ANAKOIΝΩΣΗ
Ανακοινώνεται προς τους ενδιαφερομένους ότι το ΕΚΚΕ προτίθεται να
αναθέσει την εκτέλεση των παρακάτω εργασιών για την εκτύπωση ενός τόμου
στην αγγλική γλώσσα του περιοδικού Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών το
μέγεθος του οποίου θα είναι κατά προσέγγιση 10 τυπογραφικά.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αποστείλουν τις προσφορές τους προς το
ΕΚΚΕ με ηλεκτρονικό μήνυμά τους στη διεύθυνση grsr@ekke.gr το αργότερο
μέχρι την Τετάρτη 30 Mαρτίου 2016, αναγράφοντας τα πλήρη στοιχεία τους και
συμπληρώνοντας τους παρακάτω πίνακες τιμών:
Ι. Προεκτυπωτικές εργασίες
Εργασίες
1.
Σελιδοποίηση Α/Μ τόμου και 3
διορθώσεις ανά 16σελιδο
2.
Δημιουργικό εξωφύλλου (2 προτάσεις)
3.
Πίνακας
4.
Διάγραμμα
ΙΙ. Ψηφιακή παραγωγή
Εργασίες
1.
Α/Μ εκτύπωση σε χαρτί σαμουά των
100 γρ. ανά 16σέλιδο
2.
Έγχρωμη εκτύπωση εξωφύλλουοπισθοφύλλου σε χαρτί velvet 300 γρ.,
πλαστικοποίηση και πίκμανση
εξωφύλλου-οπισθοφύλλου και
βιβλιοδεσία ανά τεμάχιο

Τιμή σε €

Τιμή σε €

Στις τιμές δεν πρέπει να περιλαμβάνεται ο αναλογών ΦΠΑ.
Για τη σύνταξη της προσφοράς τους οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να λάβουν
υπ’ όψιν τους και τα εξής:
Ως προς τις τεχνικές προδιαγραφές:
Το χαρτί που θα χρησιμοποιηθεί πρέπει να είναι διαστάσεων 70 x 100.
Το σχήμα του τόμου θα είναι 17 x 24.
Η βιβλιοδεσία θα είναι κλωστορραφή με κόλλα.
Το χαρτί των εσωτερικών σελίδων θα είναι σαμουά των 100 γρ. και το χαρτί
εξωφύλλου θα είναι velvet των 300γρ.
Το κείμενο θα έχει πλάτος 26 και ύψος 42 τυπογραφικά τετράγωνα,
περιλαμβανομένης της κεφαλίδας.
Στο κείμενο θα είναι αμιγώς ξενόγλωσσο.
Στο τυπογραφείο θα αποστέλλονται τα κείμενα ηλεκτρονικά.
Το προς εκτύπωση κείμενο θα αποτελείται από γραμματοσειρά μίας κατά
βάση οικογένειας, με στοιχεία των 11, 10, 9 και 8 στιγμών.
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Ο αριθμός των αντιτύπων δεν θα υπερβεί τα διακόσια (200).
Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να λάβουν υπ’ όψιν τους ότι:
1. Το Τμήμα Εκδόσεων του ΕΚΚΕ θα τους ζητήσει να προσκομίσουν δείγμα
γραφής.
2. Την εποπτεία των διαφόρων φάσεων της τυπογραφικής διαδικασίας θα
έχει το ίδιο Τμήμα Εκδόσεων.
3. Οι προεκτυπωτικές και εκτυπωτικές εργασίες πρέπει να ανταποκρίνονται
στις υψηλές ποιοτικές απαιτήσεις του ΕΚΚΕ.
4. Ο τόμος πρέπει να παραδοθεί το αργότερο εντός 40 ημερών από την
ημέρα παράδοσης των κειμένων και εντός 10 ημερών από την ημέρα που
θα δοθεί η εντολή τυπωθήτω.
5. Η εντολή τυπωθήτω θα δοθεί από το Τμήμα Εκδόσεων του ΕΚΚΕ μετά τη
διόρθωση και του τρίτου δοκιμίου από το τυπογραφείο.
6. Μετά την εκτύπωση πρέπει να παραδοθούν στο ΕΚΚΕ, χωρίς
οποιαδήποτε χρέωσή του, όλη η ύλη του τόμου σε μορφή pdf και σε μορφή
επεξεργασίας κειμένου για ανάρτηση στο διαδίκτυο.
7. Η παράδοση θα γίνει σε χώρους που θα υποδείξει το ΕΚΚΕ και κατά τις
εργάσιμες ημέρες ώρες.
Η παρούσα δεν αποτελεί προκήρυξη διαγωνισμού ούτε άλλη πρόταση για
την κατάρτιση συμβάσεως υπό οποιονδήποτε όρο ή αίρεση και δεν περιορίζει τη
νόμιμη διακριτική ευχέρεια του ΕΚΚΕ να προβεί στην εν λόγω προμήθεια.

