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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ 
ΙΔΡΤΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ 
 

χολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Ξάνθης 
 

Διεφκυνςθ: Κτιριο 5ουΓυμναςίου, Νεάπολθ Ξάνκθσ 
Σ.Κ. - Πόλθ: :     67100 – Ξάνκθ 
Σθλζφωνο: 2541084366 
Fax:    2541084366 
E-mail:   mail@sde-xanth.xan.sch.gr  
Πλθροφορίεσ: κ. υμεωνίδθσ υμεϊν    
                                                 Προς κάθε ενδιαφερόμενο 

 
ANOIXTH ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΚΕΤΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΦΩΣΟΣΤΠΙΚΟΤ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΟ ΓΙΑ ΣΟ .Δ.Ε. ΞΑΝΘΗ 

 
φμφωνα με τθν υπϋ αρικμ. πρωτ. 6905/21-12-2018 Απόφαςθ Σροποποίθςθσ τθσ Πράξθσ ΔΕ, τισ υπ’ αρικμ. πρωτ. 

136/554/13-2-2019 (ΑΔΑ: 7Ζ1Ρ46ΨΖΠ-Β71) και 136/541/13-2-2019 (ΑΔΑ: Ω2Ξ246ΨΖΠ-ΨΘΜ) Αποφάςεισ 

Ανάλθψθσ Τποχρζωςθσ, και τισ υπϋ αρικμ. πρωτ.: 603.8/204/6970/15-2-2019 (ΑΔΑ: ΩΠ646ΨΖΠ-69Σ) και 

603.8/198/6950/15-2-2019 (ΑΔΑ: 6ΡΝΧ46ΨΖΠ-791) εγκρίςεισ δαπάνθσ, καλοφμε κάκε ενδιαφερόμενο, που 

πλθροί τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ να κατακζςει προςφορά, για τθν επιςκευι- ςυντιρθςθ 

φωτοτυπικοφ μθχανιματοσ για τθν κάλυψθ των αναγκϊν του .Δ.Ε. ΞΑΝΘΗ, με κριτιριο κατακφρωςθσ τθ 

χαμθλότερθ οικονομικι προςφορά, για τθ ςχολικι περίοδο 2018-2019. 

 

1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ  

Ο προχπολογιςμόσ τθσ παροφςασ ανζρχεται ςτο ποςό των τριακοςίων ευρϊ (300,00€) ςυμπεριλαμβανομζνου του 

Φ.Π.Α. και κα βαρφνει το ΣΔΕ τθσ Πράξθσ: «χολεία Δεφτερθσ Ευκαιρίασ» (ΔΕ) με κωδικό ΟΠ 5002546 ςτο πλαίςιο 

του Τποζργου 8. «Τλοποίθςθ του εκπαιδευτικοφ ζργου των ΔΕ και υποςτιριξθ τθσ λειτουργίασ τουσ (ΑΠ 7.– ΛΑΠ).  

Προςφορζσ μεγαλφτερεσ του προχπολογιςμοφ κα απορρίπτονται. 

2.  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Οι υποψιφιοι πρζπει να κατακζςουν μία και μοναδικι προςφορά σε ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ ςτθν ανωτζρω     

διεφκυνςθ, με τθν ζνδειξθ:   

«Προςφορά για την επιςκευι, ςυντιρθςθ φωτοτυπικοφ μθχανιματοσ του .Δ.Ε. ΞΑΝΘΗ», το αργότερο μζχρι 

την 15/04/2019 ημζρα Δευτζρα και ϊρα 17.00 μ.μ. 

 

Η οικονομικι προςφορά κα πρζπει να εμπεριζχει τον πίνακα που ακολουκεί, να είναι υπογεγραμμζνθ και 
ςφραγιςμζνθ από τον υποψιφιο ανάδοχο. Σο προτεινόμενο αντάλλαγμα κα προςδιορίηεται ςτθν προςφορά για το 
ςφνολο των υπθρεςιϊν. Οι τιμζσ κα εκφράηονται ςε Ευρϊ.  

Ημερομθνία  09/04/2019 

Αρ.πρωτ.: 70 
 

 

Προσ: Κάκε ενδιαφερόμενο  

 

mailto:mail@sde-xanth.xan.sch.gr
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ΠΙΝΑΚΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ  

ΣΤΠΟ : ΦΩΣΟΣΤΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ CANON    

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΤ   

 

Σιμή (Καθαρή αξία) 
Φ.Π.Α (……%) φνολο 

Αντικατάςταςη πλακζτασ 

μνήμησ (RAM/ROM) 

 
  

Εργαςία Επιςκευήσ -

υντήρηςησ 

 
  

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟ ΠΡΟΦΟΡΑ  

Κριτιριο κατακφρωςθσ τθσ ςφμβαςθσ είναι θ χαμηλότερη οικονομική προςφορά. 

 

3. ΚΑΣΑΘΕΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ - ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ  

Η κατάκεςθ τω προςφορϊν κα γίνει το αργότερο μζχρι την 15/04/2019 ημζρα Δευτζρα και ϊρα 17.00 μ.μ. και θ 

αποςφράγιςθ των προςφορϊν κα γίνει ςτισ 15/04/2019 ημζρα Δευτζρα και ϊρα 17.30 μ.μ. ςτο κτίριο που 

ςτεγάηεται το .Δ.Ε. ΞΑΝΘΗ  ςτο γραφείο του Διευκυντι επί τθσ οδοφ: Κτιριο 5ουΓυμναςίου, Νεάπολθ Ξάνκθσ 

Για πλθροφορίεσ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευκφνονται : .Δ.Ε. ΞΑΝΘΗΣ, τθλζφωνο: 2541084366, fax : 
2541084366 email: mail@sde-xanth.xan.sch.gr   
ε περίπτωςη λήψησ λιγότερων των τριϊν προςφορϊν ο διαγωνιςμόσ κηρφςςεται άγονοσ και γίνεται 

επανάληψη τησ διαδικαςίασ τησ πρόςκληςησ τουλάχιςτον μία φορά. 

 
4. ΠΑΡΑΛΑΒΗ - ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ: 

 Η παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν  κα γίνει από τθν οριςκείςα τριμελι επιτροπι του .Δ.Ε ΞΑΝΘΗ , θ 

οποία κα ςυντάξει ςχετικό πρακτικό καλισ εκτζλεςθσ. 

 

Η πλθρωμι από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. κα γίνει μετά τθν υπογραφι του ςχετικοφ πρακτικοφ καλισ εκτζλεςθσ και τθν  

προςκόμιςθ του νόμιμου τιμολογίου  από  τον  Ανάδοχο, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ. 

 

Θα γίνει παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα Φορολογικι Νομοκεςία. 

 

                                                    

                                                  


