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     ΠΡΟΣ ΤΟ Ι∆ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ  ΚΑΙ  ∆ΙΑ ΒΙΟΥ  ΜΑΘΗΣΗΣ  
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ, Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ 
ΤΗΛ.: 2131311568-9, 2102517292 - FAX:2102517292 

 

 ΕΠΩΝΥΜΙΑ:…………………………………………… 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ:………………………………………… 

ΤΗΛ.: FAX:……………………………………………. 

 

 

 Το Ι∆ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ  ΚΑΙ  ∆ΙΑ ΒΙΟΥ  ΜΑΘΗΣΗΣ  προκηρύσσει  Πρόχειρο 

Μειοδοτικό ∆ιαγωνισµό (Αρ.Υ.Σ. 205/29-05-2012 έγγραφο Γ.∆.∆.Τ.Ε./Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ.), στο 

πλαίσιο του Προγράµµατος της Ε.Ε. «Νέα Γενιά σε ∆ράση» / ∆ράση 2 «Ευρωπαϊκή 

Εθελοντική Υπηρεσία» και σύµφωνα µε τις υποχρεώσεις της Εθνικής Υπηρεσίας όπως 

αυτές απορρέουν από τον Οδηγό του Προγράµµατος, η Εθνική Υπηρεσία 

προγραµµατίζει τη διοργάνωση κατάρτισης κατά την άφιξη εθελοντών (on arrival) στις 

16-21/07/2012. 

 

 Ο Π.Μ.∆. αφορά την προµήθεια γραφικής ύλης για την διοργάνωση κατάρτισης 

κατά την άφιξη εθελοντών (on arrival) στις 16-21/07/2012, στην Αθήνα, η οποία 

αναγράφεται αναλυτικά στη  συνηµµένη   κατάσταση του Τιµολογίου Προσφοράς. 

 

 Αφού έλαβα γνώση για τον Π.Μ.∆, καταθέτω την προσφορά µου αυτή µε τους 

παρακάτω όρους και τιµές. 

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ Π.Μ.∆ 

 
1.   Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στις  02/07/2012 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα: 10.00 π.µ. 

στα γραφεία του Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ., ΑΧΑΡΝΩΝ 417 και ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ (είσοδος από 

Κοκκινάκη)  Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ, 2ος όροφος, 270 γραφείο, ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. 
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2. Η οικονοµική σας προσφορά, θα πρέπει να σταλεί στην ανωτέρω διεύθυνση, σε 

ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ, µε την ένδειξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,  υπ’ όψιν κ. 

Βατίκαλου Παναγιώτη, το αργότερο µέχρι τις 02/07/2012 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα: 10.00 

π.µ.,  στην ανωτέρω δ/νση.  

 

3. Πληροφορίες για περισσότερες λεπτοµέρειες των Τεχνικών Προδιαγραφών (γραφική 

ύλη) στα τηλέφωνα: 210-2599365 κα Κωνσταντίνα Κουτσή και για την διαδικασία του 

διαγωνισµού στη δ/νση Προµηθειών στα τηλέφωνα: 2131311568 και 2131311569 κο 

Βατίκαλο Παναγιώτη.  

 

4. Επισηµαίνεται ότι η κατακύρωση του διαγωνισµού , θα γίνει για το σύνολο 

 των υπό προµήθεια ειδών, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή. 

 

Ο χρόνος παράδοσης των υπό προµήθεια ειδών, θα πρέπει να ολοκληρωθεί από τον 

προµηθευτή, το αργότερο σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες από την κοινοποίηση του 

εγγράφου κατακύρωσης του αποτελέσµατος και πριν την διοργάνωση κατάρτισης στις 

16/07/2012. 

 

5. Όλα τα προσφερόµενα είδη θα παραδοθούν µε ευθύνη του Ανάδοχου στην ανωτέρω 

διεύθυνση.  Τα έξοδα µεταφοράς αφορούν αποκλειστικά τον ανάδοχο του έργου και 

συµπεριλαµβάνονται στην τιµή που θα καταθέσει στη προσφορά του. Σηµειώνεται ότι 

στη προσφορά συµπεριλαµβάνεται ο νόµιµος Φ.Π.Α. για το σύνολο του έργου.   

 

6. Η  πληρωµή θα γίνει µετά την ολοκλήρωση της παράδοσης της γραφικής ύλης, την  

σύνταξη του πρακτικού παραλαβής των ειδών, η οποία παραλαβή θα γίνει από 

τριµελή επιτροπή και τέλος την προσκόµιση από τον Προµηθευτή του νόµιµου 

τιµολογίου. 

 

 

    Ευχαριστούµε εκ των προτέρων για τη συνεργασία. 
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΣΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:  

 

Κατάλογος Γραφικής Ύλης 

1. 25  τεµάχια, θήκη βιβλίων µε πλαστική επένδυση Α4+  

2. 250 τεµάχια, φάκελοι µε αυτιά και λάστιχο από χαρτόνι 

3. 100 τεµάχια, σηµειωµατάρια - µπλοκάκια Α5 µε γραµµές  

4. 150 τεµάχια canson χαρτόνια χρωµατιστά 

5. 10 κουτιά * 24 τεµάχια, µαρκαδόροι carioca jumbo 

6. 3 κουτιά µπλε edding permanent µαρκαδόροι 

7. 12 τεµάχια µαύρο edding permanent µαρκαδόροι 

8. 12 τεµάχια κόκκινο edding permanent µαρκαδόροι 

9. 12 τεµάχια πράσινο edding permanent µαρκαδόροι 

10. 1 κουτί χρώµα µαύρο edding, µαρκαδόροι διαφανειών 

11. 1 κουτί µπλε edding, µαρκαδόροι διαφανειών 

12. 2 στυλό διαρκείας superb, pentel 

13. 1 στυλό µπλε bic, gel reaction 

14. 1 κουτί stabilo boss κίτρινο µαρκαδόροι  

15. 2 κουτιά µολύβι 2HB noris steadtler 

16. post-it αυτοκόλλητα χαρτάκια z-notes neon rainbow 

17. 20 τεµάχια, ψαλίδια 13cm 

18. 10 τεµάχια, χαρτοταινίες µεσαίου µεγέθους 

19. 2 κουτιά µπλε, στυλό διαρκείας power tank eco  

20. 2 κουτιά µπλε, uni στυλό υγρής µελάνης vision elite 

21. 2 κουτιά µαύρο, uni στυλό υγρής µελάνης vision elite 

22. 2 πακέτα σε κάθε χρώµα ( κίτρινο, γαλάζιο, ροζ, πράσινο) χαρτί Α4  

23. 10 τεµάχια διάφορα χρώµατα post it σελιδοδείκτες διαφανείς διαστάσεις 25,4*43,2 

24. 30 µπαλόνια 

25. 4 πακέτα blue tack 

 


