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Αθήνα, 2.02.2023 

 

ΤΜΗΜΑ  

ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕYΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

 

 

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για την έκδοση 

Παναγής Παπαληγούρας (σειρά Βιογραφίες Πολιτικών, αρ. 7) 

 

 

Το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία έχει 

αποφασίσει να προχωρήσει στη σελιδοποίηση και την παραγωγή του τόμου Παναγής 

Παπαληγούρας (σειρά Βιογραφίες Πολιτικών, αρ. 7), σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές που έχουν εγκριθεί από την Εκτελεστική του Επιτροπή.  

 

Το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία 

προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς:  

– «SMART PRINT Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «SMART 

PRINT ΙΚΕ», 

– «Γ. Αργυρόπουλος ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο 

«ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ», 

– «BLUE TAG COMMUNICATIONS» και τον διακριτικό τίτλο «Blue Tag», 

να υποβάλουν προσφορά για τις ανωτέρω υπηρεσίες. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τη σχετική προσφορά στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση a.karapanou@parliament.gr 

 

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς ορίζεται η 9η Φεβρουαρίου 2022. 
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Σε κάθε περίπτωση στην οικονομική προσφορά θα πρέπει να αναφέρονται τα εξής: 

 

Τιμή προσφοράς: 

Χρόνος ισχύος προσφοράς: 

Τρόπος πληρωμής: 

Γενική περιγραφή παρεχόμενων υπηρεσιών: 

Χρονοδιάγραμμα παρεχόμενων υπηρεσιών: 

 

Δεν αξιολογούνται προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να 

υποβάλουν προσφορά. 

 

Η προσφορά θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να πληροί απαρέγκλιτα τις 

προδιαγραφές του αιτήματος του Τμήματος Εκδόσεων και Ερευνητικών 

Προγραμμάτων. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες από το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη 

Δημοκρατία. 

 

Στην προσφορά που θα κατατεθεί, θα πρέπει να αναγράφεται ρητά ο χρόνος ισχύος της. 

Σε περίπτωση που δεν αναφέρεται ο χρόνος ισχύος της, η προσφορά ισχύει για εξήντα 

(60) ημέρες από την παραλαβή της από το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον 

Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία.  

 

Την ανάδοχο εταιρία θα βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις, συμπεριλαμβανομένης και 

της παρακράτησης υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (παρ. 3 

άρθρου 4 του ν. 4013/2011). 

 


