
 

 

 

                                       

Αριθ. πρωτ.: 1261/06.03.2018 

ΘΕΜΑ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ σχετικά με την Προκήρυξη συνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνισμού για 

την ανάδειξη αναδόχου ο οποίος θα αναλάβει την υλοποίηση του έργου με τίτλο: 

«Αναπαραγωγή Υλικού / Εκτυπώσεις», στο πλαίσιο της πράξης «Ανάπτυξη και λειτουργία 

μηχανισμού του ΙΝΕΜΥ/ΕΣΕΕ για την αποτελεσματική παρακολούθηση και εφαρμογή των 

πολιτικών κοινωνικής ένταξης και προστασίας» (κωδικός ΟΠΣ: 5000966) 

 
Στο πλαίσιο της προκήρυξης του συνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνισμού (αρ. Πρωτ. 
1257/26.02.2018) για την ανάδειξη αναδόχου ο οποίος θα αναλάβει την υλοποίηση του έργου 

με τίτλο: «Αναπαραγωγή Υλικού / Εκτυπώσεις», στο πλαίσιο της πράξης «Ανάπτυξη και 

λειτουργία μηχανισμού του ΙΝΕΜΥ/ΕΣΕΕ για την αποτελεσματική παρακολούθηση και εφαρμογή των 

πολιτικών κοινωνικής ένταξης και προστασίας» (κωδικός ΟΠΣ: 5000966) και κατόπιν ερωτημάτων τα 

οποία δέχτηκε η Αναθέτουσα Αρχή, διευκρινίζονται τα εξής: 

1. Το κόστος που θα δοθεί στο πλαίσιο της οικονομικής προσφοράς ανά κατηγορία, θα 

συμπεριλαμβάνει και το κόστος του εξωφύλλου. Στον αριθμό των σελίδων που δίδονται 

παρακάτω ανά βιβλίο, περιλαμβάνονται και τα εξώφυλλα, όχι μόνο οι εσωτερικές σελίδες. 

 

2. Αναφορικά με τις υποχρεώσεις του Αναδόχου για τις διαδικασίες παραγωγής του έντυπου υλικού 

των παρακάτω παραδοτέων του Υποέργου 1 « Ανάπτυξη και λειτουργία μηχανισμού του 

ΙΝΕΜΥ/ΕΣΕΕ για την αποτελεσματική παρακολούθηση και εφαρμογή των πολιτικών κοινωνικής 

ένταξης και προστασίας»: 

Π.5.2: Ψηφιοποίηση και οργάνωση αρχείου Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά και έκδοση ενός 

συλλογικού τόμου 

Π.5.3: Ψηφιοποίηση και οργάνωση αρχείου Εμπορικού Συλλόγου Πάτρας και έκδοση ενός 

συλλογικού τόμου 

Π.5.4: Ψηφιοποίηση και οργάνωση αρχείου Εμπορικού Συλλόγου Καρδίτσας και έκδοση ενός 

συλλογικού τόμου, 

διευκρινίζεται ότι αυτές περιλαμβάνουν  μόνο το δημιουργικό και την εκτύπωση των 

συλλογικών τόμων. 



3. Για την υποβολή της οικονομικής προσφοράς  (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ), οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει να λάβουν υπόψη τα εξής: 

Κατηγορία Α:   

Για το Π1 Δημιουργικό υλικού, η τιμή που θα δοθεί στο Σύνολο αξίας δημιουργικού (σε ευρώ με 

ΦΠΑ), θα αντιστοιχεί σε 128 σελίδες ανά βιβλίο, ήτοι σε οκτώ (8) 16σέλιδα. 

Για το Π2. Εκτυπώσεις - Αναπαραγωγές υλικού, η τιμή που θα δοθεί θα αντιστοιχεί σε 1.000 

βιβλία (128 σελίδες ανά βιβλίο, οκτώ (8) 16σέλιδα ανά βιβλίο). 

Κατηγορία B:  

Για το Π1 Δημιουργικό υλικού, η τιμή που θα δοθεί στο Σύνολο αξίας δημιουργικού (σε ευρώ με 

ΦΠΑ), θα αντιστοιχεί σε 10 βιβλία (32 σελίδες ανά βιβλίο, δύο (2) 16σέλιδα ανά βιβλίο), ήτοι σε 

είκοσι (20) 16σέλιδα. 

Για το Π2. Εκτυπώσεις - Αναπαραγωγές υλικού, η τιμή που θα δοθεί θα αντιστοιχεί σε 5.000 

βιβλία (32 σελίδες ανά βιβλίο, δύο (2) 16σέλιδα ανά βιβλίο). Τα βιβλία αφορούν δέκα (10) 

διαφορετικές εκδόσεις, κάθε μία εκ των οποίων θα αναπαραχθεί σε 500 αντίτυπα. 

Κατηγορία Γ:  

Για το Π1 Δημιουργικό υλικού, η τιμή που θα δοθεί στο Σύνολο αξίας δημιουργικού (σε ευρώ με 

ΦΠΑ), θα αντιστοιχεί σε 304 σελίδες ανά βιβλίο, ήτοι σε δέκα εννέα (19) 16σέλιδα. 

Για το Π2. Εκτυπώσεις - Αναπαραγωγές υλικού, η τιμή που θα δοθεί θα αντιστοιχεί σε 2.000 

βιβλία (304 σελίδες ανά βιβλίο, δέκα εννέα (19) 16σέλιδα ανά βιβλίο).  

Κατηγορία Δ:  

Για το Π1 Δημιουργικό υλικού, η τιμή που θα δοθεί στο Σύνολο αξίας δημιουργικού (σε ευρώ με 

ΦΠΑ), θα αντιστοιχεί σε 160 σελίδες ανά βιβλίο, ήτοι σε δέκα (10) 16σέλιδα. 

Για το Π2. Εκτυπώσεις - Αναπαραγωγές υλικού, η τιμή που θα δοθεί θα αντιστοιχεί σε 1.000 

βιβλία (160 σελίδες ανά βιβλίο, δέκα (10) 16σέλιδα ανά βιβλίο).  

4. Οι τιμές όπως σαφώς περιγράφεται στη διακήρυξη θα δοθούν ανά 16σέλιδο. 

5. Οι παραλαβές θα πραγματοποιηθούν τμηματικά για την κατηγορία Β (10 παραλαβές των 500 

βιβλίων) ενώ για τις υπόλοιπες κατηγορίες (Α, Γ, Δ) θα πρέπει να υπολογιστεί συνολική 

παραγγελία και παραλαβή.  

6. Η τιμή της προσφοράς προκύπτει από το άθροισμα των ενδιάμεσων τιμών. 

 
 
 
Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού 
 
 


