ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ
ΓΗΜΟ ΛΔΒΟΤ
ΓΡ. ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ

ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 3/2019

ΜΔΛΔΣΗ
«Απομαγνηηοθώνηζη, Δκηύπωζη και Αποζηολή Ππακηικών ηος Γημοηικού ςμβοςλίος Λέζβος»
CPV: 79550000-4

Πποϋπολογιζμόρ
Αξία σωπίρ ΦΠΑ
9.503,00
Φ.Π.Α. 24%

2.280,72

Αξία με ΦΠΑ

11.783,72

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ
1. Σερληθή πεξηγξαθή
2. Δλδεηθηηθόο Πξνϋπνινγηζκόο
3. Έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο
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1. ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ
Η παπούζα μελέηη αθοπά ηην Απομαγνηηοθώνηζη, Δκηύπωζη και Αποζηολή Ππακηικών ηος
Γημοηικού ςμβοςλίος Λέζβος»,, από ιδιώηη.
Η εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο δηαρείξηζεο πξαθηηθώλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ {δηαδηθηπαθή κεηαθνξά
αξρείσλ, ειεθηξνληθή δηαρείξηζε (απνκαγλεηνθώλεζε, αξρηθή επεμεξγαζία, κνξθνπνίεζε, ζειηδνπνίεζε),
θηινινγηθή επηκέιεηα, έληππε θαη ειεθηξνληθή έθδνζε} έσο ηελ 31/8/2019 ζα γίλεη βάζεη ησλ αθόινπζσλ
πξνδηαγξαθώλ:
Η εξγαζία ζα γίλεη από Φπζηθά ή Ννκηθά Πξόζσπα πνπ κπνξνύλ λα αληαπνθξηζνύλ ζηελ πξαγκαηνπνίεζή
ηεο.
Ο αλάδνρνο πνπ ζα επηιεγεί ζα πξέπεη λα δηαζέηεη πιήξε ειεθηξνληθό εμνπιηζκό πξνεγκέλεο ηερλνινγίαο,
ώζηε ηα πξαθηηθά λα απνδίδνληαη κε ηελ κεγαιύηεξε δπλαηή πηζηόηεηα.
Ο ζπλνιηθόο πξνϋπνινγηζκόο ηεο ελ ιόγσ δαπάλεο αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 11.783,72 εςπώ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α., γηα ηελ θάιπςε ηεο αλσηέξσ αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ, θαη ε
ρξεκαηνδόηεζε ζα γίλεη από ηδίνπο πόξνπο.
Η αλάζεζε ηεο ππεξεζίαο ζα γίλεη κε ηελ δηαδηθαζία ηεο απ’ επζείαο αλάζεζεο, κε απόθαζε Γεκάξρνπ
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 9 εδαθ. 2 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/2006 (Γ.Κ.Κ.) όπσο ηξνπνπνηήζεθε από
ηελ πεξηπη. 38 ηεο παξ. 1 ηνπ αξζ. 377 θαη 199 ηνπ Ν. 4412/2016.
Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ Ν. 3852/2010 «Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο».
Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3861/2010 ΦΔΚ 112Α/13-07-2010 «Πξόγξακκα Γηαύγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο.
Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4013/2011 (ΦΔΚ 204/η.Α/2011) «ύζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ
πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνύ Μεηξώνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ».
Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ 147/η.Α/08-08-2016) «Γεκόζηεο πκβάζεηο έξγσλ πξνκεζεηώλ
θαη ππεξεζηώλ» θαη θπξίσο ησλ άξζξ. 116, 118, 120, 129, 130, 200 & 221.
Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4555/2018 (ΦΔΚ Α’ 133/19.07.2018) Μεηαξξύζκηζε ηνπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ ηεο
Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο - Δκβάζπλζε ηεο Γεκνθξαηίαο - Δλίζρπζε ηεο πκκεηνρήο - Βειηίσζε ηεο
νηθνλνκηθήο θαη αλαπηπμηαθήο ιεηηνπξγίαο ησλ Ο.Σ.Α. [Πξόγξακκα «ΚΛΔΙΘΔΝΗ Ι»]
Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 154 εσο 159 ηνπ Ν.4600/2019

ύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία, κεηά από ηελ ζπιινγή ζθξαγηζκέλσλ πξνζθνξώλ θαη αμηνιόγεζεο
ησλ πξνζθνξώλ κε θξηηήξην ηελ νηθνλνκηθόηεξε θαη πνηνηηθόηεξε πξνζθνξά, ζηνλ αλάδνρν εθείλνλ ν
νπνίνο ζα πξνζθέξεη ηε ζπκθεξόηεξε ηηκή γηα ην ζύλνιν ηεο ππεξεζίαο .
Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ζηελ ειιεληθή γιώζζα κέζα ζε εμσηεξηθό θάθειν ζθξαγηζκέλν, ν νπνίνο ζα
θέξεη ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ πξνκεζεπηή (νλνκαζία, ΑΦΜ, δηεύζπλζε, ηειέθσλα, θαμ, είδνο εηαηξείαο,
θιπ).
Πξνζθνξά πνπ ζέηεη όξν αλαπξνζαξκνγήο ησλ ηηκώλ θξίλεηαη σο απαξάδεθηε.
Πξνζθνξά πνπ είλαη αόξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο απνξξίπηεηαη.
Πξνζθνξά πνπ δελ ζπλνδεύεηαη από δείγκαηα εξγαζηώλ απνξξίπηεηαη.
Πξνζθνξά πνπ παξνπζηάδεη νπζηώδεηο απνθιίζεηο από ηνπο όξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηηο
ηερληθήο έθζεζεο απνξξίπηεηαη.
Σα πξνο θαηάζεζε δηθαηνινγεηηθά είλαη έλαξμε εξγαζηώλ, αληίγξαθα ηίηισλ ζπνπδώλ γηα ηα θπζηθά
πξόζσπα θαη ην έληππν ηηκνιόγην νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζπκπιεξσκέλν, ππνγεγξακκέλν θαη
ζθξαγηζκέλν θαηάιιεια ην νπνίν ζα ζπλνδεύεηαη από αίηεζε θαηάζεζεο ηεο πξνζθνξάο.
Οη πξνζθέξνληεο νθείινπλ λα απνδείμνπλ πξνεγνύκελε επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζε ηνκείο ζρεηηθνύο κε ηηο
παξερόκελεο ππεξεζίεο θαηαζέηνληαο κε ηελ πξνζθνξά ηνπο σο ζηνηρεία ηεθκεξίσζεο, ζπλαθείο
δξαζηεξηόηεηεο, θαζώο θαη νπνηνδήπνηε άιιν πηζηνπνηεηηθό ή βεβαίσζε πνπ ζεκειηώλεη ηηο ειάρηζηεο
απαηηνύκελεο επηζηεκνληθέο, ηερληθέο θαη επαγγεικαηηθέο ηθαλόηεηεο.

Η δαπάλε ηεο ππεξεζίαο ζα βαξύλεη ηηο πηζηώζεηο ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ ζε βάξνο ηνπ Κ.Α
00.6495.0001/2019.
Η εξγαζία δηαρείξηζεο ησλ πξαθηηθώλ, αλαιπηηθά, πεξηιακβάλεη ηα αθόινπζα:
1. Γιαδικηςακή Μεηαθοπά Απσείων, ερνγξαθεκέλσλ ζε ςεθηαθνύο εγγξαθείο ηνπ Γήκνπ κε απνζηνιή
ζε server ηνπ αλαδόρνπ.
2. Ηλεκηπονική Γιασείπιζη Ππακηικών, ήηνη απνκαγλεηνθώλεζε - αξρηθή επεμεξγαζία (θαηά ιέμεη
θαηαγξαθή ησλ ζπδεηήζεσλ – απνθάζεσλ κεηαμύ ησλ ζπκβνύισλ, κνξθνπνίεζε, ζειηδνπνίεζε.
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ειεθηξνληθήο κνξθνπνίεζεο, επεμεξγαζίαο θαη ζειηδνπνίεζεο ηνπ θεηκέλνπ, ζα πξέπεη
λα εληάζζνληαη ζην θείκελν νη παξαθάησ ζεκαηηθέο ελόηεηεο:
Πεξίιεςε ηεο Ηκεξήζηαο Γηάηαμεο
Καηαγξαθή έγθξηζεο ή κε ησλ ζεκάησλ (νκόθσλα ή θαηά πιεηνςεθία κε αλάινγε απνηύπσζε ησλ
κεηνςεθνύλησλ, αλ ππάξρνπλ)
Αξηζκόο Απόθαζεο εθάζηνπ ζέκαηνο
Παξόληεο – Απόληεο ηεο ζπλεδξίαζεο
Πίλαθαο αλαδήηεζεο ζεκάησλ
Πίλαθαο ππνγξαθώλ
Πίλαθαο επξεηεξίνπ κε ηα νλόκαηα ησλ νκηινύλησλ θαη ηηο αληίζηνηρεο ζειίδεο πνπ πεξηέρνληαη νη
νκηιίεο θαη παξεκβάζεηο ηνπο.

-

Γιάηαξη ελίδαρ:
Κείκελν: Βαζηθό
Γξακκαηνζεηξά: κεγέζνπο 10 -12
Απόζηαζε ραξαθηήξσλ : Καλνληθή
Γηάζηηρν παξαγξάθνπ θαη πεξηζώξηα: ηέηνηα ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε θαιή παξνπζίαζε ηνπ
θεηκέλνπ.

3. Φιλολογική επιμέλεια κειμένος, ήηνη δηόξζσζε – θηινινγηθή επηκέιεηα ησλ απνκαγλεηνθσλεκέλσλ
πξαθηηθώλ γηα ηε κέγηζηε δπλαηή απνηύπσζε ηνπ πξνθνξηθνύ ιόγνπ.
4. Αζππόμαςπο θωηοανηίγπαθο Α4 ζε ςεθηαθή κνλάδα κε ραξηί ηύπνπ “business”, ή αληίζηνηρνπ, 80
γξ.
5. Βιβλιοδεζία κε ξάρε θνιιεηή θαη εθηύπσζε εμώθπιινπ Α3 από ραξηί ηύπνπ “velvet”, ή αληίζηνηρνπ,
250 γξ., έγρξσκνπ.
ην εμώθπιιν ζα ππάξρεη:
 ην ινγόηππν ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο ή ηνπ Γήκνπ, ή θαη ηα 2 καδί,
 Οη ηίηινη : Διιεληθή Γεκνθξαηία, Ννκόο Λέζβνπ, Γήκνο Λέζβνπ
κε ηε δνκή πνπ πεξηγξάθνληαη.
 Η Γεκνηηθή Πεξίνδνο πνπ αθνξά π.ρ. Γεκνηηθή Πεξίνδνο έσο 31/8/2019
 Ο αξηζκόο ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γ θαη ε εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηεο κε ηελ παξαθάησ δνκή π.ρ.
Έληππε Έθδνζε ηεο ...εο πλεδξίαζεο Γ.. Λέζβνπ, Γεπηέξα, …/…/2019
6. Ηλεκηπονική έκδοζη ηηρ ζςνεδπίαζηρ ζε CD–ROM (κε ην πεξηερόκελν απηήο ζε pdf αξρείν
θεηκέλνπ & audio αξρείν). Να αλαγξάθνληαη νη ελδείμεηο πνπ αλαθέξνληαη αλσηέξσ γηα ην εμώθπιιν, δελ
ρξεηάδεηαη λα ππάξρεη ην ινγόηππν ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο.
Δθηύπσζε ζε ραξηί ηύπνπ velvet 250gr κε πιαζηηθνπνίεζε ζπλ εθαξκνγή θαινππηνύ ζπλ θνιιήκαηα. Όζνλ
αθνξά ηα εζσηεξηθά απηνθόιιεηα (ξνδέηεο), εθηύπσζε ζε απιό πξνηππσκέλν απηνθόιιεην.
Κάζε βηβιηνδεηεκέλν ηεύρνο (ζα αλαγξάθνληαη νη ζειίδεο) θαη CD-ROM, ζα αθνξά κία θαη κόλνλ
ζπλεδξίαζε.
Ο κεηνδόηεο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξαδίδεη ηελ εξγαζία ηνπ σο εμήο:


Αποζηολή (κε e – mail) ηνπ Ηιεθηξνληθνύ Αξρείνπ ησλ απνκαγλεηνθσλεκέλσλ πξαθηηθώλ (ζε
αλεπεμέξγαζηε κνξθή) ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε ηνπ Γήκνπ, ενηόρ είκοζι ηεζζάπων (24) ωπών
από ηη λήξη ηηρ ζςνεδπίαζηρ ή ενηόρ ζαπάνηα οκηώ (48) ωπών αν διάπκεια ηηρ ζςνεδπίαζηρ
ςπεπβαίνει ζε διάπκεια ηιρ ηέζζεπιρ (4) ώπερ.

Αποζηολή (κε e – mail) ηνπ Ηιεθηξνληθνύ Αξρείνπ ησλ απνκαγλεηνθσλεκέλσλ, επεμεξγαζκέλσλ
θαη θηινινγηθά επηκειεκέλσλ πξαθηηθώλ ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε ηνπ Γήκνπ, εληόο δέθα (10)
εξγάζηκσλ εκεξώλ από ηε ιήμε ηεο ζπλεδξίαζεο.

Αποζηολή ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή (σο πεξηγξάθεηαη αλσηέξσ ππό 4., 5. θαη 6.) ησλ
πξαθηηθώλ ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γ.. σο εμήο:
i.
Βιβλιοδεηημένα ηεύση: πέληε (5)
ii.
CD –ROM: πέληε (5).
Θα γίνει έκδοζη 4 ηιμολογίων, με ηην ολοκλήπωζη ηηρ ηλεκηπονικήρ αποζηολήρ (e-mail) ηων
επγαζιών ζε ανεπεξέπγαζηη μοπθή (raw data απομαγνηηοθώνηζη) ανά ηπίμηνο θαη ε πιεξσκή
ηνπ ζα πξαγκαηνπνηείηαη εληόο 60 εκεξώλ από ηελ ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ ζην δήκν, ζύκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Π.Γ. 166/2003 θαη ην θεθ. Γ παξ. 9 ηεο Τπνπξγηθήο Απόθαζεο
Π1/2236/4.8.2008 (ΦΔΚ 1670Β/18.08.2008).
εκείσζε: Δηδηθά όζνλ αθνξά ηηο ππεξεζίεο παξαζρεζείζεο ζην ηέινο θάζε ρξήζεο, επεηδή απηέο πξέπεη λα
ηηκνινγνύληαη εληόο ηεο ρξήζεο ηελ νπνία αθνξνύλ ζύκθσλα κε ηνλ Κ.Β.., ε ηηκνιόγεζε ζα γίλεηαη κε
ηελ πξώηε απνζηνιή ηνπ απνκαγλεηνθσλεκέλνπ θεηκέλνπ ησλ πξαθηηθώλ, εληόο δειαδή είθνζη ηεζζάξσλ
(24 σξώλ) από ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηεο ζπλεδξίαζεο.
ην ηηκνιόγην ζα αλαγξάθεηαη σο αηηηνινγία «Γηαρείξηζε Πξαθηηθώλ πλεδξηάζεσλ Γ.. «εθάζηνηε»
ηξηκήλνπ 2019, ήηνη: δηαδηθηπαθή κεηαθνξά αξρείσλ, ειεθηξνληθή δηαρείξηζε πξαθηηθώλ, θηινινγηθή
επηκέιεηα, ειεθηξνληθή απνζηνιή απνκαγλεηνθσλεκέλσλ θεηκέλσλ ζε αλεπεμέξγαζηε κνξθή κε e-mail
ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε ηνπ δήκνπ εληόο 24ώξνπ από ηε ιήμε ηεο ζπλεδξίαζεο, ή εληόο 48ώξνπ αλ ε
ζπλεδξίαζε ππεξβεί ζε δηάξθεηα ηηο 4 ώξεο. Ηιεθηξνληθή απνζηνιή απνκαγλεηνθσλεκέλσλ,
επεμεξγαζκέλσλ θαη θηινινγηθά επηκειεκέλσλ θεηκέλσλ εληόο 10 εξγάζηκσλ εκεξώλ από ηε ιήμε ηεο
ζπλεδξίαζεο, έληππε θαη ειεθηξνληθή έθδνζε ησλ πξαθηηθώλ (5 Βηβιηνδεηεκέλα ηεύρε θαη 5 CD-ROM).
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ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ
Η ππάιιεινο

ΔΛΔΓΥΘΗΚΔ
Ο Ππόεδπορ ηος Γ.

ΥΧΡΙΑΣΔΛΛΗ ΝΙΚΗ

ΦΑΝΗ ΓΔΧΡΓΙΟ

…

…

2. ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ

Α/Α

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝ.
ΜΔΣΡ.

ΠΟΟΣΗΣΑ

ΔΝΓ.
ΣΙΜΗ ΜΟΝ.

ΓΑΠΑΝΗ

ειίδεο

5.590

1,70 €

9.503,00

ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΡΑΚΣΙΚΩΝ Γ.

1.

Γηαδηθηπαθή κεηαθνξά αξρείσλ,
ειεθηξνληθή
δηαρείξηζε
(απνκαγλεηνθώλεζε,
αξρηθή
επεμεξγαζία,
κνξθνπνίεζε,
ζειηδνπνίεζε),
θηινινγηθή
επηκέιεηα, έληππε θαη ειεθηξνληθή
έθδνζε,
εσο 31/8/2019, σο
πεξηγξάθνληαη
ζηηο
ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο κε:
 Απνζηνιή (κε e-mail) ηνπ
απνκαγλεηνθσλεκέλνπ
(αιιά αλεπεμέξγαζηνπ θαη
κε
θηινινγηθά
επηκειεκέλνπ)
θεηκέλνπ
έθαζηεο ζπλεδξίαζεο εληόο
24 σξώλ από ηε ιήμε ηεο
ζπλεδξίαζεο
(γηα
ζπλεδξίαζε κέρξη 5 ώξεο) ή
εληόο
48
σξώλ
(γηα
ζπλεδξίαζε πάλσ από 5
ώξεο).
 Απνζηνιή (κε e-mail) ηνπ
απνκαγλεηνθσλεκέλνπ,
αιιά επεμεξγαζκέλνπ θαη
θηινινγηθά
επηκειεκέλνπ
θεηκέλνπ
έθαζηεο
ζπλεδξίαζεο
εληόο
10
εξγάζηκσλ εκεξώλ από ηε
ιήμε ηεο ζπλεδξίαζεο.
 Παξάδνζε
5
βηβιηνδεηεκέλσλ ηεπρώλ θαη
5
CD–ROM
(κε
ην
πεξηερόκελν
ηεο
ζπλεδξίαζεο ζε κνξθή pdf
&
audio),
εληόο
20
εξγάζηκσλ εκεξώλ από ηε
ιήμε ηεο ζπλεδξίαζεο.

ΤΝΟΛΟ

9.503,00

Φ.Π.Α. 24%
ΓΔΝΙΚΟ
ΤΝΟΛΟ

2.280,72
11.783,72

Η δηάξθεηα ησλ ζπλεδξηάζεσλ έρεη εθηηκεζεί θαηά κέζν όξν ζε πέληε (5) ώξεο θαη ν αξηζκόο ησλ
ζπλεδξηάζεσλ ζε 40 πεξίπνπ, αλά έηνο.
Σν ανώηαηο ενδεικηικό κόζηορ δηακνξθώλεηαη αλαιπηηθά σο εμήο:
 26 ζπλεδξηάζεηο x 5 ώξεο / ζπλεδξίαζε x 43 ζειίδεο / ώξα x 1,70 € / ζειίδα = 9.503,00 €
πιένλ Φ.Π.Α. 24% 2.280,72 € θαη ζπλνιηθά 11.783,72€.
Ο δήκνο δελ ππνρξενύηαη λα απνξξνθήζεη ην ζύλνιν ησλ 11.783,72 € πνπ αλαγξάθεηαη ζηελ παξνύζα,
εθηόο θαη αλ θξηζεί ζθόπηκε ε παξνρή ηνπ ζπλόινπ ησλ ππεξεζηώλ πνπ αληηζηνηρεί ζε απηό ην πνζό.
Η αλαθεξόκελε ηηκή κνξθώζεθε κεηά από έξεπλα αγνξάο.
Η ηηκή πεξηιακβάλεη όιεο ηηο λόκηκεο θξαηήζεηο πνπ ηζρύνπλ γηα ηελ πιεξσκή ηνπ ηηκήκαηνο, θαζώο θαη
θάζε άιιε θξάηεζε πνπ ηπρόλ επηβιεζεί λνκνζεηηθά. Αλαζεώξεζε ηηκήο ζην δηάζηεκα εσο 31/8/2019 δελ
είλαη εθηθηή.

ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ
Η ππάιιεινο

ΔΛΔΓΥΘΗΚΔ
Ο Πξόεδξνο ηνπ Γ.

ΥΧΡΙΑΣΔΛΛΗ ΝΙΚΗ

ΦΑΝΗ ΓΔΧΡΓΙΟ

3. ΔΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ

Α/Α

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝ.
ΜΔΣΡ.

ΠΟΟΣΗΣΑ

ειίδεο

5590

ΔΝΓ.
ΣΙΜΗ ΜΟΝ.

ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΡΑΚΣΙΚΩΝ Γ.

1.

Γηαδηθηπαθή κεηαθνξά αξρείσλ,
ειεθηξνληθή
δηαρείξηζε
(απνκαγλεηνθώλεζε,
αξρηθή
επεμεξγαζία,
κνξθνπνίεζε,
ζειηδνπνίεζε),
θηινινγηθή
επηκέιεηα, έληππε θαη ειεθηξνληθή
έθδνζε,
εσο 31/8/2019, σο
πεξηγξάθνληαη
ζηηο
ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο κε:
 Απνζηνιή (κε e-mail) ηνπ
απνκαγλεηνθσλεκέλνπ
(αιιά αλεπεμέξγαζηνπ θαη
κε
θηινινγηθά
επηκειεκέλνπ)
θεηκέλνπ
έθαζηεο ζπλεδξίαζεο εληόο
24 σξώλ από ηε ιήμε ηεο
ζπλεδξίαζεο
(γηα
ζπλεδξίαζε κέρξη 5 ώξεο) ή
εληόο
48
σξώλ
(γηα
ζπλεδξίαζε πάλσ από 5
ώξεο).
 Απνζηνιή (κε e-mail) ηνπ
απνκαγλεηνθσλεκέλνπ,
αιιά επεμεξγαζκέλνπ θαη
θηινινγηθά
επηκειεκέλνπ
θεηκέλνπ
έθαζηεο
ζπλεδξίαζεο
εληόο
10
εξγάζηκσλ εκεξώλ από ηε
ιήμε ηεο ζπλεδξίαζεο.
 Παξάδνζε
5
βηβιηνδεηεκέλσλ ηεπρώλ θαη
5
CD–ROM
(κε
ην
πεξηερόκελν
ηεο
ζπλεδξίαζεο ζε κνξθή pdf
&
audio),
εληόο
20
εξγάζηκσλ εκεξώλ από ηε
ιήμε ηεο ζπλεδξίαζεο.

ΤΝΟΛΟ
Φ.Π.Α. 24%
ΓΔΝΙΚΟ
ΤΝΟΛΟ
Ο
Πξνζθέξσλ
Σόπνο.................../........../2019

ΓΑΠΑΝΗ

