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Παροχή Υπηρεσιών Επιμέλειας και
Παράδοσης σε Έντυπη και Ηλεκτρονική Μορφή
του εντύπου «Παρουσίαση Φυσικού Αντικειμένου ΕΚΠΑΑ»
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σύντομη περιγραφή:
Το ΕΚΠΑΑ προγραμματίζει την έκδοση εντύπου με θέμα «Παρουσίαση Φυσικού Αντικειμένου ΕΚΠΑΑ»
εντός του 2019. Για το σκοπό αυτό το ΕΚΠΑΑ προτίθεται να συνάψει σύμβαση παροχής υπηρεσιών για
την επιμέλεια και παράδοση του εντύπου σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή με εξωτερικό συνεργάτη.

Αναλυτική περιγραφή παροχής υπηρεσιών:
1.

Επιμέλεια και προετοιμασία για εκτύπωση:

Αντικείμενο του αναδόχου είναι η γραφιστική και η συντακτική επιμέλεια που περιλαμβάνει την
σχεδιαστική μορφοποίηση και ομοιογενοποίηση του κειμένου με θέμα «Παρουσίαση Φυσικού
Αντικειμένου ΕΚΠΑΑ», που θα παρασχεθεί από το ΕΚΠΑΑ σε μορφή αρχείου Word (max 25 σελίδες), τη
διαμόρφωση παρουσίασης περιεχομένων και τη σελιδοποίηση, εφόσον κριθεί απαραίτητο, τον
σχεδιασμό του εξώφυλλου, καθώς και την επιμέλεια των φωτογραφιών, εικόνων, γραφημάτων και
άλλων γραφικών στοιχείων που θα συνοδεύουν το κείμενο. Επιπλέον περιλαμβάνει την προετοιμασία
του εντύπου για τετράχρωμη και για ψηφιακή εκτύπωση, καθώς και για ψηφιακή διακίνηση.
Στη διαδικασία του σχεδιασμού περιλαμβάνεται η δημιουργία κατ’ ελάχιστον τριών (3) σχεδιαστικών
προτάσεων παρουσίασης του έργου του ΕΚΠΑΑ εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμβασης. Οι διαστάσεις του εντύπου και η μορφοποίηση του κειμένου θα αποτελέσουν
παράμετροι για τις σχεδιαστικές προτάσεις της παρουσίασης.
Κατόπιν προέγκρισης από το ΕΚΠΑΑ μιας εκ των προτάσεων παρουσίασης, ο ανάδοχος στη συνέχεια θα
εργαστεί για τη βελτιστοποίηση και ολοκλήρωση της προεγκεκριμένης πρότασης παρουσίασης που θα
περιλαμβάνει κύκλους διορθώσεων έως την τελική έγκριση. Επιμέρους ανάγκες μορφοποίησης του
κειμένου, όπως για παράδειγμα η παρουσίαση του καταλόγου έργων και η παρουσίαση επιμέρους έργων
του ΕΚΠΑΑ (πχ σε boxes) θα γίνει κατόπιν συνεργασίας με το ΕΚΠΑΑ.
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Τα παραδοτέα σε ηλεκτρονική μορφή περιλαμβάνουν:


Αρχείο pdf υψηλής ανάλυσης, τετράχρωμο, έτοιμο για μοντάζ και εκτύπωση offset



Αρχείο pdf κατάλληλο για ψηφιακή εκτύπωση



Αρχείο pdf χαμηλότερης ανάλυσης και μεγέθους, κατάλληλα για ψηφιακή απεικόνιση



Embedded απευθείας στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑΑ με τα σχετικά links

2.

Εκτύπωση (προδιαγραφές)


Αριθμός εντύπων: 100



Έγχρωμη εκτύπωση



Σελίδες: κατόπιν έγκρισης της σχεδιαστικής πρότασης



Διαστάσεις: κατόπιν έγκρισης της σχεδιαστικής πρότασης



Μορφοποίηση κειμένου/ γραφικών στοιχείων: κατόπιν έγκρισης της σχεδιαστικής πρότασης



Σώμα: χαρτί ανακυκλώσιμο και ανακυκλωμένο (πιστοποιημένο κατα fsc) βάρους 100-120gr



Εξώφυλλο: χαρτί ανακυκλώσιμο και ανακυκλωμένο (πιστοποιημένο κατα fsc) βάρους 300 gr



Βιβλιοδεσία: ραφτό – κολλητό

Ο ανάδοχος πρέπει να διαθέτει την απαραίτητη γραφιστική και σχεδιαστική εμπειρία στη δημοσίευση,
επιμέλεια και έκδοση παρουσίασης του αντικειμένου φορέων, όπως είναι το ΕΚΠΑΑ.

Διάρκεια παροχής υπηρεσιών
Ένας (1) μήνας, με τμηματικές ενδιάμεσες παραδόσεις.

Εκτιμώμενος προϋπολογισμός
Πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000 €) περιλαμβανομένου ΦΠΑ.

Τυχόν ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά προσφορά,
έως την Παρασκευή 13/09/2019 ώρα 15:00,
στην ηλεκτρονική διεύθυνση info-ekpaa@prv.ypeka.gr.
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