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Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων  

Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας  

Ταχ. Δν/ση : Αριστοτέλους 46, 10433, Αθήνα 

Τηλέφωνο : 210 8846852 

Fax : 210 8846853  

Ιστοσελίδα: www.imegsevee.gr  

E-mail: info@imegsevee.gr Αθήνα, 17/1/2020 

  Αρ. Πρωτ. 11984 

 

 

Θέμα: Αναζήτηση προσφορών για γραφιστικές υπηρεσίες στο πλαίσιο του 

έργου «Παρεμβάσεις της ΓΣΕΒΕΕ για τη συστηματική παρακολούθηση και 

πρόγνωση αλλαγών του παραγωγικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος 

των μικρομεσαίων επιχειρήσεων» με MIS 5003864 

 

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, 

Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) υλοποιεί το έργο με τίτλο 

«Παρεμβάσεις της ΓΣΕΒΕΕ για τη συστηματική παρακολούθηση και πρόγνωση 

αλλαγών του παραγωγικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος των μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων» (κωδικός MIS 5003864), στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, 

Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ), το οποίο αφορά στη συστηματική και 

συνεκτική παρακολούθηση συντελεστών και παραμέτρων του παραγωγικού και 

επιχειρηματικού περιβάλλοντος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.  

 

Στο παραπάνω πλαίσιο υλοποιείται το Υποέργο 3 «Συντονισμός, διοίκηση, προβολή 

και δημοσιότητα των δράσεων» και συγκεκριμένα το Πακέτο Εργασίας 2 «Οργάνωση  

και υλοποίηση δράσεων προβολής, δημοσιότητας και επικοινωνίας της πράξης». Με 

βάση τα παραπάνω και την από 11/12/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 

του, το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ αναζητά προσφορές γραφιστικών υπηρεσιών προκειμένου να 

καλύψει τις σχετικές ανάγκες της πράξης. 
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Ι. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

Οι εργασίες που καλείται να υλοποιήσει ο ανάδοχος καθώς και η αναλυτική τους 

παρουσίαση παρουσιάζονται παρακάτω. Σημειώνεται ότι οι τεχνικές προδιαγραφές της 

έκδοσης των εντύπων που καλείται να σχεδιάσει ο ανάδοχος, έχουν ήδη δημοσιευτεί 

και μπορείτε να τις δείτε εδώ. 

 

1)Ανάπτυξη και σχεδιασμός επικοινωνιακού σκεπτικού της πράξης 

Θα πραγματοποιηθεί ανάπτυξη και σχεδιασμός πρωτότυπου επικοινωνιακού σκεπτικού 

του έργου με στόχο την ενοποιημένη οπτική ταυτότητα των δράσεων και των 

αποτελεσμάτων του έργου. Το επικοινωνιακό σκεπτικό θα λαμβάνει υπόψη: i)Το 

περιεχόμενο, τους στόχους και τη φιλοσοφία του έργου ii) Την οπτική ταυτότητα 

άλλων συναφών έργων του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ με σκοπό την αποφυγή πολλών ετερόκλητων 

οπτικών iii)Τη γενικότερη εταιρική ταυτότητα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ.  

Επισημαίνεται πως στο πλαίσιο ανάπτυξης και σχεδιασμού του επικοινωνιακού 

σκεπτικού απαιτείται και η ανάπτυξη ενός βασικού σχεδιαστικού μοτίβου 

(αποτελούμενο από σχήματα/απεικονίσεις, παλέτα χρωμάτων και λεκτικά μηνύματα)  

που θα εφαρμοστεί στο σχεδιασμό όλων των υλικών του έργου.  

Το  επικοινωνιακό σκεπτικό που θα σχεδιαστεί στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας, θα 

εφαρμοστεί στις εκδόσεις, στα έντυπα και στα υπόλοιπα προωθητικά υλικά που θα 

σχεδιαστούν και θα παραχθούν στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου. Το επικοινωνιακό 

σκεπτικό πρέπει να είναι πρωτότυπο και να μην καταπατά δικαιώματα τρίτων. Στο 

πλαίσιο του σχεδιασμού του επικοινωνιακού σκεπτικού θα παρουσιαστούν τρεις 

κεντρικές ιδέες από τις οποίες θα επιλεγεί η πλέον ενδεδειγμένη πρόταση, η οποία και 

θα αναπτυχθεί.  

Πληροφορίες για τη φύση, το περιεχόμενο, τους σκοπούς και τους στόχους του έργου 

μπορείτε να βρείτε εδώ. 

 

2)Γραφιστική επιμέλεια τριών ετήσιων εκθέσεων  

Η εργασία αυτή αφορά τα εξής: 

i) Γραφιστική επιμέλεια, εισαγωγή περιεχομένου και σελιδοποίηση τριών (3) ετήσιων 

εκθέσεων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για τα έτη 2020, 2021 και 2022.  

Ειδικότερα, η γραφιστική επιμέλεια των εκθέσεων περιλαμβάνει το εξώφυλλο, τον 

πίνακα περιεχομένων, την εσωτερική διάρθρωση-στοίχιση, την παρουσίαση των 

επιμέρους κεφαλαίων, την παρουσίαση ευρετηρίων, περιεχομένων, παραρτημάτων, 

σχημάτων, διαγραμμάτων, πινάκων και γενικότερα όλα εκείνα τα στοιχεία που 

https://imegsevee.gr/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%ce%ba%ce%bb%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%bd%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%bf%ce%af/%ce%b5%ce%ba%cf%84%cf%85%cf%80%cf%8e%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%bc%ce%b5%ce%bb%ce%b5%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b5%ce%bd%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%cf%89%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%89%ce%b8%ce%b7%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%cf%85%ce%bb%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%8d/
https://imegsevee.gr/projects/%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%ba%ce%bf%ce%bb%ce%bf%cf%8d%ce%b8%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%80%cf%81%cf%8c%ce%b3%ce%bd%cf%89%cf%83%ce%b7-%ce%b1%ce%bb%ce%bb%ce%b1%ce%b3%cf%8e%ce%bd-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%87%ce%b5%ce%b9%cf%81%ce%b7%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%b2%ce%ac%ce%bb%ce%bb%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%bf%cf%82/
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συνθέτουν μία έκδοση. Επίσης, περιλαμβάνει την πλήρη εισαγωγή του περιεχομένου 

και τη σελιδοποίηση.  

Σημειώνεται ότι λόγω της φύσης της έκθεσης, θα υπάρχει ένα μεγάλος αριθμός  

απεικονίσεων με την μορφή διαγραμμάτων/πινάκων/σχημάτων. Τα αριθμητικά 

δεδομένα και μια πολύ απλή-βασική μορφή των απεικονίσεων θα δοθούν από το ΙΜΕ 

ΓΣΕΒΕΕ, στη συνέχεια ο Ανάδοχος θα πρέπει να δημιουργήσει νέες απεικονίσεις  με 

ιδιαίτερη αισθητική και μοναδική προσέγγιση. Στα καθήκοντα του αναδόχου 

περιλαμβάνεται και η πλήρης επικοινωνία με την εκδοτική εταιρεία και η διευθέτηση 

όλων των ζητημάτων που ενδέχεται να προκύψουν μέχρι την έκδοση της έκθεσης. Τη 

σχετική έκθεση για το 2019, προκειμένου να γίνει αντιληπτή η φύση και ο όγκος των 

αριθμητικών δεδομένων που χρειάζονται απεικόνιση μπορείτε να τη δείτε εδώ. 

ii) Δημιουργία μιας εργαλειοθήκης που θα περιλαμβάνει τα βασικά εικονίδια για τη 

δημιουργία infographic, τα οποία θα είναι πλήρως παραμετροποιήσιμα από το ΙΜΕ 

ΓΣΕΒΕΕ. Συγκεκριμένα, τα εικονίδια αυτά σχετίζονται κυρίως το ευρύτερο 

οικονομικό/επιχειρηματικό περιβάλλον (π.χ  τράπεζα, μικρή επιχείρηση, νοικοκυριό, 

άτομα), τη σύγκριση μεγεθών (μικρότερο/μεγαλύτερο, αύξηση/μείωση κ.α) και την 

απεικόνιση ροών (βέλη, πλαίσια κ.α).  

Σημείωση: Η εργασία αυτή θα πραγματοποιηθεί μόνο μια φορά μαζί με την ετήσια 

έκθεση του 2020. 

iii) Δημιουργία ενός infographic με τα βασικότερα αποτελέσματα της κάθε ετήσιας 

έκθεσης, με βάση και την δημιουργία της εργαλειοθήκης στην παραπάνω εργασία.  

 

3) Δημιουργία προτύπου για την έκδοση μελετών (τύπος 1) 

Αφορά τη δημιουργία προτύπου μελέτης, το οποία περιλαμβάνει το εξώφυλλο, τον 

πίνακα περιεχομένων, την εσωτερική διάρθρωση-στοίχιση, την παρουσίαση των 

επιμέρους κεφαλαίων, την παρουσίαση ευρετηρίων, περιεχομένων, παραρτημάτων, 

σχημάτων, διαγραμμάτων, πινάκων και γενικότερα όλα εκείνα τα στοιχεία που 

συνθέτουν μία έκδοση.  

Επίσης, περιλαμβάνει πρόταση για τα λοιπά στοιχεία της έκδοσης (γραμματοσειρά, 

μέγεθος, χρώματα και λοιπές αισθητικές λεπτομέρειες). Σημειώνεται ότι η εισαγωγή 

του περιεχομένου και η σελιδοποίηση των μελετών θα πραγματοποιηθεί από το ΙΜΕ 

ΓΣΕΒΕΕ.  

 

 

 

https://imegsevee.gr/%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%83%ce%b9%ce%b5%cf%8d%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%ad%ce%ba%ce%b8%ce%b5%cf%83%ce%b7-%ce%b9%ce%bc%ce%b5-%ce%b3%cf%83%ce%b5%ce%b2%ce%b5%ce%b5-2019-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b9%cf%82-%ce%bc%ce%b9%ce%ba%cf%81%ce%bf%ce%bc%ce%b5%cf%83%ce%b1%ce%af%ce%b5%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%87%ce%b5%ce%b9%cf%81%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/
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4) Δημιουργία προτύπου για την έκδοση μελετών (Τύπος 2- Οδικοί χάρτες 

επαγγελμάτων) και ενημερωτικού εντύπου επαγγέλματος 

Η εργασία αυτή αφορά τα εξής: 

i) Tη δημιουργία προτύπου μελέτης, το οποία περιλαμβάνει το εξώφυλλο, τον πίνακα 

περιεχομένων, την εσωτερική διάρθρωση-στοίχιση, την παρουσίαση των επιμέρους 

κεφαλαίων, την παρουσίαση ευρετηρίων, περιεχομένων, παραρτημάτων, σχημάτων, 

διαγραμμάτων, πινάκων και γενικότερα όλα εκείνα τα στοιχεία που συνθέτουν μία 

έκδοση. Επίσης, περιλαμβάνει πρόταση για τα λοιπά στοιχεία της έκδοσης 

(γραμματοσειρά, μέγεθος, χρώματα και λοιπές αισθητικές λεπτομέρειες). Τέλος  

περιλαμβάνει τη δημιουργία πρότυπων συνοδευτικών εικονιδίων αποτύπωσης ροών 

(τύπου roadmap, swot analysis, pest analysis, Gantt charts, decision tree, arrows 

κ.α), τα οποία θα έχουν ενιαία αισθητική με τα υπόλοιπα στοιχεία του προτύπου.  

Σημειώνεται ότι η εισαγωγή του περιεχομένου και η σελιδοποίηση των μελετών 

(οδικοί χάρτες επαγγελμάτων) θα πραγματοποιηθεί από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ για κάθε ένα 

από είκοσι (20) επαγγέλματα που έχουν επιλεγεί.  

ii) Τη δημιουργία εικονιδίων-icons για κάθε ένα από τα είκοσι (20) επαγγέλματα για τα 

οποία θα δημιουργηθεί ο σχετικός οδικός χάρτης. Τα επαγγέλματα αυτά είναι τα εξής: 

Αισθητικός, Αλουμινοσιδηροκατασκευαστής, Αμπελουργός – Οινοποιός, 

Αργυροχρυσοχόος, Εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος, Εγκαταστάτης και Συντηρητής 

Καυστήρων Υγρών Αερίων καυσίμων, Ειδικός προσθετικής κατασκευής, Ελαιουργός, 

Επαγγελματίας οπτικοακουστικού τομέα, Επαγγελματίας Χειροτέχνης (Κεραμοποιός), 

 Επιπλοξυλουργός, Ζαχαροπλάστης, Μεσίτης Ακινήτων, Μηχανικός/ηλεκτρολόγος 

αυτοκινήτων, Τεχνίτης υαλοπινάκων, Υδραυλικός, Υπεύθυνος διαχείρισης 

ιστοσελίδων, ψηφιακών πλατφορμών & social media, Υπεύθυνος καταστήματος 

εστίασης /υγειονομικού ενδιαφέροντος, Φωτογράφος - ειδικός ψηφιακών λήψεων, 

Ψυκτικός.  

iii) Τη δημιουργία προτύπου ενημερωτικού έντυπου επαγγέλματος – τρίπτυχο, το 

οποίο θα παραμετροποιηθεί από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ για τα είκοσι (20) επιλεγμένα 

επαγγέλματα.    

 

5)Γραφιστική επιμέλεια για το σετ προωθητικού υλικού 

Γραφιστική επιμέλεια-δημιουργικό για το σετ προωθητικού υλικού που περιλαμβάνει 

τα εξής υλικά:  

i) Ενημερωτικό έντυπο παρουσίασης έργου  

ii) Ενημερωτική αφίσα έργου 

iii) Stand roll up–τρεις (3) μακέτες   



                        

                          
5 

 

iv) Φάκελος-folder έργου   

v) Μπλοκ/τετράδιο 

vi) Τσάντα συνεδρίου  

vii) Διαφημιστικό δώρο -ποτήρι πολλαπλών χρήσεων  

viii) Διαφημιστικό στυλό   

Σημειώνεται ότι όλα τα υλικά θα έχουν ενιαία οπτική ταυτότητα  

 

6)Γραφιστικές προτάσεις για την εφαρμογή του επικοινωνιακού σκεπτικού 

στα ηλεκτρονικά εργαλεία προώθησης του έργου 

Γραφιστική πρόταση για την εφαρμογή του βασικού μοτίβου του επικοινωνιακού 

σκεπτικού, στο microsite του έργου και στις επιμέρους πρόσθετες ηλεκτρονικές 

εφαρμογές που θα αναπτυχθούν προκειμένου να προβληθούν τα αποτελέσματα του 

έργου. Σημειώνεται ότι η εργασία αυτή δεν περιλαμβάνει ανάπτυξη ηλεκτρονικών 

εφαρμογών ούτε και την γραφιστική τους επιμέλεια, πάρα μόνο την πρόταση για την 

εφαρμογή των κύριων στοιχείων του βασικού μοτίβου του επικοινωνιακού σκεπτικού 

στα ηλεκτρονικά εργαλεία προώθησης του έργου.  

Σημειώνεται ότι μέσω των ηλεκτρονικών εργαλείων προώθησης του έργου θα 

παρουσιάζεται μεγάλος όγκος πληροφορίας που περιλαμβάνει πολλά σχήματα, 

πίνακες, διαγράμματα και λοιπές απεικονίσεις.  

 

ΙΙ. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ-ΠΛΗΡΩΜΗ 

Ο χρόνος υλοποίησης των εργασιών που περιγράφηκαν θα ξεκινήσει από την 

υπογραφή της σύμβασης και προβλέπεται να ολοκληρωθεί στις 30/6/2022. Τα 

παραδοτέα, ο ενδεικτικός χρόνος παράδοσης τους και η σχετική αμοιβή 

αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα.  

Α/Α Εργασία Παραδοτέο Ενδεικτικός 

χρόνος 

παράδοσης 

Αμοιβή 

1 Ανάπτυξη και σχεδιασμός 

επικοινωνιακού 

σκεπτικού της πράξης 

Έκθεση  

επικοινωνιακού 

σκεπτικού, οπτικό 

υλικό-γραφιστικά σε 

διανυσματική μορφή 

(vector) 

Μέχρι 

31/3/2020 15% του 

συμβατικού 

τιμήματος 

 

2.α Γραφιστική επιμέλεια 

ετήσιας έκθεσης 2020 

(i,ii,iii) 

Αρχείο pdf (με 

κοπτικά), ανοιχτό 

αρχείο Indesign, 

γραφιστικά σε 

διανυσματική μορφή 

Μέχρι 

30/4/2020 15% του 

συμβατικού 

τιμήματος 
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(vector)  

2.β Γραφιστική επιμέλεια 

ετήσιας έκθεσης 

2021(i,iii) 

Αρχείο pdf (με 

κοπτικά) και ανοιχτό 

αρχείο Indesign, 

γραφιστικά σε 

διανυσματική μορφή 

(vector) 

Μέχρι 

30/4/2021 
15% του 

συμβατικού 

τιμήματος 

2.γ  Γραφιστική επιμέλεια 

ετήσιας έκθεσης 2022 

(i,iii) 

Αρχείο pdf (με 

κοπτικά) και ανοιχτό 

αρχείο Indesign, 

γραφιστικά σε 

διανυσματική μορφή 

(vector) 

Μέχρι 

30/4/2022 
15% του 

συμβατικού 

τιμήματος 

3 Δημιουργία προτύπου για 

την έκδοση μελετών 

(τύπος 1) 

Αρχείο pdf (με 

κοπτικά) και ανοιχτό 

αρχείο Indesign, 

Μέχρι 

30/3/2021 

10% του 

συμβατικού 

τιμήματος 

4 Δημιουργία προτύπου για 

την έκδοση μελετών 

(Τύπος 2- Οδικοί χάρτες 

επαγγελμάτων) και 

ενημερωτικού εντύπου 

επαγγέλματος 

Αρχείο pdf (με 

κοπτικά) και ανοιχτό 

αρχείο Indesign, 

γραφιστικά σε 

διανυσματική μορφή 

(vector) 

31/5/2020 10% του 

συμβατικού 

τιμήματος 

5.α Γραφιστική επιμέλεια για 

το σετ προωθητικού 

υλικού (ενημερωτικό 

έντυπο παρουσίασης 

έργου, ενημερωτική 

αφίσα έργου, φάκελο-

folder έργου, μπλοκ-

τετράδιο) 

Αρχείο pdf  (με 

κοπτικά) και ανοιχτό 

αρχείο Indesign 

30/6/2020 10% του 

συμβατικού 

τιμήματος 

5.β Γραφιστική επιμέλεια για 

το σετ προωθητικού 

υλικού (Stand roll up  

μακέτα 1-3, τσάντα 

συνεδρίου, διαφημιστικό 

δώρο, διαφημιστικό 

στυλό) 

Αρχείο pdf (με 

κοπτικά) και ανοιχτό 

αρχείο Indesign 

30/3/2021 5% του 

συμβατικού 

τιμήματος 

6 Προτάσεις για την 

εφαρμογή του 

επικοινωνιακού 

σκεπτικού στα 

ηλεκτρονικά εργαλεία 

προώθησης του έργου 

Έκθεση προτάσεων, 

γραφιστικά σε 

διανυσματική μορφή 

(vector) 

Μέχρι 

30/6/2020 
5% του 

συμβατικού 

τιμήματος 
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Σημειώνεται ότι ο χρόνος παράδοσης είναι ενδεικτικός και δύναται να τροποποιηθεί 

από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ σε συνάρτηση με την πορεία υλοποίησης του έργου και τις όποιες 

ειδικές και έκτακτες ανάγκες προκύψουν. 

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται κάθε τέλος Ιούνιου (από την έναρξη υλοποίηση 

του έργου μέχρι και την λήξη του). Δηλαδή στο τέλος Ιουνίου του 2020, του 2021 και 

του 2022 θα πραγματοποιείται η πληρωμή για τα παραδοτέα που έχουν υλοποιηθεί 

κατά το αντίστοιχο διάστημα αναφοράς. 

 

ΙΙΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

 

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι ανάδοχοι πρέπει να είναι φυσικά πρόσωπα 

(επιτηδευματίες) ή νομικά πρόσωπα και να ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα 

συναφή με το αντικείμενο του έργου. Επιπλέον ο υποψήφιος ανάδοχος, θα πρέπει: 

1)Να έχει ολοκληρώσει την τελευταία τριετία τουλάχιστον τρία (3) ολοκληρωμένα 

έργα εταιρικής προώθησης, από τα οποία το ένα (1) έργο να αφορά φορέα-

οργανισμό. 

2) Να διαθέσει για την υλοποίηση του έργου τουλάχιστον τριμελή ομάδα έργου, η 

οποία θα αποτελείται από τα εξής στελέχη: 

-Υπεύθυνο έργου, ο οποίος θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει τουλάχιστον τέσσερα (4) 

έργα δημιουργίας εταιρικής ταυτότητας/καμπάνιας, προώθησης-marketing. Ο 

Υπεύθυνος του έργου, θα έχει ως βασική του αρμοδιότητα τον συνολικό συντονισμό 

και υλοποίηση του έργου και τη δημιουργία του επικοινωνιακού σκεπτικού της 

πράξης.    

-Γραφίστα, ο οποίος θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει τουλάχιστον τρία (3) έργα  με 

αντικείμενο το γραφιστικό σχεδιασμό έργων εταιρικής ταυτότητας, επικοινωνίας, 

προβολής και προώθησης. 

- Γραφίστα,  ο οποίος θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει τουλάχιστον τρία (3) έργα με 

αντικείμενο τη σελιδοποίηση εκδόσεων.    

 

 

IV ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Ο ενδιαφερόμενοι προκειμένου να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους θα πρέπει να 

αποστείλουν την προσφορά τους, η οποία θα πρέπει απαραιτήτως να περιλαμβάνει: 

 

1) Αναλυτικό προφίλ (συνοπτική παρουσίαση του υποψήφιου αναδόχου αναφορικά με 

τους τομείς δραστηριότητας – υπηρεσίες του, προφίλ βασικών στελεχών, 

κατάλογος κυριότερων πελατών).  

2) Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία 

να δηλώνει ότι: α) τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά του είναι αληθή 

και ακριβή, β) ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης 

γ) ότι με την ανάληψη του έργου θα προσκομίσουν:i) πιστοποιητικό αρμόδιας 

δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε λύση 

ή πτώχευση έκδοσης τελευταίου τριμήνου και ii) ασφαλιστική και φορολογική 

ενημερότητα. 
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3) Τεχνική προσφορά, η οποία αποτελείται από τα εξής:  

i) Πρόταση προσέγγισης του έργου, η οποία θα αναφέρει αναλυτικά τη μεθοδολογία 

και τον τρόπο εκτέλεσης του έργου καθώς και πρόταση για τους βασικούς άξονες του 

επικοινωνιακού σκεπτικού και του σχεδιαστικού μοτίβου.  

ii) Παρουσίαση συναφών υλικών που έχουν σχεδιαστεί και αναπτυχθεί στο πλαίσιο 

των δραστηριοτήτων του (portfolio ή ηλεκτρονικό portfolio). Η εν λόγω παρουσίαση 

θα περιλαμβάνει και κατάλογο των τριών (3) συναφών έργων του υποψήφιου 

αναδόχου που ζητούνται στο σημείο 1 της παραγράφου ΙΙΙ συνοδευόμενα από 

βεβαιώσεις/πιστοποιητικά/πρωτοκολλα καλής εκτέλεσης. 

iii) Παρουσίαση της ομάδας έργου που θα διατεθεί για την υλοποίηση του έργου, η 

οποία θα περιέχει και αναλυτική περιγραφή για τον τρόπο συνεργασίας των μελών της 

ομάδας έργου. Επιπλέον θα περιλαμβάνει βιογραφικά σημειώματα των στελεχών της 

ομάδας έργου, στα οποία να γίνεται σαφής αναφοράς στα συναφή έργα που ζητούνται 

στο σημείο 2 της παραγράφου ΙΙΙ.  

 

Η προσφορά μπορεί να αποσταλεί: 

1) Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (στην περίπτωση που είναι εφικτό λόγω του 

όγκου των αρχείων) στη διεύθυνση info@imegsevee.gr και με απαραίτητη την 

επιβεβαίωση της λήψης του e-mail από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ.  

2) Με φάκελο, ο οποίος θα περιλαμβάνει cd με τα απαιτούμενα αρχεία, στη 

διεύθυνση Αριστοτέλους 46, 10433, Αθήνα με την ένδειξη «Προσφορά  για τη 

δημιουργία ηλεκτρονικού προφίλ του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ. 

 

Η καταληκτική ημερομηνία και για τις δύο παραπάνω περιπτώσεις είναι 3/2/2020.  

 

V ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   

 

Η  αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών πραγματοποιείται από αρμόδια Επιτροπή 

Αξιολόγησης που έχει οριστεί με απόφαση του Δ.Σ. του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ σε σχέση με τα 

ακόλουθα επί μέρους κριτήρια: 

 

Α/Α Κριτήρια Αξιολόγησης 
Συντελεστής 

Βαρύτητας 

1 Πρόταση προσέγγισης του έργου 50% 

2 Προηγούμενα συναφή έργα- portfolio 30% 

3 Ομάδα έργου - Οργάνωση, προσόντα, εμπειρία 20% 

ΣΥΝΟΛΟ 100% 

 

Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από πέντε (5) έως δέκα (10) 

βαθμούς.  Προσφορά η οποία λάβει βαθμολογία κατώτερη του πέντε (5) έστω και σε 

ένα κριτήριο, απορρίπτεται.  

Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της 

προσφοράς. Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το 

γινόμενο του επιμέρους συντελεστή βαρύτητας επί την βαθμολογία του, η δε 

συνολική βαθμολογία της προσφοράς θα προκύπτει από το άθροισμα των 

mailto:info@imegsevee.gr
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σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων. Θα επιλεχθεί ο υποψήφιος που έχει 

συγκεντρώσει την υψηλότερη συνολική βαθμολογία.  

Ο προϋπολογισμός για το εν λόγω έργο ανέρχεται στις 15.000€ 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.   

 

 

VI ΔIAΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ 

 

Για την εργασία 1 - Ανάπτυξη και σχεδιασμός επικοινωνιακού σκεπτικού της πράξης 

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ενημερώνει τον Ανάδοχο μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας για την 

εργασία που επιθυμεί να υλοποιήσει και για την ακριβή ημερομηνία παράδοσης του 

παραδοτέου, τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν την αναμενόμενη ημερομηνία 

παράδοσης. Ταυτόχρονα παρέχει στον Ανάδοχο όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και 

υλικά σχετικά με το έργο, την οπτική ταυτότητα συναφών έργων καθώς και τη 

γενικότερη εταιρική ταυτότητα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ.   

 

Για την εργασία 2.α.β.γ – Γραφιστική επιμέλεια τριών (3) Ετήσιων εκθέσεων 

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ενημερώνει τον Ανάδοχο μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας για την 

εργασία που επιθυμεί να υλοποιήσει, τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την 

αποστολή των κειμένων προκειμένου ο ανάδοχος να κάνει τον σχετικό 

προγραμματισμό και να δεσμεύσει τους απαραίτητους πόρους.   

Στην συνέχεια το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ αποστέλλει τα κείμενα στον Ανάδοχο, ο οποίος εντός 

δεκαπέντε (15) ημερών πρέπει να ολοκληρώσει και να αποστείλει ηλεκτρονικά το 

παραδοτέο. Το παραδοτέο ελέγχεται από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και εντός τριών (3) ημερών 

αποστέλλονται τυχόν παρατηρήσεις/διορθώσεις. Στην συνέχεια, ο Ανάδοχος πρέπει 

εντός πέντε (5) ημερών να ενσωματώσει τις διορθώσεις και να υποβάλλει ηλεκτρονικά 

το οριστικό παραδοτέο.    

 

Για την εργασία 3 – Δημιουργία προτύπου για την έκδοση μελετών (Τύπος 1) και για  

την εργασία 4 – Δημιουργία προτύπου για την έκδοση μελετών (Τύπος 2- Οδικοί 

χάρτες επαγγελμάτων) και ενημερωτικού εντύπου επαγγέλματος: 

 

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ενημερώνει τον Ανάδοχο μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας για την 

εργασία που επιθυμεί να υλοποιήσει, τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την 

αιτούμενη έναρξη του έργου προκειμένου ο ανάδοχος να κάνει τον σχετικό 

προγραμματισμό και να δεσμεύσει τους απαραίτητους πόρους.   

Ο Ανάδοχος εντός είκοσι (20) ημερών πρέπει να ολοκληρώσει και να αποστείλει 

ηλεκτρονικά το παραδοτέο. Το παραδοτέο ελέγχεται από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και εντός 

τριών (3) ημερών αποστέλλονται τυχόν παρατηρήσεις/διορθώσεις. Στην συνέχεια ο 

Ανάδοχος πρέπει εντός πέντε (5) ημερών να ενσωματώσει τις διορθώσεις και να 

υποβάλλει ηλεκτρονικά το οριστικό παραδοτέο.    

 

Για την εργασία 5.α Γραφιστική επιμέλεια για το σετ προωθητικού υλικού 

(ενημερωτικό έντυπο παρουσίασης έργου, ενημερωτική αφίσα έργου, φάκελο-folder 

έργου, μπλοκ-τετράδιο) και για την εργασία 5.β Γραφιστική επιμέλεια για το σετ 

προωθητικού υλικού (Stand roll up μακέτα 1-3, τσάντα συνεδρίου, διαφημιστικό 

δώρο, διαφημιστικό στυλό) 

 

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ενημερώνει τον Ανάδοχο μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας για την 

εργασία που επιθυμεί να υλοποιήσει, τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την 
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αιτούμενη έναρξη του έργου προκειμένου ο ανάδοχος να κάνει τον σχετικό 

προγραμματισμό και να δεσμεύσει τους απαραίτητους πόρους.   

Ο Ανάδοχος εντός είκοσι (20) ημερών πρέπει να ολοκληρώσει και να αποστείλει 

ηλεκτρονικά το παραδοτέο. Το παραδοτέο ελέγχεται από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και εντός 

τριών (3) ημερών αποστέλλονται τυχόν παρατηρήσεις/διορθώσεις. Στην συνέχεια ο 

Ανάδοχος πρέπει εντός πέντε (5) ημερών να ενσωματώσει τις διορθώσεις και να 

υποβάλλει ηλεκτρονικά το οριστικό παραδοτέο. 

Για το εν λόγω παραδοτέο και πάντα σε σχέση με τις ανάγκες του έργου το ΙΜΕ 

ΓΣΕΒΕΕ μπορεί  να  ζητήσει την τμηματική υλοποίηση του (δηλαδή τα παραδοτέα να 

μην παραδοθούν την ίδια χρονική στιγμή (π.χ. να ζητηθεί το ενημερωτικό έντυπο και 

έπειτα από δύο (2) μήνες η ενημερωτική αφίσα του έργου).      

 

Για την εργασία 6 - Προτάσεις για την εφαρμογή του επικοινωνιακού σκεπτικού στα 

ηλεκτρονικά εργαλεία προώθησης του έργου 

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ενημερώνει τον Ανάδοχο μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας για την 

εργασία που επιθυμεί να υλοποιήσει, τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από  την 

αιτούμενη έναρξη του έργου, προκειμένου ο ανάδοχος να κάνει το σχετικό 

προγραμματισμό και να δεσμεύσει τους απαραίτητους πόρους.   

Ο Ανάδοχος εντός είκοσι (20) ημερών πρέπει να ολοκληρώσει και να αποστείλει 

ηλεκτρονικά το παραδοτέο. Το παραδοτέο ελέγχεται από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και εντός 

τριών (3) ημερών αποστέλλονται τυχόν παρατηρήσεις/διορθώσεις. Στην συνέχεια ο 

Ανάδοχος πρέπει εντός πέντε (5) ημερών να ενσωματώσει τις διορθώσεις και να 

υποβάλλει ηλεκτρονικά το οριστικό παραδοτέο. 

 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

 

i) Σημειώνεται ότι όλα τα δημιουργικά που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του έργου, 

θα πρέπει να παραδοθούν στο ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ έγχρωμα και ασπρόμαυρα, σε 

διανυσματική (vector) μορφή .ai .eps. αλλά και σε .pdf .png & .jpeg .tiff σε 

χαμηλή και υψηλή ανάλυση, με σκοπό την περαιτέρω επεξεργασία και αξιοποίησή 

τους από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ σε άλλες  δραστηριότητες δικτύωσης του φορέα.   

ii) Τα πρωτότυπα δημιουργικά που θα αναπτυχθούν θα αποτελούν πνευματική 

ιδιοκτησία του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και δεν θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτούσια ή 

παραμετροποιημένα από τον δημιουργό σε επόμενες εργασίες. 

 

Διευκρινίσεις μπορούν να δοθούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 

210 8846852 εσωτ. 325.  

 
Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ  

 

 

 

 

Παναγιώτης Ράπτης 


