn@tap.gr
ΑΔΑ: ΩΨ86469ΗΔΞ-ΡΗΘ



2 
 

 

 

               σύμβαση βαρύνει τον ΚΑΕ ΤΑΠ 1719, βάσει της υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. ΔΙΟΙΚ/Β/2456/11.02.2020  απόφασης  
               δέσμευσης πίστωσης  (ΑΔΑ:Ω96Η469ΗΔΞ-95Φ, ΑΔΑΜ:20REQ006462348    2020-03-20 ). 

14. Διάθεση εγγράφων – στοιχείων του διαγωνισμού: Διεύθυνση Φορέα: Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και 

Απαλλοτριώσεων,  Ελ. Βενιζέλου 57 και στο τηλέφωνο 210 3722593 e-mail: tmima-promitheiwn@tap.gr  κατά 

τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Επίσης, το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα 

στην ιστοσελίδα του φορέα και συγκεκριμένα στη διεύθυνση: www.tap.gr  όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση 

και πλήρης πρόσβαση καθώς και στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ( www.promitheus.gov.gr ). 

15. Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη 
Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.   
Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών 07/04/2020 (τουλάχιστον 4 εργάσιμες ημέρες νωρίτερα 
από την ημέρα διενέργειας), ημέρα  Τρίτη και ώρα  12:00  μ.μ.   
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τουλάχιστον τέσσερις  (4) εργάσιμες ημέρες μετά την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήτοι  13/04/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.   

 
              Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.  

16. Δικαίωμα συμμετοχής: Φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις οικονομικών φορέων 
που υποβάλλουν κοινή προσφορά.  

17. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές.   

18. Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες, καθώς και οι χώροι παράδοσης περιλαμβάνονται στην διακήρυξη του 

διαγωνισμού.   

 

 

  

   

  
                 Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΤΑΠ 

  

  

                                                                                                                     ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΝΤΑΗΣ 
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