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npoò τüθ, ενδ ιιψιρüμινο

EnANAnPok}ιPYiH ΑΝοιΙτΗt ηροΣκΛΗΣΗΣ ΠΑτΗΝ ηΡοΜΗΘΕιΑΕΡΙΑπΗΡιΑι(ΩΝ γ^ικΩΝ ηΑτοΣ,Ι,Ε, ΑΠΑΣ

ΣýμΦωνÜ με την υπ'αριθμ ηρωτ, 69ογ21,1r.rοý ΑπüΦαση τροποποßηοηòτηò ΠρÜξηζΣΔΕ και μετηνυft αριθμ
πρωτ t]6/54ηt3 2 2ot9 (ΑΔΑ] οrΞ246ψΖrΠ ψοΜ) ΑπüΦαση ΑνÜληψηq γηοχρÝωσηò] την υπ' αριθμ πρωτ

6ο3.θ/rο4lΦ7οΔ5 οr rοβ (ΑΔΑ: ΩΠ6Β46ψΖΣπ 69τ) Ýγ{ριση δαπÜνηò (αιτο ηραπικüτηò τριμελοýò εf,ιιροπÞò
Üßολüγησηò προοΦορþν, κÜλοýμε «ßθε ενδιαΦ.ρüμενο, που πληροιτιò απαιτÞσ.ιò τηò παροýσαò πρüσχληοηò

να(αταθÝσειπροσΦορÜ,γιατηνιρομÞθειαεργαπηρOκþνυλαþν,γιατην(üλυψητωναναγκþντουr,ΔΕΑγΙαò
ηαραστυÞò, με φπÞρω χατακýρωσηòτη χαμηλüτερη ο«ονουαÞ προσΦορÜ, γιατη σχολ«Þ ηερΙοδο 2013 2Ο19

1, ηρονηο^οηrΜοΣ
ο ποοýπολοισυüζ τηζ παοοýσαò ανÝρτεται πο ποσü των πΦÞπα ευριη (90,00€Ι συμτρrαμβανοβνου ßου
Φ,η.Α, {αιθα βαρýνειτο τΔε τηò ΠρÜξηò: «ΣχολεΙαΔεýτερηò ευ{αιρßαφ ΙΣΔε)με κω6ικüοΠΣ 5ω2546 πü πλαΙοιο

του γηοÝργου t0 (Υλοποßηση του εααιδεJτικüý Ýργοý τυý ΣΔε (αι ýποαÞριξη τηò λειτουργßÜò τουò 2017 2Ο19

ηροσΦορÝò μεγολýßερεò του προυηολονισμοý θα απορριπονται

2, ηΕηθ(οΜεΝοηροΣΦοΡΑΣ
οι ýηοψÞΦιοι ηρÝηει να ιαταθÝσουυ μΙα και μοναδπÞ ιροσΦüριß dε (ΛΕ Στο ΦΑκΕ^Ο πην ÜνωτÝρω

διÝýθýνση, με την Ýνδε(η|
«ηροσΦορÜγιατη9ηρομÞθααεργααηριακþν ýλι(ιην του Σ,Δ.Ε, Αγßαò ηαραdυυÞφ,, το αργüτΕρο μ.χρι ιην
15/ο5/2ο19 ημÝρα ταÜρßη ιαι ιßιρα r7.oo μ,μ,Η ο(ονομικÞ προσΦοριß θα ßρÝßα να ευπεριÝχατον πßνακα ηου
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α(ολουθÝß, να εΙναι υπογεγραμμÝυη {αι οΦραγισμÝνη απü τον υποψÞΦιο
θα ηροσδΦρßζεται ωην ηρο6üορÜ για το σýνολοτφνυπηρεσþν, οιτιμÝξ

ανιßδοχο, το ιρηεινüμξνο αwÜ)ααγμÜ

nιNAkA, οικοΝοΜικΗΣ ΠΡοΣΦορΑΣ

κριτÞρΦ (ατα(ýρωßηòτηòσýμβασηòειναι η ιαιηλüτεοÞοιιονουιιÞ ποοσüοοιß.

Η {ατÜθεση των προσφορþν θαγινειτο αργüΕρο μÝχριτην 15/05/2019 ημÝρα ταÜρτÞ ιqþρα17.οOμ,μ, (Üιη
αποσΦρ,ßγιοη των προσΦορþν θα γΙνα πιò ιην i5l05/20t9 ηβρα τΕιßριη και þρα 17,30 μμ αο κτßριο που

Φεγιßζααι το Σ,Δ,t, Αιßαò ηαρασκευÞò πο γραΦεßο του/τηò Δ€υθυπÞ/πριαξ επιιηò οδοý ΔερβεναιΙων (αι 
'Üχη

Για πληροΦορΙεò οι ενδιÜΦÝρüμενοι μποροýν να αΙευθýνοπαι: ΣΔΕ Αγßαò ΠαρασιευÞò, τηλÝΦωνο: Ζ106669129,

ΑνÜπυξη ΑνθρΦπνο! üννομαοý
Ε(ποßδευση ιαι Δ,Ü θ,ου ßιΙÜθηση
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Η παραλαβÞ των εργααηριακþν υλ(þν θα γΙνÜ αü την ορισθεισα ιριμελÞ εητροιÞ του Σ,Δ,ε ΑγΙαò
Παρασκòυ Þζ, η οποßÜ θd dυπ,ßξει σjßαι(ü η!απιþ παραλαβÞò

Η ηληρωμÞ απü το .ΝΕ.ΔΙ,ΒΙ,ν], θα ιΙνει μftÜ την υιογραΦÞ τοý σχε.αοý ιραηικοý παραλαβÞò κι την
προο(üμιdη του υüμιμου τιμολογΙο9 απü τον ΑνÜδοχο, σýμφωνα με τò ιqιýουσεò διατÜξε(,

οαγßναπαραιρÜτηση Φüρου ÝιοοδÞμποò σýμΦωνα μετην ισχýουσαΦορολογαÞ ΝομοθεοΙα.

Ξ ΕΣΠΑ
=.2σ4_2020Εftmε!ρωßÜ!ÞιΦÞ


