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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με την παρούσα καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν εντός δέκα (10) ημερών 
σφραγισμένο κλειστό φάκελο με την προσφορά τους για την παροχή υπηρεσιών 
σχεδιασμού παραγωγής και εκτύπωσης προωθητικού υλικού συνολικής αξίας έως 
10.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων, σύμφωνα 
με τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης 
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το έτος 2018 και τελικώς τον προϋπολογισμό του έργου 
AGROINNOECO, και συγκεκριμένα το Πακέτο Εργασίας 2, Παραδοτέο 2.1.1 (Δημιουργία 
ολοκληρωμένου πλάνου επικοινωνίας/σχεδίαση-παραγωγή-διανομή προωθητικού υλικού  
& USB sticks με τα κύρια αποτελέσματα του έργου), κατηγορία δαπανών external expertise 
& services.

Οι τεχνικές προδιαγραφές θα είναι σύμφωνα με το παράρτημα Α, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης.

Η Πρόσκληση απευθύνεται σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δραστηριοποιείται στο 
χώρο του σχεδιασμού παραγωγής και εκτύπωσης προωθητικού υλικού. Η κατάθεση των 
προσφορών μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς στην διεύθυνση Ν.Ε.Ο. 
Πατρών-Αθηνών 32 & Αμερικής, ΤΚ 26441, Πάτρα, Τμ. Επιστημονικοτεχνικής Υποστήριξης 
και Υλοποίησης Προγραμμάτων (1ος όροφος), σε σφραγισμένο φάκελο έως την Δευτέρα 
5/3/2018 και ώρα 12:00 μ.μ.. H αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την ίδια μέρα και 
ώρα 12:30 μ.μ.

Ο φάκελος θα περιλαμβάνει α) Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να αναγράφεται ότι η 
προσφορά τους είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Α’ τις 
οποίες και αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα και ότι δεν έχουν κώλυμα αποκλεισμού 
από τη συμμετοχή τους σε διαδικασία σύναψης σύμβασης σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 73 και 74 του Ν.4412/2016 και β) Την Οικονομική Προσφορά για την εν λόγω 
Υπηρεσία.

Για την ανάθεση θα απαιτηθεί φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα καθώς και 
απόσπασμα ποινικού μητρώου.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΠΤΑ/ΠΔΕ

Απόστολος Κατσιφάρας
Περιφερειάρχης Δυτ. Ελλάδας
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Παράρτημα Α

Τεχνικές Προδιαγραφές παρεχόμενων υπηρεσιών σχεδιασμού παραγωγής και 
εκτύπωσης προωθητικού υλικού στο πλαίσιο υλοποίησης του παραδοτέου D2.1.1 του 
έργου AGROINNOECO:

 Λογότυπο προγράμματος/έργου σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προγράμματος 

Balkan Med (σε διανυσματική μορφή προκειμένου να χρησιμοποιηθεί σε 

διαφορετικά επίπεδα ανάλυσης)

 Σχεδιασμός και εκτύπωση Φακέλου – 2.000 τμχ (ανοικτού τύπου με 1 τσέπη, 

διάσταση περίπου 22x31cm (διπλωμένο), χαρτί velvet 350 gr, 4χρωμία στο εξώφυλλο 

και οπισθόφυλλο, 1 ψηφιακή μακέτα (layout) Αγγλικά) 

 Σχεδιασμός και εκτύπωση 1.500 τμχ μπλοκ 20 φύλλων με το λογότυπο του 

προγράμματος/έργου μεγέθους Α5 ή Α4

 Σχεδιασμός και εκτύπωση 4.000 δίγλωσσων (Ελληνικών & Αγγλικών) Φυλλαδίων (1 

ψηφιακή μακέτα, τρίπτυχο διαστάσεων 29,5 x 21,0 cm (περίπου), χαρτί velvet 200gr, 

4χρωμία, εκτύπωση διπλής όψης, δίπλωση, το περιεχόμενο παρέχεται από την 

αναθέτουσα αρχή) 

 Σχεδιασμός 2 ψηφιακών μακετών (Ελληνικά – Αγγλικά), διάταξη κατακόρυφη, 

διαστάσεις 50x70cm, χαρτί velvet 200gr, εκτύπωση απλής  όψης, 4χρωμία) σύμφωνα 

με τον οδηγό του προγράμματος Balkan Med, και εκτύπωση 400 Αφισών

 USB stick 500 τμχ, USB 2.0, χωρητικότητα 4GB τουλάχιστον, με το λογότυπο του 

προγράμματος/έργου

 Υπηρεσία αποστολής τμήματος των παραδοτέων σε 6 εταίρους του έργου σε 

(Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία & Αλβανία)

 Σχεδιασμός και παραγωγή ενός (1) roll-up banner διαστάσεων 2μ.*1μ. με μηχανισμό. 

Ως ποιοτικές προδιαγραφές ορίζονται οι εξής: ψηφιακή εκτύπωση, έγχρωμο.

Για το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών ο ανάδοχος θα πρέπει να ακολουθήσει πιστά τις 

οδηγίες – κατευθυντήριες γραμμές του Προγράμματος Balkan Med 2014-2020 (χρήση 

λογοτύπων, σημαιών, συγχρηματοδότησης κ.λπ.) και το πλάνο επικοινωνίας του έργου 

AGROINNOECO.

Η διάρκεια της σύμβασης εκτιμάται σε ένα περίπου μήνα από την υπογραφή της.
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