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ΡΕΘΥΜΝΟ 3/6/2010
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 114

ΠΡΟΣ: Τα Τυπογραφεία Ρεθύµνου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Η Κ.Ε.∆Η.Ρ. ενδιαφέρεται να αναθέσει σε τυπογραφείο τα κάτωθι:

ΤΟΜΕΑΣ 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ 2010
Υπεύθυνο δηµιουργικό γραφείο: Πισκοπάκη ∆έσποινα τηλ.: 2831035310, 6979 808657,
e-mail: dpiskopaki@yahoo.gr
Οι προδιαγραφές του εντύπου είναι:
1. Οι διαστάσεις του εντύπου είναι 17 Πλάτος x 21 Ύψος (34Π x 21Υ ανοιχτό)
2. Το έντυπο είναι 4 χρωµο και αποτελείται από 48 σελίδες + 2 σελίδες το εξώφυλλο
3. Το εξώφυλλο εκτυπώνεται σε 250γρ. Velvet µε πλαστικοποίηση
4. Το χαρτί για το εσωτερικό είναι 150γρ. Illustration
Βασική προϋπόθεση, η παραλαβή του υλικού του ΤΟΜΕΑ 1 µέχρι τις 20/6/2010.
ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 30.000 τµχ

ΤΟΜΕΑΣ 2. ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ 2010
Υπεύθυνο δηµιουργικό γραφείο: Ηλιάκης Βασίλης τηλ.: 2831055705, 6981670927, e-mail:
viliakis@designgraphic.gr
Ακολουθούν οι προδιαγραφές του έντυπου υλικού ανά κατηγορία:
Α) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
1. Το έντυπο του προγράµµατος για το 2010 αποτελείται από 16 σελίδες
συµπεριλαµβανόµενου και του εξώφυλλου.
2. Όλες οι σελίδες (πλην εξώφυλλου) θα εκτυπωθούν σε χαρτί βέλβετ 150γρ. (4
χρώµατα).
3. Το εξώφυλλο θα εκτυπωθεί σε χαρτί γκοφρέ 200γρ. (4 χρώµατα).

4. Η σελίδα έχει διαστάσεις 190Π x 190Υ και το spread 380Π x 190Υ.
5. Όλες οι σελίδες θα περαστούν µε βερνίκι ΜΑΤ (100%) κάλυψη.
6. Να δοθεί εναλλακτικά τιµή για κοπτικό στο εξώφυλλο.
7. Να δοθεί εναλλακτικά τιµή για 22 σελίδες µε τις παραπάνω προδιαγραφές.
ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 20.000 τµχ
………………………
Β) ΦΛΑΙΕΡ:
1. Αποτελείται από 2 σελίδες (1 φύλλο).
2. Το φύλλο θα εκτυπωθεί µπρος-πίσω σε χαρτί βέλβετ 150γρ. (4 χρώµατα)
3. Το φύλλο έχει διαστάσεις 160Π x 160Υ.
4. Το φύλλο θα περαστεί µε βερνίκι ΜΑΤ (100%) κάλυψη.
5. Το φύλλο θα διπλωθεί στην µέση µε πύκµανση για να δηµιουργήσει δύο σελίδες
80Π x 160Υ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ: από 3.000 έως 5.000 τµχ
………………………
Γ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:
1. Η πρόσκληση αποτελείται από 1 φύλλο (100Π x 210Υ) (200γρ. γκοφρέ) εκτυπωµένη σε
δύο όψεις.
ων

2. Η µία όψη είναι εκτύπωση 4

χρωµάτων, ενώ η πίσω 1ος χρώµατος.

3. Να δοθεί εναλλακτικά τιµή για κοπτικό.
ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 600 τµχ
………………………
∆) ΑΦΙΣΑ:
1. Η αφίσα αφορά το 290Π x 290Υ χαρτί βέλβετ 170γρ. εκτυπωµένη σε µία όψη.
ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 500 τµχ
………………………
E) ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ:
1. Το εισιτήριο έχει διαστάσεις 200Μ x 70Υ εκτυπωµένο σε χαρτί βέλβετ 100γρ.
2. Η εκτύπωση αφορά µία όψη σε 4 χρώµατα.
3. Το εισιτήριο διαθέτει 2 Περφορέ µε 3 αριθµήσεις
4. Το εισιτήριο θα έχει ένα σχέδιο και η τιµή και η αρίθµηση τα εκτυπωθούν µετά.
ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 10.500 τµχ

Βασική προϋπόθεση, η παραλαβή του υλικού του ΤΟΜΕΑ 2 µέχρι τις 12/6/2010.

ΤΟΜΕΑΣ 3. ΦΑΚΕΛΟΣ (FOLDER) ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ
Υπεύθυνο δηµιουργικό γραφείο: Ηλιάκης Βασίλης τηλ.: 2831055705, 6981670927, e-mail:
viliakis@designgraphic.gr
1. Ο φάκελος έχει διαστάσεις 220Π x 310Υ (κλειστός) µε θήκη κουµπωτή σε χαρτί
300γρ βέλβετ εκτυπωµένη σε µία όψη (4 χρώµατα).
ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 500 τµχ ή 1.000 τµχ
Βασική προϋπόθεση, η παραλαβή του υλικού του ΤΟΜΕΑ 3 µέχρι τις 12/6/2010.
………………………………………………………………………………………………...……….
Παρακαλούµε να έχετε υπόψη σας τα εξής:
1. Η οικονοµική προσφορά θα ληφθεί υπόψη µόνο αν έχετε τη δυνατότητα να
τηρήσετε επ’ ακριβώς τις ζητούµενες προδιαγραφές.
2. Η προσφορά σας πρέπει να συµπληρωθεί απαραιτήτως στον πίνακα
προσφοράς της Κ.Ε.∆Η.Ρ. που συνοδεύει την πρόσκληση ενδιαφέροντος.
3. Έντυπα τα οποία δεν πληρούν τις ποιοτικές και χρονικές προδιαγραφές θα
πρέπει είτε να αντικατασταθούν εγκαίρως ώστε να διανεµηθούν είτε δεν θα
χρεωθούν στην Κ.Ε.∆Η.Ρ..

Παρακαλούµε να καταθέσετε την οικονοµική προσφορά σας σε κλειστό φάκελο στην
Κ.Ε.∆Η.Ρ., Αρκαδίου 50, το αργότερο έως τη ∆ευτέρα 7 Ιουνίου και ώρα 14:00.
Προτάσεις που θα έρθουν µετά από τη συγκεκριµένη ηµεροµηνία και ώρα δε θα ληφθούν
υπόψη.

Η Πρόεδρος της Κ.Ε.∆Η.Ρ.

Μπιρλιράκη – Μαµαλάκη Θεοπίστη
Εντεταλµένη ∆ηµ. Σύµβουλος
Υπεύθυνη τοµέα Πολιτισµού και Τουρισµού

Επωνυµία Επιχείρησης:
ΑΦΜ:
∆.Ο.Υ.:
Νόµιµος Εκπρόσωπος:
Υπεύθυνος Επικοινωνίας:
Τηλ.:
Fax:
e-mail:

Πίνακας προσφοράς εκτύπωσης εντύπων
για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις 2010
ΤΟΜΕΑΣ 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ 2010
Οι προδιαγραφές του εντύπου είναι:
1. Οι διαστάσεις του εντύπου είναι 17 Πλάτος x 21 Ύψος (34 x 21 ανοιχτό)
2. Το έντυπο είναι 4 χρωµο και αποτελείται από 48 σελίδες + 2 σελίδες το εξώφυλλο
3. Το εξώφυλλο εκτυπώνεται σε 250γρ. Velvet µε πλαστικοποίηση
4. Το χαρτί για το εσωτερικό είναι 150γρ. Illustration
Βασική προϋπόθεση, η παραλαβή του υλικού του ΤΟΜΕΑ 1 µέχρι τις 20/6/2010.
ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 30.000 τµχ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΤΟΜΕΑ 1
(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)

ΤΟΜΕΑΣ 2. ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ 2010
Α) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
1. Το έντυπο του προγράµµατος για το 2010 αποτελείται από 16 σελίδες
συµπεριλαµβανόµενου και του εξώφυλλου.
2. Όλες οι σελίδες (πλην εξώφυλλου) θα εκτυπωθούν σε χαρτί βέλβετ 150γρ. (4
χρώµατα).
3. Το εξώφυλλο θα εκτυπωθεί σε χαρτί γκοφρέ 200γρ. (4 χρώµατα).
4. Η σελίδα έχει διαστάσεις 190Π x 190Υ και το spread 380Π x 190Υ
5. Όλες οι σελίδες θα περαστούν µε βερνίκι ΜΑΤ (100%) κάλυψη.
6. Να δοθεί εναλλακτικά τιµή για κοπτικό στο εξώφυλλο.
7. Να δοθεί εναλλακτικά τιµή για 22 σελίδες µε τις παραπάνω προδιαγραφές.
ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 20.000 τµχ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΤΟΜΕΑ 2. Α
(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΤΟΜΕΑ 2. Α
(εναλλακτική για κοπτικό)
(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΤΟΜΕΑ 2. Α
(εναλλακτική για 22 σελίδες)
(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)
………………………

Β) ΦΛΑΙΕΡ:
1. Αποτελείται από 2 σελίδες (1 φύλλο).
2. Το φύλλο θα εκτυπωθεί µπρος-πίσω σε χαρτί βέλβετ 150γρ. (4 χρώµατα)
3. Το φύλλο έχει διαστάσεις 160Π x 160Υ.
4. Το φύλλο θα περαστεί µε βερνίκι ΜΑΤ (100%) κάλυψη.
5. Το φύλλο θα διπλωθεί στην µέση µε πύκµανση για να δηµιουργήσει δύο σελίδες
80Π x 160Υ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ: από 3.000 έως 5.000 τµχ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 1.000άδας
ΤΟΜΕΑ 2. Β (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)
………………………

Γ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:
1. Η πρόσκληση αποτελείται από 1 φύλλο (100Π x 210Υ) (200γρ. γκοφρέ) εκτυπωµένη σε
δύο όψεις.
ων

2. Η µία όψη είναι εκτύπωση 4

ος

χρωµάτων, ενώ η πίσω 1 χρώµατος.

3. Να δοθεί εναλλακτικά τιµή για κοπτικό.
ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 600 τµχ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΤΟΜΕΑ 2. Γ
(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΤΟΜΕΑ 2. Γ
(εναλλακτική για κοπτικό)
(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)
………………………

∆) ΑΦΙΣΑ:
1. Η αφίσα αφορά το 290Π x 290Υ χαρτί βέλβετ 170γρ. εκτυπωµένη σε µία όψη.
ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 500 τµχ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΤΟΜΕΑ 2. ∆
(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)
………………………

E) ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ:
1. Το εισιτήριο έχει διαστάσεις 200Μ x 70Υ εκτυπωµένο σε χαρτί βέλβετ 100γρ.
2. Η εκτύπωση αφορά µία όψη σε 4 χρώµατα.
3. Το εισιτήριο διαθέτει 2 Περφορέ µε 3 αριθµήσεις.
4. Το εισιτήριο θα έχει ένα σχέδιο και η τιµή και η αρίθµηση τα εκτυπωθούν µετά.
ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 10.500 τµχ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΤΟΜΕΑ 2. Ε
(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)

ΤΟΜΕΑΣ 3. ΦΑΚΕΛΟΣ (FOLDER) ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ
1. Ο φάκελος έχει διαστάσεις 220Π x 310Υ (κλειστός) µε θήκη κουµπωτή σε χαρτί
300γρ βέλβετ εκτυπωµένη σε µία όψη (4 χρώµατα).
ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 500 τµχ ή 1.000 τµχ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΤΟΜΕΑ 3
500 τµχ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΤΟΜΕΑ 3
1.000 τµχ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)
………………………

∆ηλώνω υπεύθυνα στην Κ.Ε.∆Η.Ρ. ότι:
1. έχω διαβάσει τις προδιαγραφές των εντύπων και γνωρίζω τις προϋποθέσεις του
διαγωνισµού,
2. γνωρίζω ότι τα έντυπα του ΤΟΜΕΑ 1 πρέπει να παραδοθούν µέχρι τις 20/6/2010
και αναλαµβάνω την υποχρέωση να τα παραδώσω το αργότερο µέχρι τις
20/6/2010,
3. γνωρίζω ότι τα έντυπα του ΤΟΜΕΑ 2 και του ΤΟΜΕΑ 3 πρέπει να παραδοθούν
µέχρι τις 12/6/2010 και αναλαµβάνω την υποχρέωση να τα παραδώσω το
αργότερο µέχρι τις 12/6/2010,
4. τα έντυπα τα οποία δεν θα πληρούν τις ποιοτικές και χρονικές προϋποθέσεις θα
πρέπει να τα αντικαταστήσω άµεσα ώστε να διανεµηθούν,
5. έντυπα τα οποία δεν θα πληρούν τις ποιοτικές και χρονικές προϋποθέσεις και δεν
τα αντικαταστήσω άµεσα ώστε να διανεµηθούν, δεν θα χρεωθούν στην Κ.Ε.∆Η.Ρ..

Ρέθυµνο …/…/2010
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(σφραγίδα - υπογραφή)

