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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΘΕΜΑ: Δημιουργία και παραγωγή φυλλαδίου, «Roll up» και «stand», για τις ανάγκες του
Προγράμματος της Ε.Ε. «Eurodesk».
ΣΧΕΤΙΚΑ:
α) Το με αριθμ. 405/02.10.2012 Ενημερωτικό - Εισηγητικό Σημείωμα της Εθνικής Υπηρεσίας
Προγραμμάτων Ε.Ε. «Νέα Γενιά σε Δράση» & «Eurodesk».
β) Το με αριθμ. πρωτ. 603.17/366/25864/08-10-2012 έγγραφο του Τμήματος Τεχνικής Στήριξης
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της Γενικής Διεύθυνσης Δραστηριοτήτων & Τεχνικών Έργων.
γ) Τις επισυναπτόμενες προδιαγραφές.
Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας του Eurodesk,
προκύπτει η ανάγκη για δημιουργία και παραγωγή φυλλαδίων, roll up και stand, με στόχο τη μέγιστη
δυνατή προβολή και δημοσιοποίηση του προγράμματος στους νέους και σε όσους εργάζονται με νέους.
Για το λόγο αυτό, θα προβούμε στη δημιουργία και παραγωγή των παρακάτω:


Δέκα χιλιάδες (10.000) τεμάχια φυλλάδια



Δύο (2) τεμάχια Roll up



Ένα (1) τεμάχια stand

όπως αυτά περιγράφονται στις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές. Σας επισημαίνουμε ότι σε
όλες τις περιπτώσεις θα χρησιμοποιηθούν τα λογότυπα των προγραμμάτων όπως αυτά ορίζονται από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Παρακαλούμε για την έγκριση δείγματος πριν τη μαζική παραγωγή.
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟΥ LEAFLET
Μονόφυλλο φυλλάδιο με εκτύπωση μπρος-πίσω σε μέγεθος σελίδας Α5.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει φάκελο με αρχείο σε μορφή PDF / μεγέθους σελίδας
Α5 κατάλληλο για μεταφόρτωση σε ιστοσελίδα.
 Ο Ανάδοχος που θα προκύψει από την κατακύρωση, καλείται να επικοινωνήσει
με την Εθνική Υπηρεσία των Προγραμμάτων της ΕΕ «Νέα Γενιά σε Δράση &
Eurodesk», μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, προκειμένου να
λάβει σε ηλεκτρονική μορφή το δημιουργικό, τα κείμενα καθώς και τα λογότυπα
(πέντε συνολικά) που θα χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή των leaflets. Στο
δημιουργικό που θα δοθεί στον Ανάδοχο, θα γίνουν κάποιες τροποποιήσεις σε
συνεννόηση με την Εθνική Υπηρεσία – Eurodesk. (τηλ.: 210 – 25 99 421/326,
email: Eurodesk@neagenia.gr ).
Η ποιότητα του χαρτιού θα πρέπει να είναι «250 GR VELVET» και με
τετράχρωμη εκτύπωση.
Δέκα χιλιάδες (10.000) αντίτυπα.
 Ο Ανάδοχος που θα προκύψει από την κατακύρωση, καλείται στην Εθνική
Υπηρεσία των Προγραμμάτων της ΕΕ «Νέα Γενιά σε Δράση & Eurodesk»
(Αχαρνών 417), γραφείο προγράμματος ΕΕ – EURODESK (ισόγειο, Αχαρνών
417), για να παραδώσει:
o Ένα δείγμα προς έγκριση πριν την συνολική εκτύπωση.
o Το δημιουργικό σε ηλεκτρονική μορφή.
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ROLL UP
Δύο (2) Roll Up με δυο ποδαράκια και clip στην επάνω πλευρά, με μονής όψης
εκτύπωση, σε αδιάβροχο πανί μεγέθους δύο μέτρων (2,00m) X ογδόντα εκατοστών
(80cm), με τσάντα μεταφοράς.
 Ένα (1) Roll Up του οποίου το δημιουργικό (εικόνα και χρώματα) θα είναι ίδιο με
την μπροστινή όψη των leaflets
 Ένα (1) Roll Up του οποίου το δημιουργικό (εικόνα και χρώματα) θα είναι αυτό
της «Ευρωπαϊκής Δικτυακής Πύλης της Νεολαίας».
Και στα δύο (2) Roll Up θα πρέπει να περιλαμβάνονται πέντε λογότυπα που θα
προσκομίσει η Εθνική Υπηρεσία - Eurodesk σε ηλεκτρονική μορφή.
Δύο (2) τεμάχια.
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Ο Ανάδοχος που θα προκύψει από την κατακύρωση, καλείται στην Εθνική
Υπηρεσία των Προγραμμάτων της ΕΕ «Νέα Γενιά σε Δράση & Eurodesk»
(Αχαρνών 417), γραφείο προγράμματος ΕΕ – EURODESK (ισόγειο, Αχαρνών
417), για να παραδώσει:
Δείγματα των roll-up σε ηλεκτρονική μορφή προς έγκριση πριν την παραγωγή.
Το δημιουργικό σε ηλεκτρονική μορφή.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ STAND
Stand πτυσσόμενο με πλαίσιο αλουμινίου, ξύλινη επιφάνεια και ράφι, διαστάσεων
περίπου 82,3x40,8x200cm και βάρους 9kg κατ’ ανώτατο.
Θα πρέπει να είναι ελαφρύ, σταθερό και εύκολο στη συναρμολόγηση και να περιλαμβάνει
τσάντα μεταφοράς.
Στην μπροστινή όψη θα απεικονίζεται το λογότυπο του Eurodesk, ενώ στις πλαϊνές τα
υπόλοιπα τέσσερα (4) λογότυπα, χωρισμένα ανά δύο (2).
Στο επάνω αποσπώμενο τμήμα θα απεικονίζεται το λεκτικό {Πρόγραμμα ΕΕ «Νέα Γενιά
σε Δράση»}.
Τα λογότυπα θα τα προσκομίσει η Εθνική Υπηρεσία - Eurodesk σε ηλεκτρονική μορφή.
Ένα τεμάχιο.
o

o
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Ο Ανάδοχος που θα προκύψει από την κατακύρωση, καλείται στην Εθνική
Υπηρεσία των Προγραμμάτων της ΕΕ «Νέα Γενιά σε Δράση & Eurodesk»
(Αχαρνών 417), γραφείο προγράμματος ΕΕ – EURODESK (ισόγειο, Αχαρνών
417), για να παραδώσει:
Ένα δείγμα stand σε ηλεκτρονική μορφή προς έγκριση πριν την παραγωγή.
Το δημιουργικό σε ηλεκτρονική μορφή.

Η προσφορά σας, η οποία δεν θα πρέπει να ξεπερνά το ποσό των 8.000,00€
(συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α.) έτσι όπως αυτή διαφαίνεται από τις απαιτούμενες
προδιαγραφές, θα πρέπει να παραδοθεί σε κλειστό φάκελο ως την Τετάρτη 31-10-2012 μέχρι
τις 10:00 π.μ. προς το Ίδρυμα Νεολαίας & Δια Βίου Μάθησης, Γραφείο Προμηθειών, 2ος όροφος,
Αχαρνών και Κοκκινάκη, 11143 με την ένδειξη: “Οικονομική προσφορά για την δημιουργία και
παραγωγή φυλλαδίου, «Roll up» και «stand», για τις ανάγκες του Προγράμματος της Ε.Ε. «Eurodesk»”.
Παραμένουμε στη διάθεση σας για τυχόν διευκρινίσεις.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

