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Πράξη: «ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΣΤΑ ΕΠΑ.Λ.- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ»  

MIS: 5022549 

Υποέργο 1 : «Υποστηρικτικές ενέργειες για την υλοποίηση της επιμόρφωσης» 
 

Υπεύθυνος Πράξης: Βασίλειος Ραυτόπολος 

Τηλ. 213 1335 552 

  

 

 

Αθήνα, 07.02.2020 

Αρ. Πρωτ.1526 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Αναθέτουσα Αρχή: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 

Για την ανάθεση του έργου παροχής υπηρεσιών 

«Παραγωγής εκτυπώσεων/υλικού δημοσιότητας για επιμορφωτικό πρόγραμμα που θα διεξαχθεί 

στην Αθήνα στις 03/03/2020 και στις 04/03/2020 και στην Θεσσαλονίκη στις 09/03/2020 και στις 

10/03/2020» 

 

Στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Υποστηρικτικές ενέργειες για την Υλοποίηση Επιμόρφωσης» της Πράξης 

«Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ-Υλοποίηση της Επμόρφωσης» 

με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5022549 

 

ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2014-2020» 

που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση 

(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) 

 

CPV: 30192700-8 Γραφική ύλη 

 

Προϋπολογισμός για το Π.1:  Εννιακόσια τριάντα ένα  Ευρώ (931,00€), πλέον Φ.Π.Α 

Προϋπολογισμός για το Π.2:  Πεντακόσια ογδόντα οκτώ Ευρώ (588,00), πλέον Φ.Π.Α 

Συνολικός Προϋπολογισμός: Χίλια πεντακόσια δεκαεννιά Ευρώ (1.519,00), πλέον Φ.Π.Α. 

  

ΥΠ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

Ταχ. Δ/νση : Αν. Τσόχα 36, 115 21, Αθήνα 

Ιστοσελίδα : www.iep.edu.gr 

Τηλ.  : 213 1335100 

Fax                          : 2131335111 

e-mail                     : info@iep.edu.gr  

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ TAMEIO 

 

 

 

http://www.iep.edu.gr/
mailto:info@iep.edu.gr
ΑΔΑ: 6845ΟΞΛΔ-2ΓΥ
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Κριτήριο Ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής 

 

 

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών: 17.02.2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 

14:00 

 

                Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 17.02.2020 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 14:30 
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Ο Αναπληρωτής Διευθυντής του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής έχοντας υπόψη: 

  

1. Τις διατάξεις του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ Α΄ 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών 

Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας 

Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 208017/Γ4/10-12-2018 Υ.Α. (ΦΕΚ 5527/τ’β’/10-12-2018) περί «Κανονισμού 

Εσωτερικής Λειτουργίας» του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 69 του Ν. 4547/2018. 

3. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 180661/Γ4/19.11.2019 (ΦΕΚ 981/τ. ΥΟΔΔ./20.11.2019) Απόφαση της Υπουργού 

Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και 

των μελών του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) και ορισμός νέων». 

4. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 5363/07.06.2019 (ΑΔΑ: ΨΧΛΒΟΞΛΔ-ΖΜΠ, Πράξη 21/06.06.2019) Απόφαση του Δ.Σ 

του Ι.Ε.Π με θέμα «Αναπλήρωση της θέσης του Διευθυντή του Ι.Ε.Π.». 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/Α'/8.8.16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

6. Τις διατάξεις του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143/τ.Α  /28.6.14) Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει και κάθε σχετική κείμενη νομοθεσία. 

7. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 29/21.07.2016 (αρ. πρωτ. 5993/22.07.2016, ΑΔΑ: 68ΔΞΟΞΛΔ-ΨΨ4) Πράξη του Δ.Σ. 

του Ι.Ε.Π. με θέμα: «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο Διευθυντή της Διοικητικής Υπηρεσίας του Ι.Ε.Π.» 

8. Την με αριθ. πρωτ. 789/05-02-2019 (ΑΔΑ: 7583465ΧΙ8-ΘΣΞ) Απόφαση Ένταξης όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει με την υπ’ αρ. πρωτ. 1718/26-03-2019 (ΑΔΑ: 6ΕΩ9465ΧΙ8-ΥΨΚ) Απόφαση τροποποίησης της 

Πράξης. 

9. Την υπ’ αριθ. Πρωτ.1522/7.02.2020 (Πράξη 07/06.02.2020, ΑΔΑ:ΩΝΠΡΟΞΛΔ-Ψ11) Απόφαση του Δ.Σ. 

του Ι.Ε.Π. για την έγκριση διεξαγωγής επιμορφωτικού Προγράμματος στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. 

10. Την υπ’ αριθ. πρωτ.1479/7.02.2020 (Πράξη  07/06.02.2020,ΑΔΑ:6ΔΧ5ΟΞΛΔ-ΑΚΔ) Απόφαση του Δ.Σ. του 

Ι.Ε.Π. περί έγκρισης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου παροχής 

υπηρεσιών εκτυπώσεων/υλικού δημοσιότητας για επιμορφωτικό πρόγραμμα που θα διεξαχθεί στην 

Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη,  στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με κωδικό  ΟΠΣ: 5022549 που 

συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω 

του Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση (ΕΣΠΑ 2014-2020). 

11. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

12. Η δαπάνη που προκύπτει θα καλυφθεί από την ΣΑΕ E3451 με κωδ.  2019ΣΕ34510002,  
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Σας προσκαλεί 

 

να υποβάλετε προσφορά για την ανάληψη έργου: «Παραγωγή εκτυπώσεων/υλικού δημοσιότητας για 

επιμορφωτικό πρόγραμμα που θα διεξαχθεί στην Αθήνα από τις 03/03/2020 έως και τις 04/03/2020 

και στην Θεσσαλονίκη από τις 09/03/2020 έως και τις 10/03/2020», στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της 

Πράξης με τίτλο: «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. - Υλοποίηση της Επιμόρφωσης», με κωδικό ΟΠΣ 5022549. 

 

1. Αντικείμενο του έργου  

Στο πλαίσιο της Πράξης Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. - Υλοποίηση της Επιμόρφωσης», με κωδικό ΟΠΣ 

5022549, και ειδικότερα στο πλαίσιο του Υποέργου 1: «Υποστηρικτικές ενέργειες για την υλοποίηση της 

Επιμόρφωσης» προβλέπεται η Υλοποίηση της Επιμόρφωσής των Επιμορφωτών (πολλαπλασιαστών) και ο 

αναστοχασμός των επιμορφωτών. Η επιμόρφωση των Επιμορφωτών (πολλαπλασιαστών) θα είναι 

διάρκειας 14 ωρών (2 ημέρες χ 7 ώρες επιμόρφωσης) και θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 03 και 

στις 04 Μαρτίου του 2020 και στη Θεσσαλονίκη στις 09 και στις 10 Μαρτίου του 2020. Για τις ανάγκες της 

επιμόρφωσης απαιτείται η παραγωγή εκτυπώσεων και υλικού δημοσιότητας (αφίσες, folders, κτλ.) 

Ειδικότερα  έργο του /της  Ανάδοχου είναι η υποβολή των κάτωθι παραδοτέων: 

 

Π.1: Παραγωγή εκτυπώσεων/υλικού δημοσιότητας για την διεξαγωγή Επιμορφωτικού Προγράμματος 

στην Αθήνα από τις  03/03/2020 έως και τις 04/03/2020 

 

Α. Σχεδιασμός Μακέτας Αφίσας : 1 τμχ 

 

Β. Αφίσα : 12 τμχ 

 Διαστάσεις 45x60 εκ. 

Είδος χαρτιού: 150 gr velvet 

Αριθμός χρωμάτων: 4 

 

Γ. Φάκελος (folder): 133 τμχ 

Το εξώφυλλο θα  έχει την εκτύπωση του σχεδίου της αφίσας. 

Διαστάσεις: Α4, να διαθέτει εσωτερικά αυτιά συγκράτησης των εγγράφων 

Είδος χαρτιού: 300 gr velvet 

Αριθμός χρωμάτων: 4 

Επισημαίνεται ότι ο φάκελος θα περιλαμβάνει το στυλό, το μπλοκ σημειώσεων και το πρόγραμμα του 

Συνεδρίου. 

 

Δ. Στυλό διαρκείας οικολογικό  με εκτύπωση  ενός χρώματος: 133 τμχ. 

 

Ε. Μπλοκ σημειώσεων ριγέ με την εκτύπωση του σχεδίου της αφίσας στο εξώφυλλο: 133 τμχ. 
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Διαστάσεις: 20,5χ28  

Αριθμός Φύλλων: 30 

Είδος χαρτιού εξωφ.:300 γρ.  

Αριθμός χρωμάτων εξώφυλλο: 4 

Είδος χαρτιού εσωτ.: γραφής 90γρ. 

Πατόφυλλο: 300 γρ. 

Αριθμός χρωμάτων εσωτ.: ασπρόμαυρο 

 

ΣΤ. Εκτύπωση προγράμματος επιμόρφωσης: 133 τμχ. 

Διαστάσεις: Α4 

Αριθμός Φύλλων: 1 

Είδος χαρτιού:  150 gr velvet 

Αριθμός χρωμάτων: 4 

 

Επισημαίνεται ότι ο προϋπολογισμός για το Π.1 δεν θα υπερβαίνει τα εννιακόσια τριάντα ένα Ευρώ 

(931,00€), πλέον Φ.Π.Α 

 

Π.2: Παραγωγή εκτυπώσεων/υλικού δημοσιότητας για την διεξαγωγή Επιμορφωτικού Προγράμματος 

στην Θεσσαλονίκη από τις 09/03/2020 έως και τις 10/03/2020 

 

Α. Αφίσα : 11 τμχ 

 Διαστάσεις 45x60 εκ. 

Είδος χαρτιού: 150 gr velvet 

Αριθμός χρωμάτων: 4 

 

Β. Φάκελος (folder): 98 τμχ 

Το εξώφυλλο θα  έχει την εκτύπωση του σχεδίου της αφίσας. 

Διαστάσεις: Α4, να διαθέτει εσωτερικά αυτιά συγκράτησης των εγγράφων 

Είδος χαρτιού: 300 gr velvet 

Αριθμός χρωμάτων: 4 

Επισημαίνεται ότι ο φάκελος θα περιλαμβάνει το στυλό, το μπλοκ σημειώσεων και το πρόγραμμα του 

Συνεδρίου. 

 

Γ. Στυλό διαρκείας με εκτύπωση οικολογικό  ενός χρώματος: 98 τμχ. 

 

Δ. Μπλοκ σημειώσεων ριγέ με την εκτύπωση του σχεδίου της αφίσας στο εξώφυλλο: 98 τμχ. 

Διαστάσεις: 20,5χ28  

Αριθμός Φύλλων: 30 

Είδος χαρτιού εξωφ.:300 γρ.  

Αριθμός χρωμάτων εξώφυλλο: 4 

Είδος χαρτιού εσωτ.: γραφής 90γρ. 

Πατόφυλλο: 300 γρ. 

Αριθμός χρωμάτων εσωτ.: ασπρόμαυρο 
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Ε. Εκτύπωση προγράμματος επιμόρφωσης: 98 τμχ. 

Διαστάσεις: Α4 

Αριθμός Φύλλων: 1 

Είδος χαρτιού:  150 gr velvet 

Αριθμός χρωμάτων: 4 

 

Επισημαίνεται ότι ο προϋπολογισμός για το Π.2 δεν θα υπερβαίνει τα πεντακόσια ογδόντα οκτώ Ευρώ 

(588,00), πλέον Φ.Π.Α 

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 α) Η μακέτα που θα σχεδιαστεί για το Παραδοτέο Π1 θα χρησιμοποιηθεί και για το Παραδοτέο Π.2 και 

όπου απαιτείται 

β) Το αρχικό δημιουργικό θα δοθεί από το ΙΕΠ σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν την εκτέλεση του έργου 

και ο/η Ανάδοχος καλείται να το επεξεργαστεί για την βέλτιστη απόδοσή του. 

γ) Καθένα από τα ανωτέρω παραδοτέα θα υποβάλλεται με ενσωματωμένο τον λογότυπο της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, του Επιχειρησιακού Προγράμματος και του ΕΣΠΑ 2014-2020  και σύμφωνα με τους κανόνες 

δημοσιότητας του ΕΣΠΑ.  

δ) Η εκτύπωση των παραδοτέων θα γίνει μετά από έγκριση του Υπεύθυνου της Πράξης. Διευκρινίζεται ότι 

με την ολοκλήρωση του σχεδιασμού της μακέτας της Αφίσας, θα σταλεί στον Υπεύθυνο της Πράξης δείγμα 

εντύπως και ηλεκτρονικώς (αρχική μορφή) έως τις 27/02/2020, ώστε να ελεγχθεί, και μόνο μετά την 

έγκριση του, δύναται ο/η Ανάδοχος να προχωρήσει. 

ε) Τα Παραδοτέα θα παραδοθούν μία ώρα πριν την έναρξη του επιμορφωτικού προγράμματος (09.00 π.μ) 

των Επιμορφωτών στο χώρο διεξαγωγής του, ο οποίος θα ανακοινωθεί στον/στην Ανάδοχο μια εβδομάδα 

πριν. 

στ) Ο/Η Ανάδοχος αναλαμβάνει την ευθύνη για την μεταφορά και παράδοση των Παραδοτέων Π.1 και Π.2 

στους χώρους που θα του υποδείξει η Αναθέτουσα Αρχή (Αθήνα και Θεσσαλονίκη), χωρίς επιπλέον κόστος. 

 

2. Διάρκεια –Τρόπος εκτέλεσης των υπηρεσιών 

 

Η χρονική διάρκεια του έργου για το Παραδοτέο Π.1 ορίζεται έως 27/02/2020 (ημερομηνία υποβολής 

αρχικής μορφής) και έως 03/03/2020 και ώρα 9.00 π.μ. (ημερομηνία υποβολής τελικής μορφής κατόπιν 

της ενσωμάτωσης διορθώσεων/αλλαγών επί της αρχικής μορφής του παραδοτέου). 

H διάρκεια του έργου ορίζεται έως και 30 ημέρες από την ημερομηνία της ανάθεσης και ανάρτησης στο 

ΚΗΜΔΗΣ, λαμβάνοντας υπόψη το χρονικό διάστημα που θα απαιτηθεί για τη διαδικασία παραλαβής των 

παραδοτέων. 

Η χρονική διάρκεια του έργου για το Παραδοτέο Π.2 ορίζεται έως 27/02/2020 (ημερομηνία υποβολής 

αρχικής μορφής) και έως 09/03/2020 και ώρα 9.00 π.μ. (ημερομηνία υποβολής τελικής μορφής κατόπιν 
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της ενσωμάτωσης διορθώσεων/αλλαγών επί της αρχικής μορφής του παραδοτέου). 

H διάρκεια του έργου ορίζεται έως και 30 ημέρες από την ημερομηνία της ανάθεσης και ανάρτησης στο 

ΚΗΜΔΗΣ, λαμβάνοντας υπόψη το χρονικό διάστημα που θα απαιτηθεί για τη διαδικασία παραλαβής των 

παραδοτέων. 

Τα χρονοδιαγράμματα δύναται να παραταθούν/τροποποιηθούν με βάση τις ανάγκες της πράξης, χωρίς 

αύξηση του κόστους των παραδοτέων, στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας και της εκάστοτε ισχύουσας 

αυτεπιστασίας. Στις περιπτώσεις αυτές ενημερώνει εγκαίρως τον/την Ανάδοχο για τη διαφοροποίηση του 

χρονοδιαγράμματος ως προς τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. 

 

3. Τρόπος πληρωμής 

 

 Η καταβολή του εργολαβικού ανταλλάγματος θα γίνει εφάπαξ, σύμφωνα με την οικονομική προσφορά 

του/της Αναδόχου με την προϋπόθεση της πλήρους και προσήκουσας εκτέλεσης του συνόλου του 

αντικειμένου της ανάθεσης όπως αυτό καθορίζεται στην παρούσα πρόσκληση και αφού προσκομισθούν 

τα απαραίτητα παραστατικά. 

Η ολοκλήρωση του έργου του/της Αναδόχου για κάθε Παραδοτέο Π1 και Π2 θα πραγματοποιηθεί κατόπιν 

βεβαίωσης του Υπεύθυνου της Πράξης ως προς την καλή εκτέλεση του έργου βάσει του πρακτικού 

παραλαβής της αρμόδιας επιτροπής και της έγκρισης του Πρακτικού από το Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. 

Οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και 

οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία ή στα έγγραφα της 

σύμβασης. (άρθρο 200 παρ.6 του Ν.4412/16). 

Η δαπάνη παροχής υπηρεσιών για τα Παραδοτέα Π1 και Π2 θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υποέργου 

1: «Υποστηρικτικές ενέργειες για την υλοποίηση της Επιμόρφωσης» της Πράξης με MIS 5022549. 

 

4. Περιεχόμενο φακέλου προσφοράς 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν σε ενιαίο φάκελο σφραγισμένη και υπογεγραμμένη 

προσφορά η οποία θα περιέχει τα παρακάτω:  

Α. Συμπληρωμένη την Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του παραρτήματος.  

Σημ: Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται από τον/τη νόμιμο/-η εκπρόσωπο του/της υποψηφίου/-ας 

αναδόχου, εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, και δεσμεύει οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι 

μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου. 

Β. Τεχνική Προσφορά: Η τεχνική προσφορά του/της υποψήφιου/-ας θα πρέπει να περιλαμβάνει 

συμπληρωμένους επί ποινή αποκλεισμού τους ακόλουθους πίνακες συμμόρφωσης:  
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 1 ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ Π1 ΚΑΙ Π2 (ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Σχεδιασμός  Μακέτας Αφίσας 1 ΝΑΙ   

Αφίσα  

 Διαστάσεις 45x60 εκ., Είδος χαρτιού: 150 

gr velvet Αριθμός χρωμάτων: 4 

23 ΝΑΙ   

Φάκελος  

Το εξώφυλλο θα  έχει την εκτύπωση του 

σχεδίου της αφίσας. 

Διαστάσεις: Α4, να διαθέτει εσωτερικά 

αυτιά συγκράτησης των εγγράφων 

Είδος χαρτιού: 300 gr velvet 

Αριθμός χρωμάτων: 4 

Επισημαίνεται ότι ο φάκελος θα 

περιλαμβάνει το στυλό, το μπλοκ 

σημειώσεων και το πρόγραμμα του 

Συνεδρίου. 

231 ΝΑΙ   

Στυλό διαρκείας με εκτύπωση οικολογικό  

ενός χρώματος 

231 ΝΑΙ   

Μπλοκ σημειώσεων ριγέ με την 

εκτύπωση του σχεδίου της αφίσας στο 

εξώφυλλο: 

Διαστάσεις: 20,5χ28  

Αριθμός Φύλλων: 30 

Είδος χαρτιού εξωφ.:300 γρ.  

Αριθμός χρωμάτων εξώφυλλο: 4 

Είδος χαρτιού εσωτ.: γραφής 90γρ. 

Πατόφυλλο: 300 γρ. 

Αριθμός χρωμάτων εσωτ.: ασπρόμαυρο 

231 ΝΑΙ   

Εκτύπωση προγράμματος επιμόρφωσης: 

Διαστάσεις: Α4 

Αριθμός Φύλλων: 1 

Είδος χαρτιού:  150 gr velvet 

Αριθμός χρωμάτων: 4 

231 ΝΑΙ   
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Γ. Οικονομική Προσφορά: Η οικονομική προσφορά του/της υποψήφιου/-ας θα πρέπει να περιλαμβάνει 

συμπληρωμένους και υπογεγραμμένους, επί ποινή αποκλεισμού, τους ακόλουθους πίνακες: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ Π.1 ΚΑΙ Π.2 (ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 

Περιγραφή 

Τιμή / 
τμχ 

χωρίς 
ΦΠΑ (€) 

Τεμάχια 
Σύνολο 
χωρίς 

ΦΠΑ (€) 
ΦΠΑ  

Σύνολο με 
ΦΠΑ (€) 

Σχεδιασμός μακέτας Αφίσας  1    

Αφίσα: 

Διαστάσεις 45x60 εκ.,  

Είδος χαρτιού:  150 gr velvet 

Αριθμός χρωμάτων: 4 

 23    

Φάκελος (folder) με την 

εκτύπωση του σχεδίου της 

αφίσας στο εξώφυλλο 

Διαστάσεις: Α4 

Να διαθέτει εσωτερικά αυτιά 

συγκράτησης των εγγράφων 

Είδος χαρτιού:  300 gr velvet 

Αριθμός χρωμάτων: 4 

 231    

Στυλό διαρκείας οικολογικά με 

εκτύπωση 

Αριθμός χρωμάτων: 1 

 231    

Μπλοκ σημειώσεων ριγέ με την 

εκτύπωση του σχεδίου της 

αφίσας στο εξώφυλλο 

Διαστάσεις: 20,5χ28  

Αριθμός Φύλλων: 30 

Είδος χαρτιού εξωφ.:300 γρ.  

Αριθμός χρωμάτων εξώφυλλο: 4 

Είδος χαρτιού εσωτ.: γραφής 

90γρ. 

Πατόφυλλο: 300 γρ. 

Αριθμός χρωμάτων εσωτ.: 

ασπρόμαυρο 

 231    

Εκτύπωση προγράμματος 

επιμόρφωσης 

Διαστάσεις: Α4 

Αριθμός Φύλλων: 1 

Είδος χαρτιού:  150 gr velvet 

 231    
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ Π.1 ΚΑΙ Π.2 (ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 

Περιγραφή 

Τιμή / 
τμχ 

χωρίς 
ΦΠΑ (€) 

Τεμάχια 
Σύνολο 
χωρίς 

ΦΠΑ (€) 
ΦΠΑ  

Σύνολο με 
ΦΠΑ (€) 

Αριθμός χρωμάτων: 4 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ Π.1 ΚΑΙ Π.2 (ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 

Περιγραφή Π/Υ χωρίς ΦΠΑ (€) ΦΠΑ (€) Σύνολο  

Παραδοτέα Π.1 και Π.2    

 

Επισημαίνεται ότι ο/η ανάδοχος θα ενημερωθεί το αργότερο τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν την 

πραγματοποίηση των επιμορφώσεων για τον ακριβή αριθμό συμμετεχόντων στην επιμόρφωση σε κάθε 

πόλη, βάσει του οποίου θα γίνει και η σχετική τιμολόγηση. Για την επιμόρφωση ο αριθμός των 

συμμετεχόντων δύναται να είναι έως και +/-10% σε σχέση με τον αριθμό που αναφέρεται. 

Στην οικονομική προσφορά θα αναγράφεται ευκρινώς η τιμή για κάθε ένα από τα Τμήματα παροχής 

υπηρεσιών, χωρίς Φ.Π.Α. 

Φόροι, κρατήσεις υπέρ τρίτων καθώς και κάθε άλλη δαπάνη μη αναφερόμενη ρητά στην παρούσα 

πρόσκληση επιβαρύνει τον/την υποψήφιο/-α Ανάδοχο. 

5. Τρόπος και χρόνος υποβολής προσφοράς  

Η προσφορά θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει συμπληρωμένους τους πίνακες Τεχνικής και Οικονομικής 

Προσφοράς  της παρούσας, με υπογραφή και σφραγίδα του νόμιμου εκπροσώπου σε κάθε σελίδα.  

Η προσφορά σας πρέπει να υποβληθεί έως την 17.02.2020  και ώρα 14:00 

 Είτε ηλεκτρονικά στο e-mail info@iep.edu.gr  

 Είτε στη γραμματεία πρωτοκόλλου του Ι.Ε.Π. (7ος όροφος) με την ένδειξη «ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:  Για 

την παραγωγή εκτυπώσεων/ υλικού δημοσιότητας για επιμορφωτικό πρόγραμμα που θα διεξαχθεί 

στην Αθήνα στις 03/03/2020 και στις 04/03/2020 και στην Θεσσαλονίκη στις 09/03/2020 και στις 

10/03/2020», στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.- Υλοποίηση της 

Επιμόρφωσης» με κωδικό ΟΠΣ 5022549. 

Εκπρόθεσμες προσφορές ή εναλλακτικές προσφορές ή ελλιπείς προσφορές δε θα ληφθούν υπόψη. 

                                                  

                                                                                                       Ο Αναπληρωτής Διευθυντής του Ι.Ε.Π.  

 

 

      

                                                                                                           Ιωάννης Μπαθιανάκης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 
8, παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟΣ
(1)

: Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:  
 

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας: 
 

Ημερομηνία γέννησης(2):  
 

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας: 
 

Οδός: 
 

Αριθ: 
 

ΤΚ: 
 

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Ε-mail):  

 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις 

(3)
, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 

22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας …………………………………………………..  για την 

κατάθεση οικονομικής προσφοράς στο πλαίσιο της υπ.αρ. πρωτ. …………………. Πρόσκλησης για την ανάθεση του έργου 

«Παραγωγής εκτυπώσεων/υλικού δημοσιότητας για επιμορφωτικό πρόγραμμα που θα διεξαχθεί στην Αθήνα στις 

03/03/2020 και στις 04/03/2020 και στην Θεσσαλονίκη στις 09/03/2020 και στις 10/03/2020» στο πλαίσιο του 

Υποέργου 1 «Υποστηρικτικές ενέργειες για την υλοποίηση της επιμόρφωσης» της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 

5022549. 

1. Ο/Η προσφέροντας/-ουσα δεν έχει για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας 

και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 73 παρ. 1 του Ν. 4412/2016.  

2. Ο/Η προσφέροντας/-ουσα έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος, ήτοι 

<αναφορά σε όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να 

καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.> 

3. Ο/Η προσφέροντας/-ουσα  αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των 

δικαιολογητικών, από τα οποία θα προκύπτουν τα όσα αναφέρονται στην υπεύθυνη δήλωση για την υπογραφή της 

σχετικής σύμβασης. 

 4.  Ο/Η προσφέροντας/-ουσα  είναι εγγεγραμμένος/-η στα οικεία Μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα 

 

 
Ημερομηνία:      ../../20... 
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Ο – Η Δηλών 

 

 

(Υπογραφή) 

 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 

(2) Αναγράφεται ολογράφως.  

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον 
εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 
ετών. 

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την 
δηλούσα.   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 1 ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ Π1 ΚΑΙ Π2 (ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Σχεδιασμός  Μακέτας Αφίσας 1 ΝΑΙ   

Αφίσα  

 Διαστάσεις 45x60 εκ., Είδος χαρτιού: 150 gr velvet 

Αριθμός χρωμάτων: 4 

23 ΝΑΙ   

Φάκελος  

Το εξώφυλλο θα  έχει την εκτύπωση του σχεδίου της 

αφίσας. 

Διαστάσεις: Α4, να διαθέτει εσωτερικά αυτιά 

συγκράτησης των εγγράφων 

Είδος χαρτιού: 300 gr velvet 

Αριθμός χρωμάτων: 4 

Επισημαίνεται ότι ο φάκελος θα περιλαμβάνει το στυλό, 

το μπλοκ σημειώσεων και το πρόγραμμα του Συνεδρίου. 

231 ΝΑΙ   

Στυλό διαρκείας με εκτύπωση οικολογικό  ενός χρώματος 231 ΝΑΙ   

Μπλοκ σημειώσεων ριγέ με την εκτύπωση του σχεδίου 

της αφίσας στο εξώφυλλο: 

Διαστάσεις: 20,5χ28  

Αριθμός Φύλλων: 30 

Είδος χαρτιού εξωφ.:300 γρ.  

Αριθμός χρωμάτων εξώφυλλο: 4 

Είδος χαρτιού εσωτ.: γραφής 90γρ. 

Πατόφυλλο: 300 γρ. 

Αριθμός χρωμάτων εσωτ.: ασπρόμαυρο 

231 ΝΑΙ   

Εκτύπωση προγράμματος επιμόρφωσης: 

Διαστάσεις: Α4 

Αριθμός Φύλλων: 1 

Είδος χαρτιού:  150 gr velvet 

Αριθμός χρωμάτων: 4 

231 ΝΑΙ   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ Π.1 ΚΑΙ Π.2 (ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 

Περιγραφή 

Τιμή / 
τμχ 

χωρίς 
ΦΠΑ (€) 

Τεμάχια 
Σύνολο 
χωρίς 

ΦΠΑ (€) 
ΦΠΑ  

Σύνολο με 
ΦΠΑ (€) 

Σχεδιασμός μακέτας Αφίσας  1    

Αφίσα: 

Διαστάσεις 45x60 εκ.,  

Είδος χαρτιού:  150 gr velvet 

Αριθμός χρωμάτων: 4 

 12    

Φάκελος (folder) με την 

εκτύπωση του σχεδίου της 

αφίσας στο εξώφυλλο 

Διαστάσεις: Α4 

Να διαθέτει εσωτερικά αυτιά 

συγκράτησης των εγγράφων 

Είδος χαρτιού:  300 gr velvet 

Αριθμός χρωμάτων: 4 

 231    

Στυλό διαρκείας οικολογικά με 

εκτύπωση 

Αριθμός χρωμάτων: 1 

 231    

Μπλοκ σημειώσεων ριγέ με την 

εκτύπωση του σχεδίου της 

αφίσας στο εξώφυλλο 

Διαστάσεις: 20,5χ28  

Αριθμός Φύλλων: 30 

Είδος χαρτιού εξωφ.:300 γρ.  

Αριθμός χρωμάτων εξώφυλλο: 4 

Είδος χαρτιού εσωτ.: γραφής 

90γρ. 

Πατόφυλλο: 300 γρ. 

Αριθμός χρωμάτων εσωτ.: 

ασπρόμαυρο 

 231    

Εκτύπωση προγράμματος 

επιμόρφωσης 

Διαστάσεις: Α4 

Αριθμός Φύλλων: 1 

Είδος χαρτιού:  150 gr velvet 

Αριθμός χρωμάτων: 4 

 231    

Σύνολο      
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ Π.1 ΚΑΙ Π.2 (ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 

Περιγραφή Π/Υ χωρίς ΦΠΑ (€) ΦΠΑ (€) Σύνολο  

Παραδοτέα Π.1 και Π.2    

 
 
 

 

Ο/Η Νόμιμος Εκπρόσωπος 

 

 

(Υπογραφή και σφραγίδα) 
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