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ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ  
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 
ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ 
Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ 
NUTS : EL303 
ΤΗΛ.: 213.1314567-75 
FAX : 213.1314576 
e-mail: dpk@ein.gr 
www.inedivim.gr 
 

 
Αρ.πρωτ.: 620/31/2016 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ) είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου που 

ανήκει στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, διαθέτει οικονομική και λειτουργική αυτοτέλεια, έχει κοινωφελή και 

μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, λειτουργεί προς εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και εποπτεύεται από 

τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Υλοποιεί δράσεις Διά Βίου Μάθησης (κατάρτιση, 

συμβουλευτική κ.α.), στηρίζει τη Νέα Γενιά, μέσα από προγράμματα κινητικότητας, επιχειρηματικότητας και 

καινοτομίας, μεριμνά για τη συντήρηση και λειτουργία Μαθητικών και Φοιτητικών Εστιών, και υποστηρίζει 

πρωτοβουλίες  για την αντιμετώπιση έκτακτων κοινωνικών αναγκών. 

 

 

Έχοντας υπόψη το με αριθμό 060/93/16-09-2016 Υ.Σ. της Διεύθυνσης Προγραμμάτων Νεολαίας και Δια Βίου 

Μάθησης για την έγκριση διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού από τη Διευθύνουσα Σύμβουλο,    

   

ΠΡΟΚΗΡΥΣΟΥΜΕ 

Συνοπτικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη οικονομική προσφορά βάσει τιμής, για το 

«Σχεδιασμό και τη Παραγωγή 30.000 (τριάντα χιλιάδων) πλαστικών καρτών στο πλαίσιο του προγράμματος 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΝΕΩΝ», με προϋπολογισμό 5.100,00€ (πέντε χιλιάδες εκατό ευρώ) μη 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. 

 
 

1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

Ο Σχεδιασμός και η Παραγωγή 30.000 (τριάντα χιλιάδων) πλαστικών καρτών στο πλαίσιο του προγράμματος 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΝΕΩΝ  CPV 79822000-2, σύμφωνα με το Παράρτημα Α΄ της παρούσης.  

Ως τόπος παράδοσης της προμήθειας ορίζεται το κτίριο των Κεντρικών Υπηρεσιών του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. επί της 

οδού Αχαρνών 417 στην Αθήνα ( NUTS EL303). 

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του προγράμματος Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων.  

Ημερομηνία:   26/09/2016 
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2. ΚΑΤΑΘΕΣΗ – ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

Οι προσφορές θα αποσφραγιστούν την Δευτέρα 10/10/2016 και ώρα 11.00 π.μ. στο κτίριο των Κ.Υ. του 

Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. επί της οδού Αχαρνών 417 στην Αθήνα στο 2Ο όροφο στην αίθουσα 209. Η αποσφράγιση θα γίνει 

από την τριμελή επιτροπή Αξιολόγησης των προσφορών που θα οριστεί με απόφαση της Διευθύνουσας 

Συμβούλου του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.. 

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι μπορούν να στείλουν την προσφορά τους έως και την Παρασκευή 07/10/2016 και 

ώρα 11.00 π.μ. στη Διεύθυνση  Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη (είσοδος από Κοκκινάκη)  Τ.Κ. 11143 Αθήνα, 2ος 

όροφος, 203 γραφείο, Τμήμα Κεντρικής Γραμματείας. 

Η προσφορά σας θα πρέπει να σταλεί σε ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ, με την ένδειξη:   

«Προσφορά για το Συνοπτικό Διαγωνισμό Σχεδιασμού και τη Παραγωγής 30.000 (τριάντα χιλιάδων) 

πλαστικών καρτών στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΝΕΩΝ», «Να μην ανοιχτεί».  

 

 Για πληροφορίες σχετικές με τη διενέργεια του Συνοπτικού Διαγωνισμού: 
Τμ ήμ α Προμηθειών & Διοικητικής Μέριμνας, τηλέφωνα 213-1314567-77,email: dpk@ein.gr 

 Για πληροφορίες σχετικές με τις τεχνικές προδιαγραφές : 
Διεύθυνση Προγραμμάτων Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, τηλέφωνα 2131314413, email: 
europeanyouthcard@inedivim.gr 
Το πλήρες κείμενο της παρούσας θα αναρτηθεί στην ηλεκτρονική σελίδα του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 
(www.inedivim.gr) την Δευτέρα 26/9/2016. 
 

    
3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Οι οικονομικοί φορείς, φυσικά ή νομικά προσωπα, πρέπει να καταθέσουν μία και μοναδική προσφορά στην 

Ελληνική γλώσσα, σε ενιαίο φάκελο στον οποίο θα εμπεριέχονται τρεις υποφάκελοι με τις ακόλουθες 

ενδείξεις : 

 

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ( σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ») 

Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ( σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη « ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ») 

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ(σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη  «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ) 

 

Στα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ πρέπει να συμπεριληφθούν: 

 

 Υπεύθυνη Δήλωση του προσφέροντος στην οποία να δηλώνει ότι : 

Αποδέχεται ανεπιφύλαχτα τους όρους της παρούσας  και η προσφορά του συντάχθηκε σύμφωνα με αυτούς . 

 Υπεύθυνη Δήλωση του προσφέροντος στην οποία να δηλώνει ότι : 

Δε βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του ν. 4412/2016. 

 

 

 



 ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ Κ ΑΙ  Ο ΙΚΟΝ ΟΜ ΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

 ΤΜ ΗΜ Α ΠΡΟΜ ΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ  Δ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Μ ΕΡΙΜ ΝΑΣ  

                                           
 

 
ΑΧΑΡΝΩΝ 417 111 43 ΑΘΗΝΑ - Τηλέφωνο: 2131314567-77,  Fax : 213 131 4576 

Ιστοσελίδα: http://www.inedivim.gr   e-mail: dpk@ein.gr 

Σ
ελ

ίδ
α

  
3

 

Στη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ πρέπει να συμπεριληφθούν: 

 

 Υπεύθυνη Δήλωση (επικυρωμένη) του προσφέροντος στην οποία να δηλώνει ότι:   

 Ο προσφέρων  έχει την τεχνική και οικονομική ικανότητα να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις που περιγράφονται 

στο Παράρτημα Α΄ “ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ” και τα προσφερόμενα προϊόντα-υπηρεσίες ικανοποιούν πλήρως τις 

παρατιθέμενες λειτουργικές απαιτήσεις. 

 

Στην ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ πρέπει να συμπεριληφθούν: 

 

Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να εμπεριέχει τον πίνακα που ακολουθεί, να είναι υπογεγραμμένη και το 
προτεινόμενο αντάλλαγμα θα προσδιορίζεται στην προσφορά για το σύνολο του έργου. Οι τιμές θα 
εκφράζονται σε Ευρώ.  
 

   ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

  

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 

Τιμή Οικονομικής Προσφοράς ΑΝΕΥ Φ.Π.Α σε €    

Φ.Π.Α σε €    

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ      

 

 

 

4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 Η Επιτροπή Διενέργειας θα αξιολογήσει σε ανοιχτή διαδικασία τις προσφορές, ακολουθώντας τη 

διαδικασία τριών βημάτων, που περιγράφεται στη συνέχεια: 

 

 Στο Βήμα 1, ελέγχεται η αρτιότητα των απαιτούμενων δικαιολογητικών για όλες τις προσφορές που 

κατατέθηκαν εμπρόθεσμα. Οι άρτιες προσφορές προωθούνται για αξιολόγηση στο επόμενο Βήμα. 

 

 Στο Βήμα 2, εξετάζεται κάθε προσφορά ως προς την  ικανοποίηση των λειτουργικών απαιτήσεων που 

ορίζονται στην παρούσα Πρόσκληση από τα προσφερόμενα προϊόντα και υπηρεσίες. Διευκρινίζεται ότι η 

Επιτροπή Διενέργειας έχει το δικαίωμα να καλέσει κατά την κρίση της οποιονδήποτε προσφέροντα για παροχή 

διευκρινίσεων σχετικά με το περιεχόμενο της Τεχνικής Προσφοράς του. Οι προσφορές οι οποίες κρίνονται ως 

ικανοποιητικές, προωθούνται για αξιολόγηση στο επόμενο Βήμα.  
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 Στο Βήμα 3, αποσφραγίζονται οι οικονομικές προσφορές και συντάσσεται κατόπιν το σχετικό πρακτικό 

με το οποίο προτείνεται η πλέον συμφέρουσα  προσφορά. 

 

 Η προσφορά πρέπει να αφορά το σύνολο του υπό προμήθεια είδους και όχι τμήμα αυτού. 

 Δεν επιτρέπονται οι Αντιπροσφορές και οι Εναλλακτικές προσφορές. 

 Οι προσφορές δεσμεύουν τους προσφέροντες για διάστημα 120 ημερών. 

 Ο μειοδότης θα κληθεί εντός εύλογης προθεσμίας από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης 

ειδοποίησης για την υπογραφή της σύμβασης. 

 

5. ΠΟΙΟΤΙΚΗ  ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ: 

 

 Η ποιοτική - ποσοτική  παραλαβή της προμήθειας θα γίνει από ειδική επιτροπή  που θα ορίσει η Διευθύνουσα 

Σύμβουλος του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.. 

Η Ανάδοχος οφείλει να παραδώσει την προμήθεια εντός 50 (πενήντα) ημερών από την υπογραφή της σχετικής 

σύμβασης. 

 

Η πληρωμή θα γίνει μετά την υπογραφή του σχετικού πρακτικού ποιοτικής  παραλαβής από την  αρμόδια 

επιτροπή  και την  προσκόμιση του νόμιμου τιμολογίου  από  τον  Ανάδοχο, σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις. 

 

 

                                                                                          Η  ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

                                                                                         ΑΝΝΑ   ΜΑΥΡΟΥΔΗ                       
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄                                                                                               

 

Τεχνικές προδιαγραφές για το σχεδιασμό και την παραγωγή πλαστικών καρτών  

στο πλαίσιο του προγράμματος Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων. 

 

Για το σχεδιασμό και την παραγωγή των πλαστικών καρτών ο ανάδοχος θα πρέπει να 

ακολουθήσει τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές αναλυτικά περιγράφονται στον οδηγό 

«European Youth Card Brand Book» του ευρωπαϊκού Οργανισμού European Youth Card 

Association.  

Επίσης στον ανάδοχο θα διατεθούν προσχεδιασμένες μακέτες σε ηλεκτρονική μορφή τις 

οποίες θα προσαρμόσει/επεξεργαστεί σύμφωνα με όσα περιγράφονται παρακάτω.  

Τα σχεδιαστικά εργαλεία με τα οποία θα πρέπει να εργαστεί για το σχεδιασμό της μακέτας 

είναι: Adobe InDesign, Illustrator and Photoshop  (προτείνεται η έκδοση CC – Creative 

Cloud). 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

30.000 τεμάχια.  

 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Πλάτος: 85mm (+/- 1mm) 

Ύψος: 53,8 mm (+/- 1mm) 

Στρογγυλεμένες γωνίες: στα 3 mm  

Πάχος: 0,75 mm 

Υλικό: Εύκαμπτο πλαστικό  

(* Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να υπάρχει απόλυτη συνάφεια ως προς τις διαστάσεις 

ανάμεσα στο παραχθέν υλικό και στο δείγμα που θα δοθεί στον ανάδοχο σε φυσική μορφή 

από την ομάδα έργου του προγράμματος.) 

 

ΜΑΚΕΤΑ ΚΑΡΤΑΣ 

(Ενότητα 6.5 του Οδηγού «European Youth Card Brand Book») 

 

Από τις διαθέσιμες μακέτες του οδηγού, θα γίνει χρήση της επιλογής Νο 4 (σελ. 49), όπως 

αυτή ενδεικτικά αποτυπώνεται παρακάτω (εικ.1). 
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(εικ.1) 

Η μακέτα της κάρτας καθώς και το λογότυπο «European Youth Card» (με την μετάφραση 

στα ελληνικά) θα αποσταλούν ηλεκτρονικά στον Ανάδοχο από την ομάδα έργου του 

προγράμματος, σε επεξεργάσιμη μορφή. 

Επίσης στον ανάδοχο θα αποσταλούν τα σχετικά λογότυπα που πρέπει να αποτυπώνονται 

στην πίσω όψη της κάρτας (ΙΝΕΔΙΒΙΜ / Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων / 

ΤΡΑΙΝΟΣΕ). 

 

ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ/ΧΡΩΜΑΤΑ:  

 
          

ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΟΨΗ ΚΑΡΤΑΣ: 

(Ενότητα 6.5 του Οδηγού «European Youth Card Brand Book») 

 

ΛΟΓΟΤΥΠΟ: 

Θα χρησιμοποιηθεί η μεταφρασμένη εκδοχή του λογοτύπου (εικ.2) με τον ελληνικό τίτλο 

από κάτω (σελ. 53 του οδηγού), ενώ η στοίχιση, οι διαστάσεις και η χρωματική παλέτα 

περιγράφονται αναλυτικά στην Ενότητα 6.5 του οδηγού (σελ. 50 & 52). 
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(εικ.2) 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ: 

Στην μπροστινή πλευρά της κάρτας θα αναγράφονται υποχρεωτικά τα στοιχεία των κατόχων 

(Όνομα Κατόχου, Ημερομηνία Γέννησης, Ημερομηνία Λήξης Ισχύος και μοναδικός κωδικός) 

στα σχετικά πεδία, ενώ υπάρχει ειδικός πλαίσιο όπου θα εκτυπώνεται η φωτογραφία του 

κατόχου (εικ.3). 

(* Θα πρέπει να υπάρχει απόλυτη ταύτιση και συνάφεια ως προς την στοίχιση και το 

μέγεθος των πλαισίων στην μπροστινή όψη της κάρτας με το δείγμα που θα δοθεί στον 

ανάδοχο σε φυσική μορφή. 

 
(εικ.3) 

 

Είναι υποχρεωτικό να εμφανίζεται πάνω από κάθε τίτλο ο σχετικός τίτλος/περιγραφή στα 

αγγλικά, καθώς και η μετάφρασή τους στα ελληνικά: Όνομα κατόχου, Ημ.Γέν., Ισχύει μέχρι, 

Κωδικός κάρτας (εικ.4). Η γραμματοσειρά, το μέγεθος και το χρώμα των τίτλων 

περιγράφονται αναλυτικά στη σελίδα 51 του οδηγού. 
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(εικ.4) 

 

Επιπλέον στην μπροστινή όψη της κάρτας θα υπάρχει και σχετικό πλαίσιο για την 

φωτογραφία του κατόχου (εικ.5). 

 
(εικ.5) 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ 

Στην πάνω δεξιά πλευρά της κάρτας, θα αποτυπωθούν η ευρωπαϊκή ιστοσελίδα «eyca.org» 

καθώς και η ελληνική ιστοσελίδα του προγράμματος «europeanyouthcard.gr» (εικ.6).  

 

 
(εικ.6) 
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ΠΙΣΩ ΟΨΗ: 

(Ενότητα 6.5 του Οδηγού «European Youth Card Brand Book») 

 

ΣΛΟΓΚΑΝ: 

Στην πίσω όψη της κάρτας είναι υποχρεωτικό να αποτυπώνεται η φράση/σλόγκαν «DO 

MORE. BE MORE.» (εικ.7), σύμφωνα με τις προδιαγραφές του οδηγού ως προς τη στοίχιση, 

τις διαστάσεις, τη γραμματοσειρά κλπ. (σελ. 54 του οδηγού).  

 

 
(εικ.7) 

 

ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ ΓΙΑ ΛΟΓΟΤΥΠΑ 

Επιπλέον στο κάτω μέρος είναι υποχρεωτικό να υπάρχει μία λευκή λωρίδα (εικ.7) στην 

οποία θα αναγράφονται οι 2 ιστοσελίδες του προγράμματος, η ευρωπαϊκή (eyca.org) και η 

ελληνική (europeanyouthcard.gr), ενώ επιπρόσθετα θα τοποθετηθούν και τα τρία λογότυπα 

(ΙΝΕΔΙΒΙΜ / Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων / ΤΡΑΙΝΟΣΕ). Οι διαστάσεις 

της λευκής λωρίδας αποτυπώνονται αναλυτικά στον οδηγό (σελ. 54 του οδηγού). 

 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Πέραν των ανωτέρω, ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει 3 εναλλακτικές προτάσεις ως 

προς το δημιουργικό της πίσω όψης της κάρτας, διαφορετικό από το προεπιλεγμένο (εικ.8), 

που είναι συνέχεια της πάνω λωρίδας της μπροστινής όψης της κάρτας (σελ. 55 του 

οδηγού).  
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(εικ.8) 

Ενδεικτικά, το δημιουργικό θα μπορεί να περιλαμβάνει την εικόνα του Παρθενώνα (όπως 

στην προηγούμενη έκδοση της κάρτας - εικ.9 ). Στις 3 εναλλακτικές προτάσεις που θα 

προσκομίσει ο ανάδοχος, είναι υποχρεωτικό να συμπεριλαμβάνεται το σλόγκαν και η άσπρη 

λωρίδα στο κάτω μέρος της κάρτας με τα λογότυπα. 

 

 
(εικ.9) 

 

ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

Τα λογότυπα, οι μακέτες, τα επεξεργάσιμα αρχεία κλπ. αποτελούν αποκλειστικό 

περιουσιακό στοιχείο του ΙΝΕΔΙΒΙΜ και του οργανισμού European Youth Card Association. Ο 

ανάδοχος δεν επιτρέπεται να τα χρησιμοποιήσει για άλλους σκοπούς, χωρίς την 

προηγούμενη γραπτή συναίνεση του ΙΝΕΔΙΒΙΜ. 

Με την ολοκλήρωση του έργου, ο ανάδοχος θα παραδώσει στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ όλα τα αρχεία σε 

έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. 

 


