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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ & ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΦΙΣΩΝ
Σας ενημερώνουμε ότι το Κοινωνικό Πολύκεντρο - Ινστιτούτο της ΑΔΕΔΥ στο πλαίσιο
του Υποέργου 10 της πράξης «Προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης από τους
κοινωνικούς εταίρους για την ανάπτυξη οριζόντιων και κοινωνικών
δεξιοτήτων» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» και για τις ανάγκες
δημοσιοποίησης της κεντρικής ημερίδας της πράξης που θα πραγματοποιηθεί στην
Αθήνα τον Οκτώβριο 2015 – ζητά προσφορές για τον σχεδιασμό και την
αναπαραγωγή αφισών.
Η προσφορά σας θα πρέπει να αφορά στο σχεδιασμό και στην αναπαραγωγή αφίσας
το δημιουργικό και το περιεχόμενο της οποίας θα προκύψει έπειτα από
συνεννόη ση με την αναθέτουσα αρχή .
Ειδικότερα, όσο αφορά στις τεχνικές προδιαγραφές, η προσφοράς σας
θα πρέπει να περιλαμβάνει:


Τον σχεδιασμό και την δημιουρ γία τετράχρωμης
διαστάσεων Α3 σε οικολογικό χαρτί 140 γρμ.



Την αναπαραγωγή
αντίτυπα.



Την αποστολή των αντιτ ύπων στη ν διεύθυνση της Αναθέτου σ ας
Αρχής (σε ειδικά διαμορφωμένη συσκευασία ώστε να αποφευχθούν
τυχόν φθορές, με ευθύνη του Αναδόχ ου).



Την παράδοση του cd-rom έκδοσης της αφίσας.

της αφίσας σε

αφίσας

εκατόν είκοσι εννέα ( 129)

Κριτήριο επιλογής αποτελεί η χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για το σύνολο των αιτούμενων υπηρεσιών &
ειδών. Σύμφωνα με το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο της Πράξης ως ανώτατη τιμή
για το σύνολο των προσφερόμενων υπηρεσιών & ειδών ορίζονται τα 700,00 €
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Δεκτές γίνονται μόνο προσφορές που θα υποβληθούν έως και την Παρασκευή
02/10/2015 και ώρα 11:00 π.μ. μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax: 210-3310083) ή
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail: info@kpolykentro.gr) ή ιδιοχείρως στα
γραφεία του Κοινωνικού Πολύκεντρου (Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου).
Επισημαίνεται ότι η εκπρόθεσμη υποβολή των προσφορών συνεπάγεται τον
αποκλεισμό από τη διαδικασία αξιολόγησης τους.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα γραφεία του
Κοινωνικού Πολύκεντρου (κος Κυριάκος Τουρκομένης) στα τηλέφωνα 2103310080-2, ώρες 11.00 - 15:00.

Για το Κοινωνικό Πολύκεντρο
Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Γιούλος

