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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

 

Αθήνα, 01 Μαρτίου 2013 
Αριθµ. Πρωτ.: 620/2/18184 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Ι∆ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 111 43 ΑΘΗΝΑ 

ΤΗΛ.: 2102517292, 2131311568-9, 2131311571 - FAX: 2102517292 

 

ΘΕΜΑ: «Εκτύπωση τεσσάρων χιλιάδων (4.000) τίτλων σπουδών, τεσσάρων χιλιάδων (4.000) 
αποδεικτικών τίτλων σπουδών και τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ατοµικών δελτίων 
εκπαιδευοµένων των Σχολείων ∆εύτερης Ευκαιρίας, λόγω µετονοµασίας του Υπουργείου 
Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων, 
Πολιτισµού και Αθλητισµού και αλλαγής του λογότυπου του ΕΣΠΑ, γεγονός που καθιστά 
αναγκαία την αλλαγή της ονοµασίας του Υπουργείου και του λογότυπου του ΕΣΠΑ στους 
τίτλους σπουδών, στα αποδεικτικά τίτλων σπουδών και στα ατοµικά δελτία εκπαιδευοµένων 
των Σχολείων ∆εύτερης Ευκαιρίας». 
 

ΣΧΕΤΙΚΑ: 

α) Το µε αριθ. πρωτ. 603/17/17150/21-02-2013 έγγραφο της Γενικής ∆ιεύθυνσης 
∆ραστηριοτήτων & Τεχνικών Έργων [Τµήµα Τεχνικής Στήριξης Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων]. 
β) Το µε αριθµ. 93/20-02-2013 υπηρεσιακό σηµείωµα του Τµήµατος Τεχνικής Στήριξης 
Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων [Πρόγραµµα: Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας (Σ∆Ε)]. 
 

Το Ι∆ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, Ν.Π.Ι.∆. εποπτευόµενο από το 
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, προκηρύσσει Πρόχειρο 
Μειοδοτικό ∆ιαγωνισµό (Π.Μ.∆.) για την εκτύπωση τεσσάρων χιλιάδων (4.000) τίτλων 
σπουδών, τεσσάρων χιλιάδων (4.000) αποδεικτικών τίτλων σπουδών και τεσσάρων χιλιάδων 
(4.000) ατοµικών δελτίων εκπαιδευοµένων των Σχολείων ∆εύτερης Ευκαιρίας, µε 
προϋπολογισµό έως 1.500,00€ (συµπεριλαµβανοµένου του νόµιµου Φ.Π.Α.), λόγω 
µετονοµασίας του Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων σε Υπουργείο 
Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού και αλλαγής του λογότυπου του 
ΕΣΠΑ, γεγονός που καθιστά αναγκαία την αλλαγή της ονοµασίας του Υπουργείου και του 
λογότυπου του ΕΣΠΑ στους τίτλους σπουδών, στα αποδεικτικά τίτλων σπουδών και στα 
ατοµικά δελτία εκπαιδευοµένων των Σχολείων ∆εύτερης Ευκαιρίας. 
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Ο Ρ Ο Ι  Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η Σ :   

1. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στις 29/03/2013, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.µ. στα 
γραφεία του Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ., Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη (είσοδος από Κοκκινάκη), Τ.Κ.: 
111 43, Αθήνα, 2ος όροφος, 270 γραφείο, ∆ιεύθυνση Προµηθειών. 

2. Η προσφορά σας, η οποία δεν θα πρέπει να ξεπερνά το ποσό των 1.500,00€ 
(συµπεριλαµβανοµένου του νόµιµου Φ.Π.Α.), θα πρέπει να αποσταλεί ταχυδροµικώς ή να 
υποβληθεί ιδιοχείρως στην ανωτέρω διεύθυνση, στην κεντρική γραµµατεία του 3ου 
ορόφου, εντός σφραγισµένου φακέλου διάστασης Α4, σε ένα µόνο πρωτότυπο το οποίο 
θα φέρει εξωτερικά τα στοιχεία του προσφέροντος και την ένδειξη: “Οικονοµική προσφορά 
για την εκτύπωση τεσσάρων χιλιάδων (4.000) τίτλων σπουδών, τεσσάρων χιλιάδων 
(4.000) αποδεικτικών τίτλων σπουδών και τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ατοµικών δελτίων 
εκπαιδευοµένων των Σχολείων ∆εύτερης Ευκαιρίας, λόγω µετονοµασίας του αρµόδιου 
Υπουργείου και αλλαγής του λογότυπου του ΕΣΠΑ”, υπ’ όψιν κ. Χρήστου Μοσχοβάκη, το 
αργότερο µέχρι 29/03/2013, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.µ.  

3. Προσφορές οι οποίες αποστέλλονται µε e-mail ή µε fax δεν γίνονται δεκτές και 
απορρίπτονται. 

4. Κριτήριο κατακύρωσης του Π.Μ.∆. είναι η συνολικά χαµηλότερη προσφερόµενη τιµή για το 
σύνολο του έργου. Προσφορές οι οποίες είναι τεχνικά & οικονοµικά ασαφείς, κρίνονται ως 
απαράδεκτες και αποκλείονται από τον διαγωνισµό. 

5. Πληροφορίες για τη διενέργεια του Π.Μ.∆. στα τηλέφωνα: 2102517292, υπ’ όψιν κου 
Χρήστου Μοσχοβάκη και για τις Τεχνικές Προδιαγραφές του διαγωνισµού στα τηλέφωνα: 
2131311684, υπ’ όψιν κας Ειρήνης Φουλίδου.  

6. Απαιτείται η κατάθεση στην Επιτροπή του διαγωνισµού ενός (1) δείγµατος εκτύπωσης για 
κάθε ένα από τα ανωτέρω (τίτλο σπουδών, αποδεικτικό τίτλου σπουδών, ατοµικό δελτίο 
εκπαιδευοµένου) για έγκριση από τον Φορέα {Τµήµα Τεχνικής Στήριξης Ευρωπαϊκών 
Προγραµµάτων [Πρόγραµµα: Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας (Σ∆Ε)]} πριν από την τελική 
εκτύπωση του συνόλου των αντιτύπων.  

7. Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι καλούνται στο Φορέα [Ίδρυµα Νεολαίας & ∆ια Βίου Μάθησης 
(Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ.), Γραφείο Προµηθειών, 2ος όροφος, Αχαρνών 417 & Κοκκινάκη] ώστε να 
δουν από κοντά και να παραλάβουν σε έντυπη µορφή τα τρία (3) υποδείγµατα εκτύπωσης 
(πρωτότυπα) σύµφωνα µε τα οποία θα αναπαράγουν το σύνολο των αντιτύπων ώστε να 
συνεργαστούν µε τον Φορέα µε σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά την 
βέλτιστη αναπαραγωγή τους, σύµφωνα πάντα µε τις υποδείξεις του Φορέα. 

8. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει µε υπεύθυνη δήλωσή τους την οποία εσωκλείουν στην 
προσφορά τους να δηλώσουν ότι αποδέχονται τους όρους συµµετοχής στον εν λόγω 
Π.Μ.∆. και ότι η προσφορά τους συντάχθηκε σύµφωνα µε αυτούς. 

9. Η πληρωµή θα γίνει µετά την υπογραφή του σχετικού πρακτικού ποιοτικής και ποσοτικής 
παραλαβής που θα ορίσει ο Υπεύθυνος του Έργου Σ.∆.Ε. και την προσκόµιση του νόµιµου 
τιµολογίου από τον Ανάδοχο, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 

10. Επισηµαίνεται ότι η κατακύρωση του διαγωνισµού θα γίνει για το σύνολο των υπό 
προµήθεια ειδών. 

11. ∆εν θα δοθεί προκαταβολή. 
12. Η δαπάνη των παραπάνω εκτυπώσεων βαρύνει αναλογικά τα Τεχνικά ∆ελτία Έργου των 

Πράξεων: Σ∆Ε ΑΠ7, Σ∆Ε ΑΠ 8 και Σ∆Ε ΑΠ9 κατά 53%, 33% και 14% αντίστοιχα. 
13. Η παρούσα πρόσκληση διατίθεται από την ιστοσελίδα του Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ.: www.inedivim.gr, 

στο σύνδεσµο: “προκηρύξεις”. 
 

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ. 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΝΟΥΡΗΣ 


