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ΕηΑΝΑηΡοι(ΗργΞΗ ΑΝοιΧΤΗΣ ηΡοΣΧΛΗΣΗΣ ΠΑτΗΝ ηΡοΜΗοΕιΑΕΡΙΑπΗΡιΑκοΝ γΛικΩΝ ΠΑτοΙ,Δ.f, ΑτιΑτ

υπ'αρýμ ηρωτ,69οò/21 12 2ο13 ΑηüΦαση τροποηοιησηòτπ ηρÜξηò ΣΔε {αι με την υπ'αρθμ
ΙΑΔΑ: οrτ46ψδΠ ψοΜ) Απüφαση ΑυÜληψηò γποχρÝωσηò, την υπ'αριθμ ηρωτ
3/204/6970Δ5 ο2 2019 ßΑΔΑ: οΠ6Β,46ψΖΣη 69τ) Ýγκριση δαηÜνηò καιτο πραπþ τηòτριμελοýò εππροπÞò
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αξωλüγησηò προσΦορþν, καλοýμε κßθε εν6πΦερüμενο, που πληροßτιò απαιτÞοειò τηò παροýσαò πρüσιληdηò

να(αταθÝσειπρüσΦορÜ,γιατηντρομÞθααεργααÞρια(ýνυλιιιßν,νιατηνχÜλυψßτοναναγιþ9τουΣΔ.ΕΑγΙαò
ΠαρασκευÞò, με κριτÞριο ιατα(ýρωοηòτη χαμηλüτÝρη ο(ονομικÞ ιροσφορÜ, για τη σιολ(Þ περιοδο 2013-2ο19

ο

προýπολογΦμüò τηò παροýσαζ ανÝρχεται πü ποσü των τριακοσßων σαρÜfr Ýυρþ (340,ο0€Ι
συμιερ,ΤαμβανομÝνου Φυ Φ,η.Α, και θα βαρýνα το τΔΕ τηò ΠρÜξηò: «Σχολεßα Δεýτερηò tυκαιρßαò, (ΣΔt) με
κωδικü οΠτ 5ω2546 αο ιλαιοιο του γποÝργου 10«γλοποßηοητου παι6ευτ«οý Ýργουτων ΣΔε κÜιυποαÞρÞη
τηòλετοJρνßαòτουò 2017 2019 ΙΑΠ 7 ΠΑΠ),,,
ηροσφορÝò μεγαλýτ.ρ.ζ ßου ηροýπολογισμοý θα απορρßιτοwαι
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ηεΡιΕΧοΜεΝοηΡοrΦορΑΣ
υÞοψÞΦιοι ηρÝιß να κατÜθÝσουν μια {αι μοναδαÞ ηροσΦορÜ σε κΛι Στ0 ΦΑκε^0 πην ανωτÝρω
δ€ýθυνση, μετηνÝνδειξη:
«ηροσΦορü, γα την προýθια εργααηραχþν υλιιþν ιου Σ.Δ,Ε, Αγßαò ηαρασ€υÞò», ιο αργüτερο μÝχρι την
15/οò2ο19 ημÝρα ταÜπη καιýρα 17,ο0 μ,μ,Η οτνομικÞ προσΦορι]ι θα πρÝπα να εμπεριÝχιτον πßνακα που

οι
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αχολουθει να ειναι υηογεγοαμμÝνη καισΦραγιομÝνη απü τον υποψÞΦιο ανÜδοχσ, το προτινü!òο αqÜ»αν!α
θαπροσδιορßζεταιαηνπροσΦορÜ για το σýνολο των υπηρεοιþν. οιτιμÝò θα ειΦρrζοηαι οε Εýρþ,

ηιΝΑΧΑΣ οιι(οΝοΜικΗΣ ηΡοΣΦορΑΣ
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(ρτÞριο κατακýρωσηò τηò σýμβαdηò εßναι
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ΑηοrΦΡΑηΣΗ
ι τ ατÜθεο η των προ σΦ ο ρþν θ α γ Να ft αργüαρο μÝχρι την t5l05/2οι9 η!Ýρα τειß!τη και þρα 17,ο0 μ,μ. (αι η
αποσΦρÜγιοη των προσΦοριßν θÜ γΙνει πòτην 1rlor/2019 ημÝρα ταÜρτ] και þρα 17,3ο μ,μ, πο πßριο που
Þεγ,ßζεται το Σ.Δ,ε, Αγ]ßò ΠαρασκευÞò αο γραΦÝßο τουΛηòΔtrυθυπÞ/πριαò ειßτηζ οδοý ΔερβενακΙων Φι ΣÜιη
fuα πληροΦορGò οι
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ενδòΦ.ρüμενοι μποροýν να απευθýνοπαι: ΣΔΕ Αγßαò Παραd€υÞò,
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ΑνÜπυξη Ανθρωτ νου Δυναμ,ιοý.
Εκπα'δεýση ΧαΙ Δ,ü Βßοý ΜÜθηση
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Ν παραλαβÞ tων εργααηρια{þν υλ«þν θα γινει Üπü την οριοθεßσα φqΞλÞ επιτροπÞ τοJ
τοροσ4LÞ\ º οηοΙσ θσ οι ντοι.l qÞ Lo προπ.ιο Þαρο,\οβ1.

ΣΔt

Αγßαò

Η ηληρωμÞ απü το L.ΝΕ.ΔΙΘΙ,Μ, θα γιν μεßl ην υπογραΦÞ του σχα(οý ιραπ(οý παραλαβÞò και την
ιροσ{üμιοη του νüμιμοý ιιμολογßου απü τον Ανlßδοχο, οýμΦωW υε ιò ιοχýουdεò διαιÜξεò,
οαγινειπαρακρÜτηση Φüρου αdοδÞμαΦò σý!üωνα με τÞν

ΑνÜπυòη Ανθριßη,νου Δυνομ,ßDý,
Εχπαßδευση χß,Δ,d Βßου ληÜθÞση
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