
Ι∆ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ &                                                                       
∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ  
                                                                                                                                              
Πληροφορίες:  
♦ Αγλαΐα Λάγια Τζώρτζη, τηλ.: 210.2599364, 

fax.: 210.2531879, e-mail: l.tzortzi@neagenia.gr   
♦ Ιφιγένεια Συνενάκη, τηλ.: 210.2599419,             

fax.: 210.2531879, e-mail: i.sinenaki@neagenia.gr 
♦ Χρήστος Μοσχοβάκης, τηλ.: 210.2517292,             

fax.: 210.2517292, e-mail: dpk@ein.gr  

                             Αθήνα, 8 Ιουνίου 2012 
                         

 
Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο   Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ  

 
ΘΕΜΑ: Ανατύπωση µεταφρασµένου εγχειριδίου: «Making Waves», για τις ανάγκες του Προγράµµατος 
της Ε.Ε. «Νέα Γενιά σε ∆ράση». 
ΣΧΕΤΙΚΑ: 
α) Το µε αριθµ. 194/16.05.2012 Ενηµερωτικό - Εισηγητικό Σηµείωµα της Εθνικής Υπηρεσίας 
Προγραµµάτων Ε.Ε. «Νέα Γενιά σε ∆ράση». 
β) Το µε αριθµ. Υ.Σ. 191/21.05.2012 έγγραφο του Τµήµατος Τεχνικής Στήριξης Ευρωπαϊκών 
Προγραµµάτων.  
γ) Το µε αριθµ. Υ.Σ. 151/25.05.2012 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Προµηθειών. 
δ) Το µε αριθµ. 202/28.05.2012 Ενηµερωτικό - Εισηγητικό Σηµείωµα της Εθνικής Υπηρεσίας 
Προγραµµάτων Ε.Ε. «Νέα Γενιά σε ∆ράση». 
ε) Το µε αριθµ. Υ.Σ. 208/1.06.2012 έγγραφο του Τµήµατος Τεχνικής Στήριξης Ευρωπαϊκών 
Προγραµµάτων.   
 

Σας ενηµερώνουµε ότι στο πλαίσιο λειτουργίας της Εθνικής Υπηρεσίας, του προγράµµατος της 

Ε.Ε. «Νέα Γενιά σε ∆ράση», προγραµµατίζεται η ανατύπωση της µετάφρασης του εγχειριδίου «Making 

Waves» του Κέντρου Πόρων (SALTO) για την Ένταξη. 

Απαιτείται η κατάθεση στην Επιτροπή του διαγωνισµού ενός (1) δείγµατος εκτύπωσης για 

έγκριση πριν από την τελική εκτύπωση του συνόλου των 370 αντιτύπων.  

Συνολικά θα χρειαστούν 370 αντίτυπα σε εκτύπωση Α5 τα οποία πρέπει να είναι σύµφωνα µε 

τις προδιαγραφές που αναλύονται στον κάτωθι πίνακα: 

 
Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ   Π Ρ Ο ∆ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ  

ΜΕΓΕΘΟΣ & 
ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ: 

— Εκτύπωση µπρος-πίσω σε µέγεθος σελίδας Α5.  
— Για την ιστοσελίδα, ο ανάδοχος παρέχει PDF φάκελο/αρχείο µεγέθους 

Α4 για µεταφόρτωση & εκτύπωση, κατάλληλο για ιστό/εκτυπωτή, π.χ. 
3-5Mb το µέγιστο. 

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: 

— Ο Ανάδοχος που θα προκύψει από την κατακύρωση του Π.Μ.∆. 
παραλαµβάνει από τον Φορέα [Ίδρυµα Νεολαίας & ∆ια Βίου Μάθησης 
(Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ.), Γραφείο Προµηθειών, 2ος όροφος, Αχαρνών 417 & 
Κοκκινάκη] όλα τα σχήµατα-σχέδια, τις γραφικές παραστάσεις και τις 
εικόνες-απεικονίσεις σε ηλεκτρονική µορφή. 

ΧΡΩΜΑΤΑ: 

— Εξ’ ολοκλήρου τετραχρωµία στην εκτύπωση για το εξώφυλλο του 
µεταφρασµένου εγχειριδίου το οποίο είναι πανοµοιότυπο µε το 
πρωτότυπο. Το εσωτερικό κάθε µεταφρασµένου εγχειριδίου έχει το 
συγκεκριµένο χρώµα (για τίτλους, σκιάσεις, επικεφαλίδες, tabs,…) που 
φέρει και το πρωτότυπο. 

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΕΛΙ∆ΑΣ: 

— Οι σελίδες στο εσωτερικό του µεταφρασµένου εγχειριδίου είναι 
πανοµοιότυπες µε αυτές του πρωτοτύπου. Στην κορυφή κάθε σελίδας 
υπάρχει ένα λευκό κενό πριν ξεκινήσει το κείµενο (βλέπε το 
πρωτότυπο).  

— Όταν το εγχειρίδιο είναι κλειστό, οι διακρίσεις των κεφαλαίων (tabs) 
είναι ορατές στο κάτω µέρος του εγχειριδίου. 
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ΕΞΩΦΥΛΛΟ: 

— Ίδιο µε το πρωτότυπο, σε τετράχρωµη εκτύπωση, µε την διαφορά ότι 
µπορεί να προστεθεί το λογότυπο του Φορέα στο οπισθόφυλλο και/ή 
στο εξώφυλλο δίπλα στο λογότυπο του SALTO, στο ίδιο οπτικό 
βάρος/µέγεθος.  

ΒΙΒΛΙΟ∆ΕΣΙΑ: 
— ∆έσιµο/κόλληµα ολόκληρου του εγχειριδίου (όχι δέσµη συρραµµένων 

σελίδων, όχι σπιράλ). Το αποτέλεσµα να είναι όµορφο και καλαίσθητο.  
ΧΑΡΤΙ: — Χαρτί Munken. 
ΑΝΤΙΤΥΠΑ: — Τριακόσια εβδοµήντα (370) αντίτυπα πανοµοιότυπα µε το πρωτότυπο. 

ΛΟΙΠΑ: 

— 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 το υπόδειγµα 
εκτύπωσης του εγχειριδίου (πρωτότυπο) σύµφωνα µε το οποίο θα 
αναπαράγουν τα 370 αντίτυπα ώστε να επικοινωνήσουν & να 
συνεργαστούν µε τον Φορέα µε σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών 
όσον αφορά την βέλτιστη αναπαραγωγή του µεταφρασµένου 
εγχειριδίου, σύµφωνα πάντα µε τις υποδείξεις του Φορέα και τις 
Τεχνικές Προδιαγραφές/ Τυπικά Κριτήρια που ορίζει το Κέντρο Πόρων 
(SALTO). 

— Ο Ανάδοχος που θα προκύψει από την κατακύρωση του Π.Μ.∆. 
καλείται στο Φορέα [Ίδρυµα Νεολαίας & ∆ια Βίου Μάθησης 
(Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ.), Γραφείο Προµηθειών, 2ος όροφος, Αχαρνών 417 & 
Κοκκινάκη] για να παραλάβει:  
� σε ηλεκτρονική µορφή, τις οδηγίες µορφοποίησης [CD ROM 

οδηγιών µορφοποίησης (layout)] 
� σε ηλεκτρονική & έντυπη µορφή, το πρωτότυπο εγχειρίδιο  
ώστε να εκτυπώσει ένα (1) δείγµα για έγκριση πριν την συνολική 
εκτύπωση των 370 αντιτύπων. 

 
Η προσφορά σας, η οποία δεν θα πρέπει να ξεπερνά το ποσό των 5.000,00€ 

(συµπεριλαµβανοµένου του νόµιµου Φ.Π.Α.) έτσι όπως αυτή διαφαίνεται από τις απαιτούµενες 

προδιαγραφές, θα πρέπει να παραδοθεί σε κλειστό φάκελο ως την Τετάρτη 27 Ιουνίου 2012 

µέχρι τις 10:00 π.µ. προς το Ίδρυµα Νεολαίας & ∆ια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ.), Γραφείο 

Προµηθειών, 2ος όροφος, Αχαρνών 417 & Κοκκινάκη, τ.κ. 111 43 µε την ένδειξη: “Οικονοµική 

προσφορά για την ανατύπωση µεταφρασµένου εγχειριδίου: «Making Waves», για τις ανάγκες του 

Προγράµµατος της Ε.Ε. «Νέα Γενιά σε ∆ράση»”. 

Παραµένουµε στη διάθεση σας για τυχόν διευκρινίσεις. 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 


