
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

1.1 Αντικείμενο – Τεχνικές Προδιαγραφές του έργου 

Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι η επιλογή αναδόχου με στόχο την ανάθεση 

παροχής εκτυπωτικών υπηρεσιών πακέτου συνεδριακού υλικού και της τελικής έκδοσης  των 

αποτελεσμάτων του έργου «MedLab: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation» 

(IG-MED08-280)”, το οποίο αποτελεί δράση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος MED σύμφωνα 

με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.  

 

1.1.1. Τεχνικές Προδιαγραφές Εκτυπωτικού Αντικείμενου και λοιπών εργασιών 

1. Εκτύπωση πολυτελούς Τελικής Έκδοσης Αποτελεσμάτων του Έργου με τις ακόλουθες 
προδιαγραφές: 

• Διάσταση: 17cm X 24cm 
• Τετραχρωμία μέσα-έξω  
• Σελίδες: 64 
• Εσωτερικό χαρτί: 120 gr. Velvet 
• Χαρτί Εξώφυλλου: 300 gr. Illustration ανάγλυφο  
• Εξώφυλλο: με ειδική θήκη για DVD 
• Ποσότητα: 500 αντίτυπα 
• Βιβλιοδεσία: με ράχη  
• Πλαστικοποίηση 
• Τα κείμενα θα παραδοθούν στον Ανάδοχο σε αρχεία word μαζί με το ήδη υπάρχον 

γραφιστικό υπόβαθρο/δημιουργικό που συνιστά την ταυτότητα του έργου.  
• Στα εξώφυλλα θα αναγράφονται τα λογότυπα του έργου, του Προγράμματος MED και ο 

τίτλος μαζί με πληροφορίες που θα παραδοθούν στον Ανάδοχο σε αρχείο word.  
 

2. Παραγωγή folder με τις ακόλουθες προδιαγραφές: 

• Folder με εσωτερική θήκη δεξιά και αριστερά για τοποθέτηση εγγράφων. 
• Διάσταση: 22cm πλάτος Χ 32cm ύψος 
• Τετραχρωμία 
• Χαρτί 350 gr velvet. 
• Ποσότητα: 150 τεμάχια 
• Πλαστικοποίηση ματ 
• Θα αναγράφονται τα λογότυπα του έργου, του προγράμματος MED και ο τίτλος μαζί με 

συνεδριακές πληροφορίες που θα παραδοθούν στον Ανάδοχο σε αρχείο word.  
 

3. Παραγωγή μπλοκ σημειώσεων με τις ακόλουθες προδιαγραφές: 

• Διάσταση: Α4 
• Σελίδες: 25 σελίδες κάθε μπλοκ 
• Σκληρό οπισθόφυλλο σε κάθε μπλοκ 
• Δέσιμο: κολλημένο ψαρόκολλα 
• Τετραχρωμία 
• Χαρτί: 80 gr.  
• Ποσότητα: 150 τεμάχια 
• Θα αναγράφονται τα λογότυπα του έργου, του Προγράμματος MED και ο τίτλος μαζί με 

συνεδριακές πληροφορίες που θα παραδοθούν στον Ανάδοχο σε αρχείο word.  
 

4. Παραγωγή Συνεδριακής Αφίσας με τις ακόλουθες προδιαγραφές: 



• Διάσταση: Α2 
• Τετραχρωμία 
• Χαρτί: 170 gr.  
• Ποσότητα: 20 τεμάχια 
• Θα αναγράφονται τα λογότυπα του έργου, του Προγράμματος MED και ο τίτλος μαζί με 

συνεδριακές πληροφορίες που θα παραδοθούν στον Ανάδοχο σε αρχείο word.  
 

5. Παραγωγή Συνεδριακών Banner με τις ακόλουθες προδιαγραφές: 

• Διάσταση: 2 μέτρα ύψος Χ 1 μέτρο πλάτος 
• Ποσότητα: 2 τεμάχια 
• Τετραχρωμία 
• Με μηχανισμό στήριξης (roll-up) 
• Θα αναγράφονται τα λογότυπα του έργου, του Προγράμματος MED και ο τίτλος μαζί με 

συνεδριακές πληροφορίες που θα παραδοθούν στον Ανάδοχο σε αρχείο word.  
 

6. Παραγωγή κι εκτύπωση Συνεδριακού Προγράμματος με τις ακόλουθες προδιαγραφές: 

• Διάσταση: Α4/δίπτυχο  
• Ποσότητα: 150 τεμάχια 
• Τετραχρωμία 
• Χαρτί: 150 gr.  
• Θα αναγράφονται τα λογότυπα του έργου, του Προγράμματος MED και ο τίτλος μαζί με 

συνεδριακές πληροφορίες που θα παραδοθούν στον Ανάδοχο σε αρχείο word.  
 

7. Παραγωγή DVDs με υλικό του έργου/συνεδρίου με τις ακόλουθες προδιαγραφές: 

• Ποσότητα: 500 τεμάχια 
• Τα κείμενα/περιεχόμενα του DVD θα παραδοθούν στον Ανάδοχο σε αρχεία PDF.  
• Εξώφυλλο κάθε DVD (Πάνω στο δισκάκι): Αυτοκόλλητο. Στο εξώφυλλο κάθε DVD θα 

αναγράφεται ο τίτλος του έργου/Συνεδρίου και θα εμφανίζονται τα σχετικά λογότυπα του 
έργου και του Προγράμματος MED. Τα αρχεία θα παραδοθούν στον Ανάδοχο σε αρχείο 
word.  

• Τα DVDs θα τοποθετηθούν στην ειδική θήκη της Τελικής Έκδοσης .  
 

8. Στυλό συνεδριακό με τις ακόλουθες προδιαγραφές: 

• Ποσότητα: 150 τεμάχια  
• Χρώμα εγγραφής: μπλε 
• Πάνω στα στυλό θα αναγράφεται το λογότυπο του έργου και του προγράμματος MED.  

 

9. USB Stick χωρητικότητας 4GB με τις ακόλουθες προδιαγραφές: 

• Ποσότητα: 150 τεμάχια  
• Πάνω στα USB Stick θα αναγράφεται το λογότυπο του έργου και του προγράμματος MED. 

 

10. Προσαρμογή Δημιουργικού  

• Για όλο το πακέτο συνεδριακού υλικού και της Τελικής Έκδοσης των αποτελεσμάτων του 
έργου, θα παραδοθεί στον Ανάδοχο το υπάρχον γραφιστικό υπόβαθρο/δημιουργικό του 
έργου σε σχετικά αρχεία. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να χρησιμοποιήσει το υπάρχον 
δημιουργικό του έργου MEDLAB (χρώματα, λογότυπα κλπ.) και να το προσαρμόσει 
ανάλογα για να παράξει τις εκτυπώσεις: της Τελικής Έκδοσης, των folders, των Μπλοκ 
Σημειώσεων, του Συνεδριακού Banner, της Αφίσας, του Συνεδριακού Προγράμματος, του 
αυτοκόλλητου εξώφυλλου για τα DVDs.  

1.2 Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης 

Το σύνολο των παραδοτέων πρέπει να έχει παραδοθεί από τον Ανάδοχο στο ΠΤΑ ΚΜ μέχρι τις 

30/09/2011. 



 

 

 

1.3 Προϋπολογισμός 
Ο Προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις δώδεκα χιλιάδες ευρώ (12.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου 

του Φ.Π.Α. που θα ισχύει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης.   

 

2. ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Η οικονομική προσφορά του υποψηφίου θα πρέπει να υποβληθεί σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο. 

Ο φάκελος προσφοράς του υποψηφίου θα πρέπει να περιλαμβάνει τα κάτωθι επί ποινή αποκλεισμού: 

1. Προφίλ του Προσφέροντος που θα περιέχει τα στοιχεία του (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, 
όνομα του αρμόδιου προσώπου για την προσφορά), παρουσίαση των δραστηριοτήτων του σε θέματα 
σχετικά με το αντικείμενο του έργου καθώς και στην περίπτωση που είναι νομικό πρόσωπο τα 
νομιμοποιητικά έγγραφα που αποδεικνύουν την εν γένει νομική του κατάσταση και τα όργανα 
εκπροσώπησής του, όπως και προφίλ των προσώπων που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση του 
έργου.  

2. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία να αναγράφονται 
τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν, και να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα 
υποβολής της προσφοράς τους: 

2.1. είναι εγγεγραμμένος στο οικείο επαγγελματικό μητρώο, Επιμελητήριο ή επαγγελματική ένωση, για 
το ειδικό επάγγελμά του που αφορά στον παρόντα διαγωνισμό,  

2.2. δεν έχει καταδικασθεί για κάποιο αδίκημα, δηλαδή για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, 
δωροδοκία, απάτη ή νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ή για αδίκημα που 
αφορά στην επαγγελματική του διαγωγή και δεν έχει διαπράξει επαγγελματικό παράπτωμα,  

2.3. δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή 
αναγκαστικό συμβιβασμό ή υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής 
διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού,  

2.4. είναι φορολογικά ενήμερος,  
2.5. είναι ασφαλιστικά ενήμερος και   
2.6. αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών 

που θα απαιτηθούν από τον εργοδότη, πριν από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού 
συνεργασίας.  

3. Η οικονομική προσφορά του Προσφέροντος θα περιλαμβάνει το συνολικό ποσό σε ευρώ (χωρίς και 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), έναντι του οποίου προτίθεται να εκτελέσει ο Ανάδοχος το έργο. Το ποσό 
της οικονομικής προσφοράς δεν επιδέχεται καμίας αλλαγής. 

Επισημαίνεται ότι: 

 Φόροι, ΦΠΑ, κρατήσεις υπέρ τρίτων, κάθε άλλη νομική επιβάρυνση, ως και κάθε άλλη δαπάνη μη ρητά 

καθοριζόμενη από την παρούσα, επιβαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν συνυπολογισθεί 

στην προσφορά του διαγωνιζόμενου. 

 Οι προσφορές δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για τρεις (3) μήνες από την επόμενη εργάσιμη της 

διενέργειας του διαγωνισμού. 



 Ανακοίνωση επιλογής αναδόχου μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσμεύει 

όμως τον προσφέροντα μόνο εφόσον αυτός το αποδεχθεί. Σε περίπτωση άρνησης του επιλεχθέντος η 

ανάθεση γίνεται κατά σειρά επιλογής. 

 Η συνολική αμοιβή με βάση την προσφορά του Ανάδοχου που θα περιληφθεί στην Σύμβαση του, δεν 

αναθεωρείται. 

 Οικονομική προσφορά μεγαλύτερη της προϋπολογιζόμενης δαπάνης δεν γίνεται δεκτή και επιφέρει 

αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς και τον αποκλεισμό του διαγωνιζόμενου. 

Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει απαραίτητα να φέρει την ΕΠΩΝΥΜΙΑ και τη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ του  

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ και να γράφει ευκρινώς τις ενδείξεις: 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ (με κεφαλαία) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΘΕΜ.ΣΟΦΟΥΛΗ 62Α 

546 55 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

«Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για ……………». 


