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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 
ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΛΕΣΒΟΥ 

 
 
 
 
 
 

Μυτιλήνη, 20.08.2020 

 

1o ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Στη Μυτιλήνη σήμερα, 20 Αυγούστου 2020 και ώρα 10:30 π.μ. οι 

1. Κος Ζούρος Νικόλαος, διευθυντής του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου, 

ως πρόεδρος της επιτροπής, 

2. Κος Μπάτσιος Δημήτριος, υπάλληλος του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους 

Λέσβου, ως μέλος της επιτροπής που ασκεί και τα καθήκοντα γραμματέως και 

3. Κα Πλουσάκη Βασιλική, υπάλληλος του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους 

Λέσβου, ως μέλος της επιτροπής 

του διαγωνισμού που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 9.1/256/31.07.2020 απόφαση του Δ.Σ. του 

Μουσείου, συγκεντρώθηκαν για τη διενέργεια του Συνοπτικού Διαγωνισμού με τίτλο «Παραγωγή 

Εντύπων» και αρ. πρωτ 1175/31.07.2020  για το Υποέργο 3: «Προβολή», στα πλαίσια υλοποίησης της 

Πράξης «Συντήρηση και Ανάδειξη Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου-Περιοχή Κύρια Απολιθωμένη», η 

οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020 (κωδ. ΟΠΣ: 5003992). Ο 

συνοπτικός διαγωνισμός είναι συνολικού προϋπολογισμού 21.700,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

24%), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη 

βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. 

Στις 11:00 ο πρόεδρος της επιτροπής κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας του διαγωνισμού. Κατέθεσαν 

εμπρόθεσμα την προσφορά δύο (2) υποψήφιοι ανάδοχοι όπως αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα: 

Πίνακας 1 

Προσφέροντες στο διαγωνισμό 

α/α Υποψήφιος ανάδοχος 

1. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΙΟ 

2. PRINTFAIR ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Ε.Π.Ε 

 

Ακολούθησε η μονογραφή από τα μέλη της επιτροπής των φακέλων της κάθε προσφοράς και το 

άνοιγμα των φακέλων της κάθε προσφοράς. Αποσφραγίστηκε  ο κυρίως φάκελος με τα Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής και την Εγγύηση Συμμετοχής καθώς και ο φάκελος της Τεχνικής Προσφοράς.  

Στη συνέχεια τα μέλη της επιτροπής προέβησαν στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής που 

κατέθεσαν οι υποψήφιοι ανάδοχοι μαζί με την προσφορά τους.  
Τα δικαιολογητικά και στοιχεία που υπέβαλε ο διαγωνιζόμενος ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΙΟ έχουν ως εξής: 

 Εγγυητική επιστολή συμμετοχής 

 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα, 
πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους, ανυπαρξία λόγων αποκλεισμού, 
καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, οικονομική και χρηματοοικονομική 
επάρκεια, τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης 
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Μετά από τη μονογραφή και τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, τα μέλη της επιτροπής 

αποφάσισαν ομόφωνα πως τα δικαιολογητικά συμμετοχής του υποψήφιου αναδόχου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΙΟ 

ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της διακήρυξης του διαγωνισμού.  
 
Τα δικαιολογητικά συμμετοχής και στοιχεία που υπέβαλε ο διαγωνιζόμενος PRINTFAIR ΓΡΑΦΙΚΕΣ 
ΤΕΧΝΕΣ Ε.Π.Ε έχουν ως εξής: 

 Εγγυητική επιστολή συμμετοχής 

 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα, 
πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους, ανυπαρξία λόγων αποκλεισμού, 
καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, οικονομική και χρηματοοικονομική 
επάρκεια, τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης 

 

Μετά από τη μονογραφή και τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, τα μέλη της επιτροπής 

αποφάσισαν ομόφωνα πως τα δικαιολογητικά συμμετοχής του υποψήφιου αναδόχου PRINTFAIR 

ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Ε.Π.Ε ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της διακήρυξης του διαγωνισμού.  

Ακολούθησε  η αξιολόγηση και η βαθμολόγηση της τεχνικής προσφοράς των υποψηφίων αναδόχων 

από τα μέλη της επιτροπής και ο έλεγχος των απαιτούμενων στοιχείων που έπρεπε να περιλαμβάνει 

απαραίτητα η τεχνική προσφορά, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της διακήρυξης του διαγωνισμού. 

Μετά από ενδελεχή έλεγχο, τα μέλη της επιτροπής διαπίστωσαν ότι οι τεχνικές προδιαγραφές των δύο 

υποψηφίων ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της διακήρυξης. Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε 

σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 2.3.1 της διακήρυξης. Η βαθμολογία αξιολόγησης της τεχνικής 

προσφοράς του κάθε υποψηφίου αναδόχου έχει ως εξής: 

Πίνακας αξιολόγησης Τεχνικής Προσφοράς «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΙΟ» 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΙΟ» 

α/α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΟΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΑΝΩΤΕΡΗ 

A Ομάδα Τεχνικών Προδιαγραφών 

1 Η ποιότητα των 

προσφερόμενων 

υλικών με βάση τις 

τεχνικές προδιαγραφές 

της διακήρυξης. 

80 120 110 45 % 49.5 

2 Τα λειτουργικά και 

αισθητικά 

χαρακτηριστικά των 

προσφερόμενων 

υλικών. 

80 120 110 30 % 33 

Σύνολο Α Ομάδας Τεχνικών Προδιαγραφών, Ποιότητας και Απόδοσης 75 % 82.5 

 

B Ομάδα Τεχνικής Υποστήριξης και Κάλυψης 

1 Η ποιότητα της 

εξυπηρέτησης 

80 120 100 5% 5 
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(SERVICE) και της 

τεχνικής βοήθειας εκ 

μέρους του 

προμηθευτή. 

2 Η ιδιαίτερη ικανότητα, 

πείρα, ειδίκευση και ο 

διατιθέμενος 

εξοπλισμός εκ μέρους 

του προμηθευτή, για 

την υλοποίηση της 

προμήθειας 

80 120 100 10% 10 

3 Ο χρόνος παράδοσης 

και η διαθεσιμότητα 

των υλικών. 

80 120 105 10% 10.5 

Σύνολο Β Ομάδας Τεχνικής Υποστήριξης και Κάλυψης 25 % 25.5 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Ομάδα Α+ Ομάδα Β) 108 

 

Πίνακας αξιολόγησης Τεχνικής Προσφοράς «PRINTFAIR ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Ε.Π.Ε» 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΙΟ» 

α/α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΟΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΑΝΩΤΕΡΗ 

A Ομάδα Τεχνικών Προδιαγραφών 

1 Η ποιότητα των 

προσφερόμενων 

υλικών με βάση τις 

τεχνικές προδιαγραφές 

της διακήρυξης. 

80 120 100 45 % 45 

2 Τα λειτουργικά και 

αισθητικά 

χαρακτηριστικά των 

προσφερόμενων 

υλικών. 

80 120 100 30 % 30 

Σύνολο Α Ομάδας Τεχνικών Προδιαγραφών, Ποιότητας και Απόδοσης 75 % 75 

 

B Ομάδα Τεχνικής Υποστήριξης και Κάλυψης 

1 Η ποιότητα της 

εξυπηρέτησης 

(SERVICE) και της 

τεχνικής βοήθειας εκ 

μέρους του 

προμηθευτή. 

80 120 100 5% 5 

2 Η ιδιαίτερη ικανότητα, 

πείρα, ειδίκευση και ο 

80 120 100 10% 10 
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διατιθέμενος 

εξοπλισμός εκ μέρους 

του προμηθευτή, για 

την υλοποίηση της 

προμήθειας 

3 Ο χρόνος παράδοσης 

και η διαθεσιμότητα 

των υλικών. 

80 120 100 10% 10 

Σύνολο Β Ομάδας Τεχνικής Υποστήριξης και Κάλυψης 25 % 25 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Ομάδα Α+ Ομάδα Β) 100 

 

Για την ομάδα Α 

1. Η ποιότητα των προσφερόμενων υλικών με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης:  

Ο υποψήφιος ανάδοχος «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΙΟ» αναφέρεται με αναλυτικό τρόπο στην ποιότητα των 

προσφερόμενων υλικών όπου δηλώνονται οι επωνυμίες των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν και 

τα χαρακτηριστικά αυτών. Επισυνάπτει δείγματα οδηγών εκθέσεων μουσείων και λευκωμάτων που 

αναφέρονται σε μουσειακά εκθέματα από τα οποία προκύπτει η άριστη ποιότητα των υλικών που 

θα χρησιμοποιηθούν στην παραγωγή των εντύπων. Επίσης επισυνάπτονται τεχνικά φυλλάδια και 

αποδεικτικά ποιότητας και πιστοποιήσεις, κατάλογος ολοκληρωμένων έργων, πίνακας προσωπικού 

που θα απασχοληθεί στη υλοποίηση του έργου, κατάλογος εξοπλισμού, οργανόγραμμα και 

πελατολόγιο. 

Επίσης επισυνάπτει πίνακα του εκτενούς πελατολογίου του και δείγματα παλαιότερης δουλειάς τα 

οποία αποδεικνύουν την υψηλή ποιότητα των υλικών που χρησιμοποιεί. Από την τεχνική 

προσφορά προκύπτει ότι υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις της διακήρυξης. 

Ο υποψήφιος ανάδοχος «PRINTFAIR ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Ε.Π.Ε» αναφέρεται στα παραδοτέα όπως 

ακριβώς αυτά περιγράφονται στη διακήρυξη και επισυνάπτει πιστοποιήσεις, κατάλογο 

ολοκληρωμένων έργων, πίνακα προσωπικού για ενασχόληση με το έργο, κατάλογο εξοπλισμού, 

οργανόγραμμα και πελατολόγιο από τα οποία προκύπτει ότι μπορεί να ανταποκριθεί στις 

απαιτήσεις του έργου. 

2. Τα λειτουργικά και αισθητικά χαρακτηριστικά των προσφερόμενων υλικών. 

Ο υποψήφιος ανάδοχος «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΙΟ» επισυνάπτει δείγματα παλαιότερων εργασιών και 

αναλύει τα αισθητικά χαρακτηριστικά των παραδοτέων που προτίθεται να υλοποιήσει στο πλαίσιο 

του έργου. Επίσης επισυνάπτει εκτός του εκτενούς πελατολογίου, δείγματα παλαιότερης δουλειάς 

τα οποία αποδεικνύουν τα υψηλά λειτουργικά και αισθητικά χαρακτηριστικά των υλικών την 

εμπειρία και ικανότητα του υποψηφίου αναδόχου για την παραγωγή και εκτύπωση 
υψηλής ποιότητας εντύπων που αφορούν φωτογράφιση μουσείων, μουσειακών 
αντικειμένων, απολιθωμένων κορμών και απολιθωμένων φύλλων, που αποτελούν το 
αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης. Ειδικότερα επισυνάπτει 20 διαφορετικά λευκώματα με 

φωτογραφικό υλικό υψηλής ποιότητας παραγωγής. Από την τεχνική προσφορά προκύπτει ότι 

υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις της διακήρυξης.  

Ο υποψήφιος ανάδοχος «PRINTFAIR ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Ε.Π.Ε» επισυνάπτει κατάλογο 

ολοκληρωμένων έργων, πίνακα προσωπικού για ενασχόληση με το έργο, κατάλογο εξοπλισμού, και 

οργανόγραμμα και πελατολόγιο από τα οποία προκύπτει ότι μπορεί να ανταποκριθεί στις 

απαιτήσεις του έργου. 
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Για την ομάδα Β 

1. Η ποιότητα της εξυπηρέτησης (SERVICE) και της τεχνικής βοήθειας εκ μέρους του προμηθευτή: 

Ο υποψήφιος ανάδοχος «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΙΟ» ανταποκρίνεται, σύμφωνα με την τεχνική προσφορά 

που κατέθεσε στις απαιτήσεις της διακήρυξης για ποιότητα της εξυπηρέτησης (SERVICE) και της 

τεχνικής βοήθειας εκ μέρους του προμηθευτή. 

Ο υποψήφιος ανάδοχος «PRINTFAIR ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Ε.Π.Ε» ανταποκρίνεται, σύμφωνα με την 

τεχνική προσφορά που κατέθεσε στις απαιτήσεις της διακήρυξης για ποιότητα της εξυπηρέτησης 

(SERVICE) και της τεχνικής βοήθειας εκ μέρους του προμηθευτή. 

2. Η ιδιαίτερη ικανότητα, πείρα, ειδίκευση και ο διατιθέμενος εξοπλισμός εκ μέρους του 

προμηθευτή, για την υλοποίηση της προμήθειας: 

Ο υποψήφιος ανάδοχος «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΙΟ» ανταποκρίνεται, σύμφωνα με την τεχνική προσφορά 

που κατέθεσε στις απαιτήσεις της διακήρυξης, σχετικά με την εμπειρία, ειδίκευση και τον 

απαραίτητο εξοπλισμό για την υλοποίηση του έργου. 

Ο υποψήφιος ανάδοχος «PRINTFAIR ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Ε.Π.Ε» ανταποκρίνεται, σύμφωνα με την 

τεχνική προσφορά που κατέθεσε στις απαιτήσεις της διακήρυξης, σχετικά με την εμπειρία, 

ειδίκευση και τον απαραίτητο εξοπλισμό για την υλοποίηση του έργου. 

3. Ο χρόνος παράδοσης και η διαθεσιμότητα των υλικών. 

Ο υποψήφιος ανάδοχος «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΙΟ» σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης που 

κατέθεσε με την τεχνική προσφορά  αναφέρει ότι θα υλοποιήσει τη σύμβαση σε χρονικό διάστημα 

συντομότερο της προβλεπόμενης διάρκειας της εκτέλεσης της σύμβασης, ήτοι σε χρονικό διάστημα 

τριών (3) μηνών. 

Ο υποψήφιος ανάδοχος «PRINTFAIR ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Ε.Π.Ε» προβλέπεται να υλοποιήσει τη 

σύμβαση στην προβλεπόμενη από τη διακήρυξη χρονική διάρκεια της σύμβασης, ήτοι σε τέσσερεις 

(4) μήνες. 
 

Με βάση τα παραπάνω η επιτροπή εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Μουσείου Φυσικής 

Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου, την επικύρωση της ανωτέρω αξιολόγησης των τεχνικών 

προσφορών της με αρ. πρωτ 1175/31.07.2020 Διακήρυξη του Συνοπτικού Διαγωνισμού με τίτλο 

«Παραγωγή Εντύπων». 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος προτείνει στα μέλη της επιτροπής να διακοπεί η συνεδρίαση και να κατατεθεί 

το παρόν πρακτικό προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο. Τα μέλη της επιτροπής αποδέχονται 

ομόφωνα την πρόταση του προέδρου.  

Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

 

Ζούρος Νικόλαος  

Πρόεδρος 

Μπάτσιος Δημήτριος Πλουσάκη Βασιλική  

 
 


