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Σýμφωνα μετην ýπ αριθμ. πρωτ 6905/2r ι2 2o1s Απüφαση τροποποιηση( τηò ΠρÜξηò !Δε {α( με την υπ'αριθμ
πρωτ 136/54ν13-2,2ο19 ΙΜΑ: Ω2:246ψΖΣηψΘΜ) ΑπüΦαοη ΑνÜληψηò ΥποχρÝωσηò, την υι'αριθμ πρωτ
601 32ο416θ7OΔ5 οr rοý (ΑΙΑ Ωη6Β46ψΖ:Π,69τ) Ýγ(ριση δαπÜνηò χαιτο πραπικü τηòτριμελοýò επιτροπÞò
αΙιολüγηση( προοΦορþν, (αλοýμε κÜθε ενδιαΦερüυενο, που ηληροßιò απαιτÞσòò τηò παροýσαò πρüοκλησηò
να καταθÝσει προσφορÜ, γιατην ηρομÞθεια .ργααηρDκþν υλ(þν, για την (Üλυψη των αναγκþντου Σ Δ ε Αγßαò
ΠÜρασ€υÞò, με κριτÞριο κατατýρωοÞòτη χαμηλüτερη οιτυομ(Þ προσΦοριß, γιατη σχολ(Þπεριοδο 2ο13,Ιο19.

Ο προýιολογ6μüò τηò παροýσαò ανÝρχftαι αο ποσü των .καιü φιÜwα ευρþ ιt3ο,οο€) ουμηερÞαμβÜνομÝνου
ιου Φ,η,Α, και θα βαρýνειτο τΔε τηζ ΠρÜξηò: (Σχολεßα Δεýτερηò ξýιαιρßαò, (ΣΔΕ)με ιωδ(ü οΠ! 5οο2546 Φο
πßαΙσιd του γποÝργου 1ο «γλdποΙησÞ του ειπαιδευταοý Ýργουτων ΣΔε ιαι υιοαÞρýηιηòλπτουργßαòτουò 2ο17

ΠροσφορÝ( μεγαλýτερεòτοý προýηüλογισμοý θα απορρßπτοπαι

2, η ΕΡßεΧοΜ ΕΝ ο η ΡοΣΦοΡΑΣ
οι υποψÞΦ6ι ιρÝηα να {αταθÝσουν μια και μοναδ(Þ προσΦορ,ß οε χ^ΕΣτο ΦΑ(ιΛο αην ανωτÝρΦ
διεýθυνοη, μετηνÝνδειξη:

( προ üΦορÜ για την ηρομÞθεQ εργααηριαχιrν υλικþνου Σ,Δ,Ε, Αγßαò ηαραοκευÞòD, το αργüτερο Ýχτι την
15/os/ro19 η#ρα τπÜρßη καιþρα17.οομ,μ,ΝοκονομιÞπροοΦοριßθαπρÝπιναευηερÝχατονπßνακαftοý
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Üτολουθει να.ßναι υηογεγραψτÝνη χαι σφραγιομÝνη Üπü τον υποψÞφιο αν{ßδοχο, το προιεινüμενο αν(Üλλαγμα
θαηροσ6ι.ρΙζεταιαηνπροσΦορÜ για το σýνολο των υηÞρ.dþν, οιτιμÝòθαεκΦρÜζοπÜιοε ευρþ

ηιΝΑκΑΣ ο|κοΝοΜικΗΣ ηΡοΣΦοΡΑΣ

11 ΔιαλυμποπαΝÞζωο

(ριτÞριο κατα{ýρωσηò τηò σýμβαοηò εßναι η Χαμηλιηερη οιιΦομικÞ προdΦορ,ß

3. «ΑτΑοεΣΗ ηΡοΣοοροΝ _ΑΠοtΦΡΑΠΣΗ
Ηκαιßθεσητω9προσΦορþ9θαγιναΕαργüτερομüßριιÞν15/0§/2ο19ημÝρατειÜριη κι þρα 17,οο μ.μ, χαιη
αιοσΦρÜγωη των προσΦορþν θα γßνι π( την 1γογ2οι9 ημÝρα ταÜρη και þρα 1r,3ο q,μ, αο πßDω ιου
dτεγÜζααι το Σ,Δ t, Αγßαò ηαρασκεOÞò αο γραΦεΙο ιου/τηò ΔτυθυπÞ/πριαò επΙτηò οδοý Δερβενα{ßων και ΣÜ(η

fuαπληροφορΙεòοιενδιαφερüμενοιμποροýννααπ.ýθýνοπαι]ΣΔΕΑγΙαòΠαρασκευÞò,τηλÝφωνο:21ο6669129,
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r παραλÜβÞ τωý εργααηρια(ßJν υλικþν θα γßνει αftü την οριοθεßσd τρqτλÞ επιτροπÞ του ΣΔ,ε Αγßdò

ºορσοl.Lηò,,] οηοßσ θο οιfιßιιισ\ηι\ü ιρο/ι το ηορα^οΒΓ,

Η ηληρωμÞ απü το Ι,Νε,Δι,Βι,Μ. θα γßνει μΣιÜ την ýπογραΦÞ του οχΕιΦý πρα§αοý ηαραßαβÞò {αι την

πρ ο σκüυ ιση του νü μψο υ ιμολογΙου απü τον Ανι16 οχο, σýμΦωνÜ με τιò σχý ουσεò δ ιαιιßξε ιò.

οα γßν.ι πÜραßρÜιηοη Φüρου εισοδÞμΦοò σýμΦωνα με την ισχýωmjgρ',λοβ tο!ΦΦΙα

ο ΔιΞνθγΝτιιΣ/ßοß ιΔf ΑπΑΣ 
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ΑνÜπτh Ανθρþπινου Δυνσμ[οý,
Εχftßüε!ση κα,Δ Ü Βßου λΙÜθηοß
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