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            Θεσσαλονίκη, 6 Ιουνίου 2019  
   

 
        

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών 
εκτύπωσης, τυπογραφίας και βιβλιοδεσίας 
Το Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) έχει αναλάβει την υλοποίηση προγράμματος 
JUSTICE με τίτλο «Training for a European Area of Justice» το οποίο συγχρηματοδοτείται από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για την υλοποίησή του είναι απαραίτητη η έκδοση τριών 3 διδακτικών/επιστημονικών 
εγχειριδίων και 6 ενημερωτικών booklets. 
Προς τον σκοπό αυτό σας καλούμε υποβάλλετε σχετική οικονομική προσφορά για την εκτύπωση, 
τυπογραφία και βιβλιοδεσία των εν λόγω δημοσιεύσεων. 
Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάσει την 
τιμή (χαμηλότερη τιμή). Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται με την έκδοση και αποστολή του νόμιμου 
παραστατικού στο ΚΔΕΟΔ και μετά την παράδοση των παραδοτέων. 
Εκτιμώμενη αξία: 7000 ευρώ. 
 
Ειδικότερες προδιαγραφές: 
Α) 3 επιστημονικά εγχειρίδια  
- Εκτύπωση σε μορφή βιβλίου 
- 150 αντίγραφα για κάθε εγχειρίδιο – σύνολο 450 αντίγραφα 
- Αριθμός σελίδων 80-120 σελίδες το κάθε εγχειρίδιο 
- μέγεθος 17*24 ή Α4 
-  Ασπρόμαυρη εκτύπωση σώματος σε χαρτί λευκό σώματος γραφής (80 γρ.) 
-  Τετράχρωμη εκτύπωση εξωφύλλου σε χαρτί Velvet  
- Πλαστικοποίηση  
-  Βιβλιοδεσία 
-  Εκτιμώμενος Χρόνος παράδοσης έως 26 Ιουνίου 2019. 
Β) 6 ενημερωτικά booklets  
- Εκτύπωση σε μορφή μικρού βιβλίου 
- 50 αντίγραφα για κάθε εγχειρίδιο – σύνολο 300 αντίγραφα 
- Αριθμός σελίδων 30-50 σελίδες το κάθε booklet 
- μέγεθος A5 
-  Ασπρόμαυρη εκτύπωση σώματος σε χαρτί λευκό σώματος  
-  Τετράχρωμη εκτύπωση εξωφύλλου σε χαρτί Velvet  
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- Πλαστικοποίηση  
-  Βιβλιοδεσία 
-  Εκτιμώμενος Χρόνος παράδοσης έως 27 Ιουνίου 2019. 
 
Παρακαλούμε να υποβάλλετε την προσφορά σας μέχρι την Τρίτη 11 Ιουνίου 2019, ηλεκτρονικά στο e-mail 
programs@cieel.gr, συνοδευόμενη από: α) φορολογική ενημερότητα, β) ασφαλιστική ενημερότητα, γ) 
υπεύθυνη δήλωση ότι ο προσφέρων δεν εμπίπτει στους λόγους αποκλεισμού των παραγράφων 1 του 
άρθρου 73 Ν.4412/2016. 
Παρακαλούμε στην οικονομική σας προσφορά να προσδιορίζεται η κοστολόγηση κάθε αντικειμένου κα το 
ποσό του ΦΠΑ που αναλογεί. 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ΚΔΕΟΔ 
Τηλ: 2310486943, email: programs@cieel.gr  
 
 
 
 


