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 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
ΘΕΜΑ: Εκτύπωση του οδηγού «Youthpass» στα Ελληνικά, για τις ανάγκες του Προγράμματος της Ε.Ε. 

«Νέα Γενιά σε Δράση». 

ΣΧΕΤΙΚΑ: 

α) Το με αριθμ. 358/12.09.2012 Ενημερωτικό - Εισηγητικό Σημείωμα της Εθνικής Υπηρεσίας 

Προγραμμάτων Ε.Ε. «Νέα Γενιά σε Δράση» & «Eurodesk». 

β) Το με αριθμ. πρωτ. 603/2/23538/12-09-2012 έγγραφο του Τμήματος Τεχνικής Στήριξης Ευρωπαϊκών 

Προγραμμάτων της Γενικής Διεύθυνσης Δραστηριοτήτων & Τεχνικών Έργων. 

γ)  Το με αριθμ. πρωτ. 4473/19-11-2010 έγγραφο του Ινστιτούτου Νεολαίας. 

δ) Τις επισυναπτόμενες προδιαγραφές. 

 

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

Ε.Ε. «Νέα Γενιά σε Δράση», προγραμματίζεται η εκτύπωση του οδηγού «Youthpass» στα Ελληνικά. 

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

έγκριση πριν από την τελική εκτύπωση του συνόλου των 515 αντιτύπων.  

Συνολικά θα χρειαστούν 515 αντίτυπα σε εκτύπωση Α4 τα οποία πρέπει να είναι σύμφωνα με 

τις προδιαγραφές που αναφέρει το κέντρο SALTO στη σχετική σύμβασή του και σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές που αναλύονται στον κάτωθι πίνακα: 

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

ΜΕΓΕΘΟΣ & 

ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ 

 Εκτύπωση μπρος-πίσω σε μέγεθος σελίδας Α4. Περιμένουμε να έχει την 

ίδια μορφή με το πρωτότυπο.  

 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.Δ. 

παραλαμβάνει από τον Φορέα [Ίδρυμα Νεολαίας & Δια Βίου Μάθησης 

(Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), γραφείο Προμηθειών, 2ος όροφος, Αχαρνών 417 & 

Κοκκινάκη] όλα τα σχήματα-σχέδια, τις γραφικές παραστάσεις και τις 

εικόνες-απεικονίσεις σε ηλεκτρονική μορφή. 

 Σημειώνεται ότι η μορφοποίηση θα είναι Mac OS/Quark Xpress 6.5 

ΧΡΩΜΑΤΑ 
 Εξ’ ολοκλήρου τετραχρωμία στην εκτύπωση του μεταφρασμένου οδηγού, 

το οποίο είναι πανομοιότυπο με το πρωτότυπο.  

ΕΜΦΑΝΙΣΗ  Οι σελίδες στο εσωτερικό του μεταφρασμένου οδηγού είναι 
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ΣΕΛΙΔΑΣ πανομοιότυπες με αυτές του πρωτότυπου. Βάση της μετάφρασης, μπορεί 

να χρειαστεί μεγέθυνση του κειμένου, των εικόνων κ.λ.π. 

ΕΞΩΦΥΛΛΟ 

 Ίδιο με το πρωτότυπο, με τη διαφορά ότι μπορεί να προστεθεί το 

λογότυπο του Φορέα δίπλα στο ίδιο οπτικό βάρος/μέγεθος όπως και των 

άλλων λογοτύπων. 

ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ 

 Όταν εκτυπώσετε τον οδηγό του Youthpass από το SALTO Training & 

Cooperation RC θα πρέπει να είναι το δέσιμο/κόλλημα ολόκληρου του 

οδηγού (όχι δέσμη συρραμμένων σελίδων, όχι σπιράλ) αρκεί το 

αποτέλεσμα να είναι όμορφο και καλαίσθητο (βλέπε πρωτότυπο δείγμα).  

ΑΝΤΙΤΥΠΑ-ΧΑΡΤΙ  Πεντακόσια δεκαπέντε (515) αντίτυπα πανομοιότυπα με το πρωτότυπο. 

ΛΟΙΠΑ 

 Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι καλούνται στο Φορέα [Ίδρυμα Νεολαίας & Δια 

Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), γραφείο Προμηθειών, 2ος όροφος, 

Αχαρνών 417 & Κοκκινάκη] ώστε να δουν από κοντά το υπόδειγμα 

εκτύπωσης του οδηγού (πρωτότυπο) σύμφωνα με το οποίο θα 

αναπαράγουν πεντακόσια δεκαπέντε (515) αντίτυπα ώστε να 

επικοινωνήσουν και να συνεργαστούν με τον Φορέα με σκοπό την 

ανταλλαγή πληροφοριών του οδηγού, 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.Δ. καλείται 

στο Φορέα [Ίδρυμα Νεολαίας & Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), 

γραφείο Προμηθειών, 2ος όροφος, Αχαρνών 417 & Κοκκινάκη] για να 

παραλάβει:  

o Σε ηλεκτρονική μορφή, τις οδηγίες μορφοποίησης [CD ROM οδηγιών 

μορφοποίησης (layout)]. 

o Σε ηλεκτρονική & έντυπη μορφή, τον πρωτότυπο οδηγό ώστε να 

εκτυπώσει ένα (1) δείγμα για έγκριση πριν την συνολική εκτύπωση 

των πεντακοσίων δεκαπέντε (515) αντιτύπων. 

Η προσφορά σας, η οποία δεν θα πρέπει να ξεπερνά το ποσό των 10.000,00€ 

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

προδιαγραφές, θα πρέπει να παραδοθεί σε κλειστό φάκελο ως την Παρασκευή 12-10-2012 

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 εκτύπωση του 

οδηγού «Youthpass» στα Ελληνικά, για τις ανάγκες του Προγράμματος της Ε.Ε. «Νέα Γενιά σε 

Δράση»”. 

Παραμένουμε στη διάθεση σας για τυχόν διευκρινίσεις. 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 


