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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, 23/6/2021 

  Αρ. Πρωτ. 12670 

 

Θέμα: Αναζήτηση προσφορών για σελιδοποίηση κειμένων 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 18/5/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του, 

το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ αναζητά προσφορές για σελιδοποίηση κειμένων προκειμένου να 

καλύψει τις σχετικές ανάγκες της πράξης. 
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Ι. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

 

Οι εργασίες που καλείται να υλοποιήσει ο ανάδοχος παρουσιάζονται παρακάτω.  

 

1)Σελιδοποίηση κειμένων για δεκαπέντε (15) οδικούς χάρτες  

Η εργασία αυτή αφορά την εισαγωγή και σελιδοποίηση κειμένων στο πρότυπο 

(template) που έχει ήδη δημιουργηθεί, προκειμένου όλοι οι οδικοί χάρτες να είναι 

ομοιόμορφοι. Το πρότυπο αυτό εκτός από προκαθορισμένες θέσεις για κείμενο 

περιέχει αρκετά σχήματα, πίνακες και λοιπά γραφιστικά στοιχεία τα οποία πρέπει να 

προσαρμοστούν. Ο κάθε οδικός χάρτης θα έχει έκταση περίπου 100 σελίδες  

σελιδοποιημένου κειμένου. 

 

2)Επίβλεψη και τελικός έλεγχος σελιδοποίησης για πέντε (5) οδικούς χάρτες 

Η εργασία αυτή αφορά την επίβλεψη και τον τελικό έλεγχο σελιδοποίησης, η οποία θα 

πραγματοποιηθεί από στέλεχος του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ. Κατά την επίβλεψη ενδέχεται να 

χρειαστεί να δοθούν κάποιες τεχνικές συμβουλές στο στέλεχος του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ που 

θα εκτελέσει την σελιδοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο, ενώ κατά τον τελικό έλεγχο 

πρέπει να γίνουν οι τυχόν απαραίτητες διορθώσεις προκειμένου το κείμενο να είναι 

έτοιμο προς εκτύπωση.  

 

ΙΙ. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ-ΠΛΗΡΩΜΗ 

Ο χρόνος υλοποίησης των εργασιών που περιγράφηκαν θα ξεκινήσει από την 

υπογραφή της σύμβασης και προβλέπεται να ολοκληρωθεί στις 31/12/2021. Τα 

παραδοτέα, ο ενδεικτικός χρόνος παράδοσης τους και η σχετική αμοιβή 

αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα.  

Α/Α Εργασία Παραδοτέο Ενδεικτικός 

χρόνος 

παράδοσης 

Αμοιβή 

1.α Σελιδοποίηση κειμένων για 

δέκα (10) οδικούς χάρτες  

Αρχείο pdf (με 

κοπτικά), ανοιχτό 

αρχείο Indesign 

Μέχρι 

20/9/2021 

60% του 

συμβατικού 

τιμήματος 

1.α Σελιδοποίηση κειμένων για 

πέντε (5) οδικούς χάρτες 

Αρχείο pdf (με 

κοπτικά), ανοιχτό 

αρχείο Indesign 

Μέχρι 

31/12/2021 

30% του 

συμβατικού 

τιμήματος 

2. Επίβλεψη και τελικός 

έλεγχος σελιδοποίησης σε 

πέντε (5) οδικούς χάρτες  

Αρχείο pdf (με 

κοπτικά), ανοιχτό 

αρχείο Indesign 

Μέχρι 

31/12/2021 

10% του 

συμβατικού 

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

συνάρτηση με την πορεία υλοποίησης του έργου και τις όποιες ειδικές και έκτακτες 

ανάγκες προκύψουν. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται με την παράδοση κάθε 

παραδοτέου σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα.  

 

 

III  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

 

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι ανάδοχοι πρέπει να είναι φυσικά πρόσωπα 

(επιτηδευματίες) ή νομικά πρόσωπα και να ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα 

συναφή με το αντικείμενο του έργου.  

 

Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους θα πρέπει να 

αποστείλουν την προσφορά τους, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στη διεύθυνση 

info@imegsevee.gr  με απαραίτητη την επιβεβαίωση της λήψης του e-mail από το ΙΜΕ 

ΓΣΕΒΕΕ, μέχρι τις 29/6/2021. Η προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει: 

 

1) Ηλεκτρονικό portfolio με τα συναφή έργα  

2) Παρουσίαση της ομάδας έργου που θα διατεθεί για την υλοποίηση του έργου 

3) 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 ασφαλιστική και φορολογική 

ενημερότητα. 

 

 

ΙV ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   

 

Η  αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών πραγματοποιείται από αρμόδια Επιτροπή 

Αξιολόγησης σε σχέση με τα ακόλουθα επί μέρους κριτήρια: 

 

Α/Α Κριτήρια Αξιολόγησης 
Συντελεστής 

Βαρύτητας 

1 Προηγούμενα συναφή έργα- portfolio 60% 

2 Ομάδα έργου - Οργάνωση, προσόντα, εμπειρία 40% 

ΣΥΝΟΛΟ 100% 

 

Η Επιτροπή αξιολόγησης δύναται να ζητήσει διευκρινίσεις για την προσφορά των 

υποψηφίων μέσω τηλεδιάσκεψης.  

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

βαθμούς. Θα επιλεχθεί ο υποψήφιος που έχει συγκεντρώσει την υψηλότερη συνολική 

βαθμολογία.  

 

Ο προϋπολογισμός για το εν λόγω έργο ανέρχεται στις 7.880€ πλέον του 

αναλογούντος Φ.Π.Α.   

 

mailto:info@imegsevee.gr
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Διευκρινίσεις μπορούν να δοθούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 

210 8846852 εσωτ. 325.  

 

 

 

 

 
Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ  

 

 
 

 
Παναγιώτης Ράπτης 


