∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αρ. Πρωτ.: 701

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΕΠΑΝΕΚ∆ΟΣΗΣ ΤΟΥ ΕΓΚΟΛΠΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΚΟΠΟΥ
Το Σώµα Ελλήνων Προσκόπων προτίθεται, µετά από συλλογή κλειστών προσφορών,
να προβεί στην επανέκδοση του Εγκολπίου του Προσκόπου.
1. Αντικείµενο προµήθειας
∆ύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ή τέσσερις χιλιάδες (4.000) αντίτυπα βιβλίων,
σύµφωνα µε δείγµα που θα παραδίδεται στους ενδιαφερόµενους και µε τις ακόλουθες
προδιαγραφές:
 Αριθµός σελίδων 440 περίπου, εκ των οποίων περίπου 13 16σέλιδα έγχρωµα
και περίπου 15 16σέλιδα ασπρόµαυρα ή εναλλακτικά όλα τα 16σέλιδα έγχρωµα.
 ∆ιαστάσεις (Π x Υ) = 170 mm x 160 mm (καθαρό).
 Χαρτί εκτύπωσης εξωφύλλου : Velvet 200gr, πλαστικοποιηµένο.
 Χαρτί εκτύπωσης εσώφυλλων : Velvet 100gr.
 ∆έσιµο βιβλίο: ραφτό κολλητό.
Θα δοθούν από το Σ.Ε.Π. κλειστά αρχεία pdf.
2. Ισχύς Προσφορών
Κάθε ενδιαφερόµενος οφείλει να δηλώσει ρητά ότι η προσφορά του θα ισχύει για
χρονικό διάστηµα σαράντα πέντε (45) ηµερολογιακών ηµερών από την εποµένη της
κατάθεσής της.
3. Χρόνος Παράδοσης
Η παράδοση των βιβλίων θα πραγµατοποιηθεί στο Προσκοπικό Πρατήριο του Σ.Ε.Π.
(Πτολεµαίων 1, 11635 Αθήνα), ως ακολούθως:
 1.000 ή 2.000 αντίτυπα σε 15 ηµέρες από την ανάθεση και
 1.500 ή 2.000 αντίτυπα την 30η Ιουνίου 2016.
Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να αναφέρουν ρητά στην προσφορά ότι θα
παραδώσουν τα βιβλία τις ανωτέρω ηµεροµηνίες.
Εναλλακτικά µπορεί να κατατεθεί οικονοµική προσφορά για την παραλαβή του
συνόλου των αντιτύπων σε 15 ηµέρες από την ανάθεση.
4. Τιµές προσφορών
Η προσφερόµενη τιµή από κάθε ενδιαφερόµενο θα παραµείνει σταθερή και
αµετάβλητη και δεν θα υπόκειται σε µερική ή ολική αναθεώρηση, µερική ή ολική
αναπροσαρµογή, για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της
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προσφοράς του και κατά τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης που θα υπογραφεί, µε
αυτόν στον οποίο θα ανατεθεί η επανέκδοση του Εγκολπίου του Προσκόπου.
Η τιµή της προσφοράς κάθε ενδιαφερόµενου θα εκφράζεται σε ΕΥΡΩ και σ’ αυτήν
δεν θα περιλαµβάνει τον ισχύοντα Φ.Π.Α. (τιµή προ Φ.Π.Α.).
Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να προσφέρει:
− και για τις δύο ποσότητες αντιτύπων ή εναλλακτικά για µία εκ των δύο
− και για τις δύο εναλλακτικές (έγχρωµα-ασπρόµαυρα και όλα έγχρωµα)
− και για τους δύο χρόνους παράδοσης ή εναλλακτικά για έναν εκ των δύο.
5. Προσφορά
Η προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί σε φάκελο σφραγισµένο στον οποίο εξωτερικά
θ’ αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία σας καθώς και η φράση «προσφορά για το
Εγκόλπιο του Προσκόπου». Στην προσφορά εκτός από τις τιµές θα πρέπει να
αναγράφονται οι ηµεροµηνίες παράδοσης, βεβαίωση ότι θα τηρηθούν οι ανωτέρω
προδιαγραφές καθώς και ο τρόπος πληρωµής.
Όλα τα ανωτέρω θ’ αποτελέσουν κριτήρια αξιολόγησης της προσφοράς.
6. Κατάθεση – Αποσφράγιση προσφορών
Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές µέχρι την Τετάρτη 30 Σεπτεµβρίου 2015,
στην έδρα της Κεντρικής ∆ιοίκησης του Σ.Ε.Π. (Πτολεµαίων 1 - 11635 Αθήνα, 2ος
όροφος, Γραµµατεία ∆ιοικητικού Συµβουλίου, 2107290046 – 2107236578).
7. Κατακύρωση – Ανάθεση
Σε περίπτωση ανάθεσης της προµήθειας, οι ενδιαφερόµενοι θα ενηµερωθούν άµεσα
τηλεφωνικά και θα τους αποσταλεί στη συνέχεια σχετική επιστολή.

Αθήνα, 21 Σεπτεµβρίου 2015

Χρήστος Μ. Λυγερός
Πρόεδρος

Ιωάννης Κ. Κασµίρογλου
Γενικός Γραµµατέας

Ηµέρες & ώρες λειτουργίας
Υπηρεσιών Κεντρικής ∆ιοίκησης Σ.Ε.Π.
∆ευτέρα & Τετάρτη: 14.00 – 21.00
Τρίτη, Πέµπτη & Παρασκευή: 09.00 – 15.00

