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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Ι∆ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΑΧΑΡΝΩΝ 417

ΤΗΛ.: 21313115

 Αρ. Πρωτ.:620/20/28-05

 

 Το Ι∆ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

̟ροκηρύσσει  Πρόχειρο Μειοδοτικό ∆ιαγωνισµό

τεµαχίων ̟λαστικών καρτών για το ̟ρόγραµµα Ευρω̟αϊκή Κάρτα Νέων

υ̟’ αριθµ. ̟ρωτ.: 606/52/28527/20

 

11..  ΑΑΝΝΤΤΙΙΚΚΕΕΙΙΜΜΕΕΝΝΟΟ  ΤΤΟΟΥΥ  ΕΕ

 Αντικείµενο του έργου

̟ροµήθεια 25.000 τεµαχίων ̟λαστικών καρτών για το ̟ρόγραµµα Ευρω̟αϊκή Κάρτα 

Νέων, ό̟ως αυτές ̟εριγράφονται σύµφωνα µε τις α̟αιτήσεις της Τεχνικής 

Περιγραφής του έργου. 

 

22..  ΟΟΡΡΟΟΙΙ  ΣΣΥΥΜΜΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΗΗΣΣ    

����  Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί την 

γραφεία του Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ., Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη Τ.Κ.

όροφος, Γραφείο 270, ∆ιεύθυνση Προµηθειών.

 

����  Κάθε ̟ροσφορά ̟ρέ̟ει να σταλεί στην ανωτέρω διεύθυνση, µέχρι την 

17 Ιουνίου 2013  µέχρι τις 10:00

̟ρωτότυ̟ο, ̟ου θα φέρει εξωτερικά την 

• τα στοιχεία του ̟ροσφέροντος

••  την ένδειξη:  «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

Ι∆ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ  ΚΑΙ  ∆ΙΑ ΒΙΟΥ  ΜΑΘΗΣΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ   
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ι∆ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ  Τ.Κ. 11143 

(είσοδος από Κοκκινάκη) 

31311568-9, 2102517292 - FAX:2102517292

 

05-2013 

Ι∆ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

̟ροκηρύσσει  Πρόχειρο Μειοδοτικό ∆ιαγωνισµό (Π.Μ.∆.), για την ̟ροµήθεια 25.000 

τεµαχίων ̟λαστικών καρτών για το ̟ρόγραµµα Ευρω̟αϊκή Κάρτα Νέων

6/52/28527/20-05-2013 Α̟όφαση ∆.Σ./Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ.

ΕΕΡΡΓΓΟΟΥΥ  

ου έργου είναι η εύρεση ̟ροµηθευτή (Αναδόχου)

̟ροµήθεια 25.000 τεµαχίων ̟λαστικών καρτών για το ̟ρόγραµµα Ευρω̟αϊκή Κάρτα 

ό̟ως αυτές ̟εριγράφονται σύµφωνα µε τις α̟αιτήσεις της Τεχνικής 

    

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί την ∆ευτέρα  17 Ιουνίου 2013 σ

γραφεία του Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ., Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη Τ.Κ.:

όροφος, Γραφείο 270, ∆ιεύθυνση Προµηθειών. 

Κάθε ̟ροσφορά ̟ρέ̟ει να σταλεί στην ανωτέρω διεύθυνση, µέχρι την 

µέχρι τις 10:00 ̟.µ.,  εντός ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ 

̟ου θα φέρει εξωτερικά την ακόλουθη σήµανση: 

τα στοιχεία του ̟ροσφέροντος, 

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 25.000 

ΜΑΘΗΣΗΣ  

FFaaxx::  221100--22551177229922  
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ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Ι∆ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

 ΑΘΗΝΑ 

02517292 

Ι∆ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ.) 

για την ̟ροµήθεια 25.000 

τεµαχίων ̟λαστικών καρτών για το ̟ρόγραµµα Ευρω̟αϊκή Κάρτα Νέων  (σχετικά η 

Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ. ). 

̟ροµηθευτή (Αναδόχου), για την 

̟ροµήθεια 25.000 τεµαχίων ̟λαστικών καρτών για το ̟ρόγραµµα Ευρω̟αϊκή Κάρτα 

ό̟ως αυτές ̟εριγράφονται σύµφωνα µε τις α̟αιτήσεις της Τεχνικής 

στις 10:00 ̟.µ.,  στα 

: 11143 Αθήνα, 2ος 

Κάθε ̟ροσφορά ̟ρέ̟ει να σταλεί στην ανωτέρω διεύθυνση, µέχρι την ∆ευτέρα  

ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ σε ένα µόνο 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 25.000 



Ι∆ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΑΑΧΧΑΑΡΡΝΝΩΩΝΝ  441177  111111  4433  ΑΑΘΘΗΗ
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ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 

ΚΑΡΤΑ ΝΕΩΝ», υ̟’ όψιν κ

  

33  ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΙΙΕΕΣΣ  

I.   Πληροφορίες για τη

Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ., Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη Τ.Κ. 11143 Αθήνα, 2

∆ιεύθυνση Προµηθειών (Γραφείο 270), και στα τηλέφωνα: 2131311568

II. Πληροφορίες για τη 

210-2599444 υ̟’ όψιν κου

 

44..  ∆∆ΙΙΑΑ∆∆ΙΙΚΚΑΑΣΣΙΙΑΑ  ΑΑΞΞΙΙΟΟΛΛΟΟ

∆∆ΙΙΑΑΓΓΩΩΝΝΙΙΣΣΜΜΟΟΥΥ  
 

I. Κριτήριο κατακύρωσης του Π.Μ.∆.,

̟ροσφερόµενη τιµή για το σύνολο του έργου

και οικονοµικά ασαφείς, κρίνονται ως α̟αράδεκτες.

II. Στην οικονοµική ̟ροσφορά  θα ̟ροκύ̟τει µε σαφήνεια το οικονοµικό 

αντάλλαγµα για τις ανωτέρω υ̟ηρεσίες. Να σηµειωθεί ότι το ̟οσό (οικονοµικό 

αντάλλαγµα) θα αναγράφεται αριθµητικώς και ολογράφως καθώς

µη συµ̟εριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., ο αναλογούν ΦΠΑ και η  συνολική αξία  

συµ̟εριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.. 

III. Η διαδικασία διενέργειας του διαγωνισµού ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη 

Πίνακα Κατάταξης των ̟ροσφερόντων κατ’ αύξον ύψος τιµήµατος, ό̟ως αυτό 

̟ροκύ̟τει α̟ό την ̟ροσφορά τους.

      

55      ΛΛΟΟΙΙΠΠΟΟΙΙ    ΟΟΡΡΟΟΙΙ::   

 Η συνολική δα̟άνη της συνάντησης ̟ροβλέ̟εται ότι  δεν θα υ̟ερβεί  το ̟οσό 

των #6.700,00# €, έτσι ό̟ως αυτό διαφαίνεται α̟ό τις αιτούµενες ̟ροδιαγραφές 

(συµ̟εριλαµβανοµένου του νόµιµου Φ.Π.Α.). 

βαρύνουν τον Ανάδοχο ό̟ως η Παρακράτηση Φόρου Εισοδήµατος βάσει του νόµου 

Ι∆ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ  ΚΑΙ  ∆ΙΑ ΒΙΟΥ  ΜΑΘΗΣΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ   
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ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 

υ̟’ όψιν κου Βατίκαλου Παναγιώτη.  

Πληροφορίες για τη διενέργεια του ∆ιαγωνισµού, δίδονται στα γραφεία του 

Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ., Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη Τ.Κ. 11143 Αθήνα, 2

∆ιεύθυνση Προµηθειών (Γραφείο 270), και στα τηλέφωνα: 2131311568

Πληροφορίες για τη Τεχνική Περιγραφή του έργου, δίδονται στα 
ου   ∆ρακό̟ουλου Γ. 

ΟΟΓΓΗΗΣΣΗΗΣΣ  ΤΤΩΩΝΝ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΦΦΟΟΡΡΩΩΝΝ  ΚΚΑΑΙΙ  ΚΚΑΑΤΤ

Κριτήριο κατακύρωσης του Π.Μ.∆., είναι η συνολικά χαµηλότερη 

για το σύνολο του έργου.  Προσφορές οι ο̟οίες είναι 

και οικονοµικά ασαφείς, κρίνονται ως α̟αράδεκτες. 

Στην οικονοµική ̟ροσφορά  θα ̟ροκύ̟τει µε σαφήνεια το οικονοµικό 

αντάλλαγµα για τις ανωτέρω υ̟ηρεσίες. Να σηµειωθεί ότι το ̟οσό (οικονοµικό 

αντάλλαγµα) θα αναγράφεται αριθµητικώς και ολογράφως καθώς

µη συµ̟εριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., ο αναλογούν ΦΠΑ και η  συνολική αξία  

συµ̟εριλαµβανοµένου Φ.Π.Α..  

Η διαδικασία διενέργειας του διαγωνισµού ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη 

Πίνακα Κατάταξης των ̟ροσφερόντων κατ’ αύξον ύψος τιµήµατος, ό̟ως αυτό 

κύ̟τει α̟ό την ̟ροσφορά τους. 

Η συνολική δα̟άνη της συνάντησης ̟ροβλέ̟εται ότι  δεν θα υ̟ερβεί  το ̟οσό 

έτσι ό̟ως αυτό διαφαίνεται α̟ό τις αιτούµενες ̟ροδιαγραφές 

(συµ̟εριλαµβανοµένου του νόµιµου Φ.Π.Α.). Οι κρατήσεις ε̟ί της Συµβατικής Τιµής,  

βαρύνουν τον Ανάδοχο ό̟ως η Παρακράτηση Φόρου Εισοδήµατος βάσει του νόµου 

ΜΑΘΗΣΗΣ  

FFaaxx::  221100--22551177229922  
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ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 

, δίδονται στα γραφεία του 

Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ., Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη Τ.Κ. 11143 Αθήνα, 2ος όροφος, 

∆ιεύθυνση Προµηθειών (Γραφείο 270), και στα τηλέφωνα: 2131311568, 2131311569. 

, δίδονται στα τηλέφωνα: 

ΤΤΑΑΚΚΥΥΡΡΩΩΣΣΗΗΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ  

η συνολικά χαµηλότερη 

Προσφορές οι ο̟οίες είναι τεχνικά 

Στην οικονοµική ̟ροσφορά  θα ̟ροκύ̟τει µε σαφήνεια το οικονοµικό 

αντάλλαγµα για τις ανωτέρω υ̟ηρεσίες. Να σηµειωθεί ότι το ̟οσό (οικονοµικό 

αντάλλαγµα) θα αναγράφεται αριθµητικώς και ολογράφως καθώς η καθαρή αξία 

µη συµ̟εριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., ο αναλογούν ΦΠΑ και η  συνολική αξία  

Η διαδικασία διενέργειας του διαγωνισµού ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη 

Πίνακα Κατάταξης των ̟ροσφερόντων κατ’ αύξον ύψος τιµήµατος, ό̟ως αυτό 

Η συνολική δα̟άνη της συνάντησης ̟ροβλέ̟εται ότι  δεν θα υ̟ερβεί  το ̟οσό 

έτσι ό̟ως αυτό διαφαίνεται α̟ό τις αιτούµενες ̟ροδιαγραφές 

κρατήσεις ε̟ί της Συµβατικής Τιµής,  

βαρύνουν τον Ανάδοχο ό̟ως η Παρακράτηση Φόρου Εισοδήµατος βάσει του νόµου 



Ι∆ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΑΑΧΧΑΑΡΡΝΝΩΩΝΝ  441177  111111  4433  ΑΑΘΘΗΗ
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2238/94 (ΦΕΚ 151/ Α/ 94) ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε και ισχύει, η κ

ν.4013/2011 για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητη

Συµβάσεων καθώς κάθε άλλη νόµιµη ̟ροβλε̟όµενη κράτηση.

υ̟οψήφιου αναδόχου θα ε̟έχει θέση σύµβασης. 

 Οι δα̟άνες θα βαρύνουν τον ̟ροϋ̟ολογ

Στο ̟αρα̟άνω  ̟οσό θα γίνουν όλες οι νόµιµες κρατήσεις.

θα ̟ραγµατο̟οιηθεί σε  διάστηµα 20 ηµερών

σ τρα̟εζικό λογαριασµό ̟ου θα µας 

συναλλαγών θα βαρύνουν το ̟ρόγραµµα

 Το υλικό θα ̟αραδοθεί

Μάθησης στην δ/νση: Αχαρνών 417, 11143, Αθήνα, µε ευθύνη και έξοδα της 

αναδόχου εταιρείας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ι∆ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ  ΚΑΙ  ∆ΙΑ ΒΙΟΥ  ΜΑΘΗΣΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ   
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2238/94 (ΦΕΚ 151/ Α/ 94) ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε και ισχύει, η κράτηση 0,10% 

ν.4013/2011 για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητη

καθώς κάθε άλλη νόµιµη ̟ροβλε̟όµενη κράτηση.

υ̟οψήφιου αναδόχου θα ε̟έχει θέση σύµβασης.  

Οι δα̟άνες θα βαρύνουν τον ̟ροϋ̟ολογισµό της Ευρω̟αϊκής κάρτας νέων. 

̟οσό θα γίνουν όλες οι νόµιµες κρατήσεις. Η εξόφληση του αναδόχ

διάστηµα 20 ηµερών, α̟ό την ̟αράδοση των ως άνω υλικών, 

σ τρα̟εζικό λογαριασµό ̟ου θα µας υ̟οδείξει. Τυχόν έξοδα διατρα̟εζικών 

συναλλαγών θα βαρύνουν το ̟ρόγραµµα Ευρω̟αϊκή Κάρτα Νέων.

Το υλικό θα ̟αραδοθεί στην έδρα του Ιδρύµατος Νεολαίας και ∆ια Βίου 

Μάθησης στην δ/νση: Αχαρνών 417, 11143, Αθήνα, µε ευθύνη και έξοδα της 

ΜΑΘΗΣΗΣ  

FFaaxx::  221100--22551177229922  
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ράτηση 0,10% βάση του  

ς Αρχής ∆ηµοσίων 

καθώς κάθε άλλη νόµιµη ̟ροβλε̟όµενη κράτηση. Η έγκριση του 

ισµό της Ευρω̟αϊκής κάρτας νέων. 

Η εξόφληση του αναδόχου 

, α̟ό την ̟αράδοση των ως άνω υλικών, 

υ̟οδείξει. Τυχόν έξοδα διατρα̟εζικών 

Ευρω̟αϊκή Κάρτα Νέων.  

στην έδρα του Ιδρύµατος Νεολαίας και ∆ια Βίου 

Μάθησης στην δ/νση: Αχαρνών 417, 11143, Αθήνα, µε ευθύνη και έξοδα της 

   

 

 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ  



Ι∆ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 

∆ύο (2) Σελίδες, µε τις 

Τεχνικές Προδιαγραφές 

για την ̟ροµήθεια 25.000 

τεµαχίων ̟λαστικών καρτών

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ι∆ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ  ΚΑΙ  ∆ΙΑ ΒΙΟΥ  ΜΑΘΗΣΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ   
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τεµαχίων ̟λαστικών καρτών. 
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Ι∆ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΑΑΧΧΑΑΡΡΝΝΩΩΝΝ  441177  111111  4433  ΑΑΘΘΗΗ
ΙΙσσττοοσσεελλίί

 

ΘΕΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 25.000 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΡΤΑ ΝΕΩΝ

 

• ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: #6.700,00#

• ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 25.000 τεµάχια έγχρωµων ̟λαστικών καρτών δύο όψεων

• ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ: Η µακέτα θα σταλεί σε ηλεκτρονική µορφή α̟ευθείας στον Ανάδοχο, 

µαζί µε τα σχετικά λογότυ̟α (ΙΝΕ∆ΙΒΙΜ, Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς, 

ΤΡΑΙΝΟΣΕ).  

• ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: Πλάτος 85

                      Μήκος 55 mm (+/

                      Στρογγυλεµένες γωνίες στα 3

                      Πάχος 0,75 mm 

• ΥΛΙΚΟ: Εύκαµ̟το ̟λαστικό

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

• Ο Ανάδοχος θα ̟ρέ̟ει να α̟οστείλει, εντός 3 ηµερών α̟ό την έγκριση κατακύρωσης, 

10 τεµάχια καρτών για έλεγχο εκτύ̟ωσης, ̟ροτού 

25.000 τεµαχίων ̟λαστικών καρτών.

• Ο Ανάδοχος θα ̟ρέ̟ει να ̟αραδώσει το σύνολο του υλικού, εντός 10 ηµερών α̟ό την 

έγκριση των δοκιµαστικών καρτών.

• Τα υλικά θα ̟αραδοθούν στην έδρα του Ιδρύµατος Νεολαίας και ∆ια Βίου Μάθησης 

στην διεύθυνση: Αχαρνών 417, 111 43 Αθήνα µε ευθύνη και έξοδα της αναδόχου 

εταιρείας. 

• Οι δα̟άνες θα βαρύνουν τον ̟ροϋ̟ολογισµό της Ευρω̟αϊκής Κάρτας Νέων. Στο 

̟αρα̟άνω ̟οσό θα γίνουν όλες οι νόµιµες κρατήσεις. Η εξόφληση του αναδόχου θα 

̟ραγµατο̟οιηθεί σε διά

Αχαρνών 417,11143 Αθήνα 

Αρµόδιος : Γ. ∆ρακό̟ουλος 

Τηλέφωνο   :210 259 9444 

e-mail: g.drakopoulos@neagenia.gr

Ι∆ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ  ΚΑΙ  ∆ΙΑ ΒΙΟΥ  ΜΑΘΗΣΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ   
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 25.000 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΡΤΑ ΝΕΩΝ

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: #6.700,00#€ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 25.000 τεµάχια έγχρωµων ̟λαστικών καρτών δύο όψεων

ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ: Η µακέτα θα σταλεί σε ηλεκτρονική µορφή α̟ευθείας στον Ανάδοχο, 

µαζί µε τα σχετικά λογότυ̟α (ΙΝΕ∆ΙΒΙΜ, Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς, 

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: Πλάτος 85mm (+/- 1mm) 

(+/- 1mm) 

Στρογγυλεµένες γωνίες στα 3 mm 

ΥΛΙΚΟ: Εύκαµ̟το ̟λαστικό 

Ο Ανάδοχος θα ̟ρέ̟ει να α̟οστείλει, εντός 3 ηµερών α̟ό την έγκριση κατακύρωσης, 

10 τεµάχια καρτών για έλεγχο εκτύ̟ωσης, ̟ροτού ̟ροχωρήσει στην ̟αραγωγή των 

25.000 τεµαχίων ̟λαστικών καρτών. 

Ο Ανάδοχος θα ̟ρέ̟ει να ̟αραδώσει το σύνολο του υλικού, εντός 10 ηµερών α̟ό την 

έγκριση των δοκιµαστικών καρτών. 

Τα υλικά θα ̟αραδοθούν στην έδρα του Ιδρύµατος Νεολαίας και ∆ια Βίου Μάθησης 

ν διεύθυνση: Αχαρνών 417, 111 43 Αθήνα µε ευθύνη και έξοδα της αναδόχου 

Οι δα̟άνες θα βαρύνουν τον ̟ροϋ̟ολογισµό της Ευρω̟αϊκής Κάρτας Νέων. Στο 

̟αρα̟άνω ̟οσό θα γίνουν όλες οι νόµιµες κρατήσεις. Η εξόφληση του αναδόχου θα 

̟ραγµατο̟οιηθεί σε διάστηµα 20 ηµερών α̟ό την ̟αράδοση των ως άνω υλικών, σε 

g.drakopoulos@neagenia.gr  
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 25.000 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΡΤΑ ΝΕΩΝ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 25.000 τεµάχια έγχρωµων ̟λαστικών καρτών δύο όψεων 

ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ: Η µακέτα θα σταλεί σε ηλεκτρονική µορφή α̟ευθείας στον Ανάδοχο, 

µαζί µε τα σχετικά λογότυ̟α (ΙΝΕ∆ΙΒΙΜ, Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς, EYCA και 

Ο Ανάδοχος θα ̟ρέ̟ει να α̟οστείλει, εντός 3 ηµερών α̟ό την έγκριση κατακύρωσης, 

̟ροχωρήσει στην ̟αραγωγή των 

Ο Ανάδοχος θα ̟ρέ̟ει να ̟αραδώσει το σύνολο του υλικού, εντός 10 ηµερών α̟ό την 

Τα υλικά θα ̟αραδοθούν στην έδρα του Ιδρύµατος Νεολαίας και ∆ια Βίου Μάθησης 

ν διεύθυνση: Αχαρνών 417, 111 43 Αθήνα µε ευθύνη και έξοδα της αναδόχου 

Οι δα̟άνες θα βαρύνουν τον ̟ροϋ̟ολογισµό της Ευρω̟αϊκής Κάρτας Νέων. Στο 

̟αρα̟άνω ̟οσό θα γίνουν όλες οι νόµιµες κρατήσεις. Η εξόφληση του αναδόχου θα 

στηµα 20 ηµερών α̟ό την ̟αράδοση των ως άνω υλικών, σε 



Ι∆ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΑΑΧΧΑΑΡΡΝΝΩΩΝΝ  441177  111111  4433  ΑΑΘΘΗΗ
ΙΙσσττοοσσεελλίί

τρα̟εζικό λογαριασµό ̟ου θα µας υ̟οδείξει, µετά την ̟οιοτική και ̟οσοτική 

̟αραλαβή τριµελούς ε̟ιτρο̟ής. Τυχόντα έξοδα διατρα̟εζικών συναλλαγών θα 

βαρύνουν το ̟ρόγραµµα Ευρω̟αϊκή Κάρτα Νέων.

 

 

Ι∆ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ  ΚΑΙ  ∆ΙΑ ΒΙΟΥ  ΜΑΘΗΣΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ   
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τρα̟εζικό λογαριασµό ̟ου θα µας υ̟οδείξει, µετά την ̟οιοτική και ̟οσοτική 

̟αραλαβή τριµελούς ε̟ιτρο̟ής. Τυχόντα έξοδα διατρα̟εζικών συναλλαγών θα 

βαρύνουν το ̟ρόγραµµα Ευρω̟αϊκή Κάρτα Νέων. 

Ο υ̟εύθυνο

Ευρω̟αϊκή Κάρτα Νέων

Γιώργος ∆ρακό̟ουλος

ΜΑΘΗΣΗΣ  
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τρα̟εζικό λογαριασµό ̟ου θα µας υ̟οδείξει, µετά την ̟οιοτική και ̟οσοτική 

̟αραλαβή τριµελούς ε̟ιτρο̟ής. Τυχόντα έξοδα διατρα̟εζικών συναλλαγών θα 

Ο υ̟εύθυνος του ̟ρογράµµατος 

Ευρω̟αϊκή Κάρτα Νέων 

 

Γιώργος ∆ρακό̟ουλος 


