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Αθήνα 14-7-2021
Αρ. Πρωτ. 5985

Θέμα: Επαναπροκήρυξη της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης
προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου, για την «Εκτύπωση εγχειριδίου», στην
ελληνική γλώσσα 1.700 τεμ. και στην αγγλική γλώσσα 300 τμχ. (συνολικά 2.000
τεμάχια), με γραφιστική επιμέλεια, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, συνολικού προϋπολογισμού
8.010,40 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. CPV 79810000-5
Έχοντας υπόψιν:
Το Ν. 3106/03 με τον οποίο συστάθηκε το ΕΚΑΚΒ ως αυτοτελές Ν.Π.Δ.Δ.
Το άρθρο 20 του Ν. 3402/05 (ΦΕΚ 258/7-10-05) μετονομασία του ΕΚΑΚΒ σε ΕΚΚΑ.
Το ΠΔ 22/2006 (ΦΕΚ 18/τ.Α΄/7-2-06) «Οργανισμός ΕΚΚΑ».
Το Π.Δ. 41/2021 (ΦΕΚ 103/τ.Α/23-6-2021) τροποποίηση του Π.Δ 22/2006»
Τις διατάξεις του Ν.Δ.496/74 «Περί λογιστικών Ν.Π.Δ.Δ.»
Το Ν. 4270/14(ΦΕΚ 143/Α/28-6-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/88/ΕΕ) και δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
6. Το Ν. 4412/8-8-2016 ΦΕΚ 147Α «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
7. Την με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων»
8. Την με αρ.57654/23.05.2017 (Β΄ 1781) “Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και
διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)
του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης”.
1.
1.
2.
3.
4.
5.
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9. Την υλοποίηση του υποέργου 5 του συγχρηματοδοτούμενου, από το Ταμείο Εσωτερικής

Ασφάλειας, του έργου «Ενίσχυση του Εθνικού Μηχανισμού Αναφοράς για την Προστασία
Θυμάτων Εμπορίας Ανθρώπων» με κωδ. ΟΠΣ 5009756 (υπ’ αρ. 9859/13-11-2018 ΑΔΑ
63Ρ8469Η2Α-Ε8Β Απόφασης Υλοποίησης με ίδια μέσα). Η δαπάνη χρηματοδοτείται από
την Ευρωπαϊκή ΄Ενωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας/Τομέας Αστυνομικής Συνεργασίας (ποσοστό 75% Ευρωπαϊκή Συμμετοχή και 25%
Εθνική Συμμετοχή).
10.Την απόφαση της 20ης/3-6-2021 Συνεδρίασης του Δ.Σ του Ε.Κ.Κ.Α, με την οποία εγκρίνεται η επαναπροκήρυξη της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτύπωση εγχειριδίου, στην ελληνική γλώσσα τεμάχια 1700 και στην αγγλική
γλώσσα τεμάχια 300, με γραφιστική επιμέλεια.
11.Την απόφαση της 23ης/17-6-2021 συνεδρίασης του Δ.Σ/Ε.Κ.Κ.Α, με την οποία εγκρίνεται
η σκοπιμότητα για τη διενέργεια δαπάνης και οι τεχνικές προδιαγραφές, για την εκτύπωση
(με γραφιστική επιμέλεια) εγχειριδίου στην ελληνική γλώσσα (1700 τμχ.) και η εκτύπωση
(με γραφιστική επιμέλεια) εγχειριδίου στην αγγλική γλώσσα (300 τμχ), συνολικού προϋπολογισμού 8.010,40.(2000 τεμ. χ 100 σελ. και εξώφυλλο-οπισθόφυλλο).
12.Την με Αρ. Πρωτ. 114/11-1-2021 ΑΔΑ: 9ΙΛΒ469Η2Α-ΗΥΧ Απόφαση συγκρότησης
επιτροπών για τη διενέργεια διαγωνισμών.
13. Την με αρ. πρωτ. 5734/8-7-2021 ΑΔΑ ΨΘΡ7469Η2Α-ΕΥΡ απόφαση συγκρότησης
επιτροπής για τον ορισμό μελών Ε.Π.Π.Ε. για το έργο «Ενίσχυση του Εθνικού Μηχανισμού
Αναφοράς για την Προστασία Θυμάτων Εμπορίας Ανθρώπων Ε.Μ.Α.».
14.Την με Αρ. Πρωτ. 5606/5-7-2021 ΑΔΑ 9ΛΣΦ469Η2Α-Γ3Α α/α 455 απόφαση δέσμευσης
πίστωσης, σε βάρος του ΚΑΕ 9479, προϋπολογισμού ΕΚΚΑ οικονομικού έτους 2021.
Το ΕΚΚΑ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για την κατάθεση προσφορών
μέχρι την Τρίτη 27 Ιουλίου 2021 και ώρα 10.00π.μ. για την εκτύπωση (με γραφιστική
επιμέλεια) εγχειριδίου στην ελληνική γλώσσα 1.700 τεμαχίων και την εκτύπωση (με γραφιστική
επιμέλεια) εγχειριδίου στην αγγλική γλώσσα 300 τεμαχίων, συνολικής ποσότητας 2.000
τεμαχίων, (2000 τεμ. * 100 σελ. και εξώφυλλο, οπισθόφυλλο).
1. Συνοπτική περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου.

Αντικείμενο της παρούσας είναι:
- η ανάθεση της εκτύπωσης (με γραφιστική επιμέλεια) εγχειριδίου στην ελληνική γλώσσα, 1.700
τεμαχίων και της εκτύπωσης (με γραφιστική επιμέλεια) εγχειριδίου στην αγγλική γλώσσα, 300
τεμαχίων, συνολικά 2.000 τεμάχια, (2.000 τμχ. * 100 σελ. και εξώφυλλο – οπισθόφυλλο)
συνολικού προϋπολογισμού 8.010,40 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α).
Τα εγχειρίδια θα παραδοθούν στην Κεντρική Υπηρεσία του Ε.Κ.Κ.Α, οδός Βασ. Σοφίας 135 &
Ζαχάρωφ-Αμπελόκηποι-Αθήνα, με έξοδα του προμηθευτή.
Αναλυτικά 6.460,00 + 1.550,40 ΦΠΑ = 8.010,40
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων και CPV 79810000-5 Υπηρεσίες εκτύπωσης.
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Η συνολική αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 8.010,40 € συνολικά, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 9479 του προϋπολογισμού του ΕΚΚΑ οικ. έτους 2021.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται μέχρι δύο μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της και
με δυνατότητα παράτασης ενός μηνός ακόμα.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη
προσφοράς βάσει τιμής, για την εκτύπωση εγχειριδίου με γραφιστική επιμέλεια, στην
ελληνική γλώσσα (1.
700 τεμ) και στην αγγλική γλώσσα (300 τεμ).
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
2. Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Τρίτη 27 Ιουλίου 2021 και ώρα
10.00π.μ.
Δεκτές γίνονται οι οικονομικές προσφορές για το σύνολο των υπηρεσιών (εκτύπωση του
εγχειριδίου και γραφιστική επιμέλεια στην ελληνική και αγγλική γλώσσα) και οι οποίες θα
κατατίθενται σύμφωνα με το έντυπο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Παράρτημα Β)
Οι προσφορές υποβάλλονται στην Κεντρική Γραμματεία του ΕΚΚΑ, Βασ. Σοφίας 135 & Ζαχάρωφ
και μέσω courier ή ταχυδρομείου, αλλά πρέπει να έχουν παραδοθεί στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας
έως την ανωτέρω ημέρα και ώρα.
3. Δημοσιότητα
Η παρούσα πρόσκληση και το Παραρτήματά αυτής δημοσιεύονται στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με το
άρθρο 66 του Ν.4412/2016, στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, σύμφωνα με το Ν.3861/2010 και στον
δικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής, www.ekka.org.gr.
4. Κριτήρια Επιλογής
4.1 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με την εκτύπωση ενημερωτικών εντύπων
και να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο
κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα
XI του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες
που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.
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Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο ΓΕΜΗ.
4.2 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντα, με την
οποία να δηλώνει ότι:
-διαθέτει την τεχνική επάρκεια και την επαγγελματική ικανότητα για την ολοκλήρωση της
σύμβασης.
4.3 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Δεν απαιτούνται για την παρούσα σύμβαση
5.
Φάκελος δικαιολογητικών
Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους,
όπως ορίζονται στις παραγράφους 4.1 και 4.2, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς και
κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθ. 105 παρ. 3 περ. γ του Ν. 4412/2016.
Οι
προσφορές
των
προσφερόντων
οικονομικών
φορέων
υπογράφονται
και
μονογράφονται ανά φύλλο. Συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της παρούσης και
κατατίθενται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς
τα ακόλουθα:
•
•
•

Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό.
Το αντικείμενο και ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρόσκλησης.
Τα στοιχεία του αποστολέα.

Η ένδειξη «ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Να μην ανοιχθεί από την Ταχυδρομική Υπηρεσία ή το
Πρωτόκολλο».

Ο φάκελος θα περιέχει:
1. Πιστοποιητικά ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας εν ισχύ κατά το χρόνο υπο-

βολής της προσφορά.
2. Πιστοποιητικό εγγραφής σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο εν ισχύ.
3. Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ

4.

Αποδεικτικά στοιχεία σύστασης και εκπροσώπησης εταιρείας με τις πιθανές τροποποιήσεις ή για φυσικά πρόσωπα Βεβαίωση Έναρξης Εργασιών Φυσικού Προσώπου Επιτηδευματία.

5.

Απόσπασμα/τα ποινικού μητρώου των εταίρων ή των μελών του Δ.Σ. ή του Φυσικού
Προσώπου, με ημερομηνία έκδοσης έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. (Σε
περίπτωση αναμονής έκδοσης τους, δύναται να προσκομιστεί υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8, παρ. 4 του ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν
εμπίπτει στις διατάξεις της παρ.1 άρθρου 73 του ν.4412/2016).

6.

Υπεύθυνη Δήλωση υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντα με την
οποία να δηλώνεται ότι:
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α) με την υποβολή της προσφοράς, ο προσφέρων οικονομικός φορέας αποδέχεται τους όρους της
παρούσας πρόσκλησης, αναλαμβάνει την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου στο σύνολό του
και όπως αυτό προσδιορίζεται στην παρούσα πρόσκληση και οι πληροφορίες που
συμπεριλαμβάνονται στην προσφορά του είναι αληθείς και ακριβείς.
β) δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 74 του Ν 4412/2016.
γ) η προσφορά ισχύει για 3 (τρεις) μήνες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας
υποβολής της.
7. Οικονομική προσφορά, η οποία θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένη από τον
νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντα και να φέρει τη σφραγίδα του.
8. Εγγυητική συμμετοχής, ποσού 129,20 ευρώ (εκατόν είκοσι εννέα ευρώ και είκοσι λεπτών).
Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ζητήσει από τους οικονομικούς φορείς σε οποιοδήποτε χρονικό
σημείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν επιπλέον δικαιολογητικά ή
διευκρινήσεις, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.
6. Εγγυήσεις
Για την κατάθεση της προσφοράς απαιτείται η παροχή «εγγύησης συμμετοχής», το ύψος της
οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί της εκτιμώμενης αξίας, δηλαδή 129,20 ευρώ (εκατόν είκοσι
εννέα ευρώ και είκοσι λεπτών).
Η μη κατάθεση «εγγυητικής συμμετοχής» αποτελεί λόγω αποκλεισμού.
Η ισχύς της «εγγυητικής συμμετοχής», πρέπει να είναι για τουλάχιστον 30 (τριάντα) ημέρες μετά
τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.
Η «εγγυητική συμμετοχής» επιστρέφεται με την προσκόμιση της εγγυητικής «καλής εκτέλεσης»,
για την υπογραφή της σύμβασης.
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης «καλής εκτέλεσης», σύμφωνα με
το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της
σύμβασης.
Η εγγύηση «καλής εκτέλεσης» της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την
εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του
αναδόχου.
Η εγγύηση «καλής εκτέλεσης» καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης,
όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση «καλής εκτέλεσης» επιστρέφεται στο σύνολό τους, μετά την οριστική ποσοτική
και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής
ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη
παράδοση, η επιστροφή της ως άνω εγγύησης γίνεται μετά την αντιμετώπιση των
παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.
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7. Τρόπος πληρωμής
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνει με την οριστική παραλαβή από την Επιτροπή
Παρακολούθησης και Παραλαβής της σύμβασης, με την προσκόμιση των νόμιμων
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200
παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί
από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. Ενδεικτικά
αναφέρονται:
1. Τιμολόγιο του προμηθευτή.
2. Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής από την ΕΠΠΕ.
3. Πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας από τους φορείς στους
οποίους υποχρεούται ο ανάδοχος να καταβάλει εισφορές, που να βεβαιώνει ότι δεν εκκρεμεί
σε βάρος του οφειλή.
4. Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα(ν.4412/αρ.200)
Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού
στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Επισημαίνεται ότι τυχόν αύξηση του ΦΠΑ ή αύξηση ή επιβολή κρατήσεων βαρύνει τον
ανάδοχο, ενώ τυχόν μείωση αυτών λειτουργεί σε όφελος της Αναθέτουσας, μειούμενου
αναλόγως του συμβατικού τιμήματος.

Η Πρόεδρος Δ.Σ.
Δρ. ΄Αρτεμις Αναγνώστου-Δεδούλη
Ακριβές Αντίγραφο
Ο υπεύθυνος υπάλληλος α/α
Κων/νος Στεφανόπουλος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Πίνακας A:
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ Ε.Μ.Α.
α/α

1

2

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

Εκτύπωση (γραφιστική
επιμέλεια + εκτύπωση)
Εγχειριδίου
Περιγραφής Εθνικού
Μηχανισμού
Αναφοράς
στην ελληνική γλώσσα

Εκτύπωση (γραφιστική
επιμέλεια + εκτύπωση)
Εγχειριδίου
Περιγραφής Εθνικού
Μηχανισμού
Αναφοράς
στην αγγλική γλώσσα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
-Διαστάσεις: 21cm*28cm
-Σελίδες: 100
- Σώμα σε χαρτί: 115gsm velvet
τριπλής επίχρισης
-Εξώφυλλο-Οπισθόφυλλο:
350gsm velvet τριπλής επίχρισης
με ματ πλαστικοποίηση
-Εκτύπωση: 4 χρώματα
-Βιβλιοδεσία: ραφτο-κολλητό
-Θήκη: κολλημένη, στο εσωτερικό
του οπισθόφυλλου, ύψους 8εκ.
με καμπύλη στην ελεύθερη
πλευρά
-Ένθετο στην ελληνική γλώσσα:
-Διαστάσεις: 17cm*24cm
-Σελίδες: 14
-Χαρτί: γραφής
-Βιβλιοδεσία: καρφίτσα

-Διαστάσεις: 21cm*28cm
-Σελίδες: 100
- Σώμα σε χαρτί: 115gsm velvet
τριπλής επίχρισης
-Εξώφυλλο-Οπισθόφυλλο:
350gsm velvet τριπλής επίχρισης
με ματ πλαστικοποίηση
-Εκτύπωση: 4 χρώματα
-Βιβλιοδεσία: ραφτο-κολλητό
-Θήκη: κολλημένη, στο εσωτερικό
του οπισθόφυλλου, ύψους 8εκ.
με καμπύλη στην ελεύθερη
πλευρά
-Ένθετο στην αγγλική γλώσσα:
-Διαστάσεις: 17cm*24cm
-Σελίδες: 14
-Χαρτί: γραφής
-Βιβλιοδεσία: καρφίτσα

Σύνολο Προϋπολογισθείσας Δαπάνης χωρίς ΦΠΑ
Σύνολο Προϋπολογισθείσας Δαπάνης με ΦΠΑ 24%

7

Ευρωπαϊκή ΄Ενωση
Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας

ΤΕΜΑΧΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ
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Χρόνος παράδοσης ειδών: Μέχρι δύο μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης, με δυνατότητα
παράτασης για ένα μήνα ακόμα.
Τρόπος παράδοσης:
1η Φάση: Κατά τη γραφιστική επιμέλεια των εγχειριδίων στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, τακτική
συνεργασία με την Επιτροπή Παραλαβής και Παρακολούθησης του Έργου.
2η Φάση: Παράδοση σχεδίου των εγχειριδίων στην ελληνική και αγγλική γλώσσα σε ηλεκτρονική μορφή
(Παραδοτέο 1 - Σε δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης).
3η Φάση: Έλεγχος και οδηγίες από την Επιτροπή Παραλαβής και Παρακολούθησης του Έργου (εντός δύο
(2) εργάσιμων ημερών.
4η Φάση: Παράδοση εκ νέου των εγχειριδίων στην ελληνική και αγγλική γλώσσα σε ηλεκτρονική μορφή,
προβαίνοντας σε διορθώσεις εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών
(Παραδοτέο 2 - Σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες μετά την ολοκλήρωση της φάσης 3).
5η Φάση: Κατά την επεξεργασία των εγχειριδίων στην ελληνική και αγγλική γλώσσα σε έντυπη μορφή,
τακτική συνεργασία με την Επιτροπή Παραλαβής και Παρακολούθησης του Έργου.
6η Φάση: Παράδοση δείγματος των εγχειριδίων στην ελληνική και αγγλική γλώσσα σε έντυπη μορφή,
για έλεγχο από την ΕΠΠΕ (Παραδοτέο 3 – Σε οκτώ (8) εργάσιμες ημέρες μετά την ολοκλήρωση της
φάσης 5).
7η Φάση: Έλεγχος και οδηγίες από την Επιτροπή Παραλαβής και Παρακολούθησης του Έργου εντός δύο
(2) εργάσιμων ημερών.
8η Φάση: Παράδοση εκ νέου των εγχειριδίων στην ελληνική και αγγλική γλώσσα σε έντυπη μορφή,
προβαίνοντας σε διορθώσεις εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών. (Παραδοτέο 4 - Σε τρεις (3) εργάσιμες
ημέρες μετά την ολοκλήρωση της φάσης 3).
9η Φάση: Παράδοση των αντιτύπων των εγχειριδίων (Παραδοτέο 5 – Σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες
μετά την ολοκλήρωση της φάσης 8).
Τρόπος πληρωμής:
Με την τελική παραλαβή από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
α/α

1

2

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

Εκτύπωση (γραφιστική
επιμέλεια + εκτύπωση)
Εγχειριδίου
Περιγραφής Εθνικού
Μηχανισμού
Αναφοράς
στην ελληνική γλώσσα

Εκτύπωση (γραφιστική
επιμέλεια + εκτύπωση)
Εγχειριδίου
Περιγραφής Εθνικού
Μηχανισμού
Αναφοράς
στην αγγλική γλώσσα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
-Διαστάσεις: 21cm*28cm
-Σελίδες: 100
- Σώμα σε χαρτί: 115gsm velvet
τριπλής επίχρισης
-Εξώφυλλο-Οπισθόφυλλο:
350gsm velvet τριπλής επίχρισης
με ματ πλαστικοποίηση
-Εκτύπωση: 4 χρώματα
-Βιβλιοδεσία: ραφτο-κολλητό
-Θήκη: κολλημένη, στο εσωτερικό
του οπισθόφυλλου, ύψους 8εκ.
με καμπύλη στην ελεύθερη
πλευρά
-Ένθετο στην ελληνική γλώσσα:
-Διαστάσεις: 17cm*24cm
-Σελίδες: 14
-Χαρτί: γραφής
-Βιβλιοδεσία: καρφίτσα

-Διαστάσεις: 21cm*28cm
-Σελίδες: 100
- Σώμα σε χαρτί: 115gsm velvet
τριπλής επίχρισης
-Εξώφυλλο-Οπισθόφυλλο:
350gsm velvet τριπλής επίχρισης
με ματ πλαστικοποίηση
-Εκτύπωση: 4 χρώματα
-Βιβλιοδεσία: ραφτο-κολλητό
-Θήκη: κολλημένη, στο εσωτερικό
του οπισθόφυλλου, ύψους 8εκ.
με καμπύλη στην ελεύθερη
πλευρά
-Ένθετο στην αγγλική γλώσσα:
-Διαστάσεις: 17cm*24cm
-Σελίδες: 14
-Χαρτί: γραφής
-Βιβλιοδεσία: καρφίτσα

Σύνολο Προϋπολογισθείσας Δαπάνης χωρίς ΦΠΑ
Σύνολο Προϋπολογισθείσας Δαπάνης με ΦΠΑ 24%
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