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Aρ.πρωτ.: 296
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Πρog καΘε εvδιαQερ6μεvo

ANolxτ}| ΠPoΣκΛHΣH ΓIA τHN ΠPoMHΘEIA YΛlKΩN ΓlA τH ΔloPΓANΩΣH HMEPIΔAΣ Σ.Δ.E. κAτEPINHΣ

Σ0μQωvα με τηv υπ, αριΘμ. πρωτ. !36/2897/1'6-05.2018 (AΔA:Ψ28746ψZΣΠ-ΛΩ9) AπoQαoη Avαληψηq
Yπo1ρθωoηξ και τηv υπ, αριΘμ. πρωτ, 603'8/!640/t8363/06-06-2018 (AΔA:ΩΠ6Ψ46ψZΣΠ-1KT) 6γκριoη δαπαvηg,

καλo0με καΘε εvδιαQερoμεvo, πoυ πληρo[ τιg απαιτ(oεtξ τηξ παρo0oαg πρooκληoηg vα καταΘ6oει πρooQoρα, για
τηv διoργαvωoη ημερ[,δωv εvημ6ρωσηξ Kαι ευαιoΘητoπo[ηoηq, για τηv καλυι}η τωv αvαγκΦv τoυ Σ.Δ.E. Kατερ[vηq,

με κριτηριo κατακ0ρωoηq τη 1αμηλ6τερη oικovoμικri πρooQoρα, για τη o1oλικη περloδo 2017-2018'

1. ΠPovΠoΛoΓlΣMoΣ
o πρoυπoλoγιoμoq τηg παρo0oαq αv€ρ1εται ατo πoo6 τωv πεvτακooiωv ευρΦ (500,00€) oυμπεριλαμβαvoμ6voυ
τou Φ.Π.A. και Θα βαρ0vει τo TΔE τηq Πραξηq: <Σ1oλε[α Δε0τερηq Eυκαιρ[αq> (ΣΔE) με κωδικ6 oΠΣ 5002546 αro
πλαloιo τoυ Yπo€ργoυ 8 <Yλoπo[ηoη τoυ εκπαιδευτικo0 €ργoυ τωv ΣΔE και υπooτl1ριξη τηζ λειτoυργ[αq τoυq 2017-
2019 (AΠ 7_ ΛAΠ))).

ΠρooQoρ6q μεγαλ0τερεg τoυ πρoυπoλoγιoμo0 Θα απoρρtπτovται.

2. ΠEPtExoMENo ΠPoΣΦoPAΣ
oι υπo(:ηQιoι πρ6πει vα καταΘ€ooυv μlα και μovαδικη πρooQoρα oε KΛE|ΣTO ΦAKEΛO αιηv αvωτ6ρω

διε0Θυvoη, με τηv 6vδειξη:
<ΠρooQoρd για τη διoργιivωoη ημερ[δαg εvημ€ρωoηζ και ευαιoΘητoπoiηoηq τoυ Σ.Δ.E. Kατερivηgυ, τo

αργ6τερo μ611ρι τηv t5lo6l2o!8 ημ€ρα Παραoκεuη και ιbρα 19:00 π.μ.
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H oικoνoμικη πρooQoρα Θα πρ€πει vα εμπερι6χεt τov πivακα πoυ ακoλoυΘε[, vα ε[vαι υπoγεγραμμ6vη και
oQραγιoμ6vη απ6 τov υπoι|.lηQιo αvαδo1o. Τo πρoτειv6μεvo αvταλλαγμα Θα πρooδιoρ[ζεται (πηv πρooQoρα για τo
oUvoλo τωv υπηρεσιΦv. oι τιμ€g Θα εκQραζovται oε Ευριb.

ΠlNAκAΣ oIκoNoMIKHΣ ΠPoΣΦoPAΣ

AIA ΠεριγραΦf ειδιbv
Zητoιiμενη
Πoo6τητα

ΠρooQερ6μεvη τιμη
ανd μovιiδα (μη

ouμπεριλαμβαvoμ€voυ
Φ.Π.A.}

Συvoλικ6
κ6oτoq (μη

oυμπεριλαμβαv
oμ6vou Φ.Π.A.)

1

ΓΛYKΑ ΠAΣTAK|A & ΠPoΦ|TEPoΛAKIA
(Δ|AΦoPA) 10ksr

2

cUP KEIK (BAN|ΛlA, Σ0KOΛAτA, ΠoPToKAΛl,
ΛEMoN|) 6kgr

3

Π|TΣAK|A, ΠEPN|Λ|, KAΛTΣoNAK|A
(Δ|AΦoPA) Tkgr

4

ΤYPoΠ|TAK|A (KoYPoY η ΣΦoΛ|AτAΣ η ΣTP|ΦTA

η TAΨ|oY) 5kgr

5

KAΣEP0Π|TAKIA (KoYPoY η ΣΦoΛ|ATAΣ η

ΣTP|ΦTA η TAΨ|oY) 5kgr

5

ΣΠANAKoΠ|TAK|A (KoYPoY η ΣΦoΛιATAΣ η

ΣTP|φTA η TAΨ|oY) 5kgr

7

ΛoYKANoΠ|TAK|A (KoYPoY η ΣΦoΛ|ATAΣ η

ΣTP|ΦTA η TAΨ|oY) 5kgr

8
KPYA ΣANToY|TΣ KPOYAΣANAKIA (Δ|AΦoPA) 6kgr

9
METAΛΛ|K0 NEPo ΕMΦ|AΛoMENo 0.5Λ|T 80τμ1

10
XYMo| & XΩP|Σ ZAXAPι 1,0Λ|T (ΔlAΦoPo|) 15τμ1

tt ANAΨYKΤ|KΑ 1,5Λ|T (Δ|AΦOPA) 15τμ11

t2
Πληρη oερβiτσ|α φαγητo0 καlπoτΦv

13
Παγog - Xαρτoπετo6τε9

1,4 ΣEPB|Σ 1 AT0M0

Kριτιjριo κατακ0ρωoηξ ε[vαι η 1αμηλ6τερη oικovoμικη πρooQoρα.
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3. κAτAΘEΣH ΠPoΣΦoPΩN - AΠoΣΦPAΓIΣH
H κατιiΘεoη Θα γivει τo αργ6τερo μ61ρι την !5/o612018 ημ6ρα Παραoκεuri και ιilρα 19:OO π.μ. και η
απooQριiγιση τωv πρooQoριbv Θα γivει ατιq 15/06/2018 ημ6ρα Παραoκευli και ιilρα 19:30 μ.μ. αro κτ[ριo πoυ
oτεγαζεται τo Σ.Δ.Ε. Kατερ[vηg, oτo γραQεto τoυ ΔιευΘυyιη αιηv oδ6 Mητρoπ6λεωq 2.

Για πληρoQoρlεg oι εvδια$ερ6μεvoι μπoρo0v vα απευΘ0vovται: Σ.Δ,E. Kατερlvηg, τηλdQωvo: 235].O22744, emai|:
mail@sde-kater.pie.sch.gr.

και γιvεται

4. ΠAPAΛABH - ΠΛHPΩMH TΩN ΠAPEXOMENΩN YΠHPEΣIΩN:
H παραλαβη τηq διoργαvωσηζ τηζ ημερi.δαg Θα γlvει απ6 τoυ ΔιευΘυvιη τoυ Σ.Δ.E Kατερ[vηg, o oπoloq Θα oυvταξει

o1ετικo πρακτικo παραλαβηg.

H πληρωμη απo τo |.NΕ.Δ|.B|.M. Θα γlvει μετα τηv υπoγραQη τoυ σχετιKo0 πρακτικo0 παραλαβηq και τηv
πρooκ6μιoη τoυ voμιμoυ τιμoλoγ[oυ απo τov Avαδo1o, o0μQωνα με τιq ιo10oυoεg διαταξειg.

Θα γ[vει παρακρατηoη Q6ρoυ ειooδηματog o0μQωvα με τηv ιo10oυoα Φoρoλoγικη NoμoΘεo[α.

lτ.XεiρηζrιαK0 ραμμα

Εu ρ<ιπαiκ η 
,Ξνωαη

].l .., ι

Σελ(.δα 3 απ6 3

2"v Φ'z,, z u?.,η 2ν & 7 zλ:l'.,,;"i ιτ * ι.'ι l',,-ι v rl'ιιz:ιι:'
*,z;ττιz'ι7.>r:ι:ιrιη ιrιι hιu'r::'ι,"} i:Φs1αs,,1

r'- )δ 1 
y' i1 Υ a ηρ ε ζ) i α 

^| 

ξ xε ι ρ ιfi ηζ
Ι!ΙΣ Ξη (,γλρημ€τo 6cτran τηq ilιλ&&αc, και τηqt'uPωπqιΕιζ fγωσ,iι

επαvαληι}η τηq διαδικαoiαq τηq πρ6ακληoηq τoυλd1ιατov μiα Φoρα.


