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ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Σ.Δ.Ε. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Σýμφωνα με την υπ' αριθμ, πρωτ. 69Ο5/2º-º2-2018 Απüφαση Τροποποßησηò τηò ΠρÜξηò ΣΔΕ, την υπ' αριθμ. πρωτ.

º36/54º/º3-Ο2-2Οº9 (ΑΔΑ:Ω2Ξ246ψΖΣΠ-ψΘΜ) Απüφαση ΑνÜληιΙηò ΥποχρÝωσηò και την υπ' αριθμ. πρωτ.

6O3.8/2O4/697O/L5-02-2019 (ΑΔΑ: ΩΠ6Β46ΨΖΣΠ-69Τ) Ýγκριση δαπÜνηò, καλοýμε κÜθε ενδιαÞερüμενο, που
πληροß τιò απαιτÞσετò τηò παροýσαò πρüσκλησηò να καταθÝσει προσÞορÜ, για την προμÞθεια εργαστηριακþν
υλικþν, για την κÜλυψη των αναγκþν του Σ.Δ.Ε. ΚαλαμÜταò, με κριτÞριο κατακýρωσηò τη χαμηλüτερη οικονομικÞ
προσφορÜ, για τη σχολικÞ περßοδο 2018-2019,

1. ΠΡονΠοΛοΓΙΣΜοΣ
Ο προýπολογισμüò τηò παροýσαò ανÝρχεται στο ποσü των εξÞυτα ευρþ (60,00€) συμπεριλαμβανομÝνου του
Φ.Π.Α. και θα βαρýνει το ΤΔΕ τηò ΠρÜξηò: «Σχολεßα Δεýτερηò Ευκαιρßαò» (ΣΔΕ) με κωδικü οΠΣ 5002546 στο πλαßσιο
του ΥποÝργου 9 «Υλοποßηση του εκπαιδευτικοý Ýργου των ΣΔΕ και υποστÞριξη τηò λειτουργßαò τουò 2017-2019 (ΑΠ

7- ΜΕΤ)».

ΠροσÞορÝò μεγαλýτερεò του προýπολογισμοý θα απορρßπτονται.

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι υποψÞφιοι πρÝπει να καταθÝσουν μßα και μοναδικÞ προσφορÜ σε ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛο σòην ανωτÝρω

διεýθυνση, με την Ýνδειξη:
«ΠροσφορÜ για την προμÞθεια εργαστηριακþν υλικþν του Σ.Δ.Ε. ΚαλαμÜταò»ι, το αργüτερο μÝχρι την
22ΙΟ5Ι2ΟL9 ημÝρα ΤετÜρτη και þρα 19.00 μ.μ.
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Η οικονομικÞ προσÞορÜ θα πρÝπει να εμπεριÝχει τον πßνακα που ακολουθεß να εßναι υπογεγραμμÝνη και
σφραγισμÝνη απü τον υποψÞφιο ανÜδοχο. Το προτεινüμενο αντÜλλαγμα θα προσδιορßζεται στην προσφορÜ για το

σýνολο των υπηρεσιþν. Οι τιμÝò θα εκφρÜζονται σε Ευρþ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α ΠεριγραφÞ ειδþν
Ζητοýμενη
Ποσüτητα

ΠροσÞερüμενη τιμÞ
ανÜ μονÜδα (μη

συμπεριλαμβανομÝνου
Φ.Π.Α.)

Συνολικü κüστοò (μη

συμπεριλαμβανομÝνου
Φ.Π.Α.)

1 ΠαραÞßνη τρßμα 3 κιλÜ

2 Στεατßνη 3 κιλÜ

3 Φυτßλι ΠλακÝ fl 3 μÝτρα

4 Φυτßλι ΠλακÝ F2 3 μÝτρα

5 Φυτßλι ΠλακÝ F3 3 μÝτρα

6 Φυτßλι ΠλακÝ F4 3 μÝτρα

7 Φυτßλι Στρογγυλü R1 3 μÝτρα

8 Φυτßλι Στρογγυλü R2 3 μÝτρα

9 Φυτßλι Στρογγυλü R3 3 μÝτρα

10 Φυτßλι Στρογγυλü R4 3 μÝτρα

11 ΜεταλλικÞ ΒÜση Φυτιλιοý 100 τμχ

L2 Αρþματα κεριþν σε φιαλßδιο 50mI 3 τμχ

13 Χρþματα κεριþν σε κýβουò 5 τμχ
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ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΚριτÞριο κατακýρωσηò τηò σýμβασηò εßναι η χαμηλüτερη οικονομικÞ προσÞορÜ,

3. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ

Η κατÜθεση των προσφορþν θα γßνει το αργüτερο μÝχρι την 22(O5I2OL9 ημÝρα ΤετÜρτη και þρα 19.00 μ.μ. και η

αποσφρÜγιση τουò θα γßνει στιò 22Ιο5Ι2019 ημÝρα ΤετÜρτη και þρα 19:30 μ.μ. στο κτßριο που στεγÜζεται το
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Σ.Δ.Ε. ΚαλαμÜταò στο γραφεßο τηò Διευθýντριαò επßτηò οδοý Αθηνþν 170.

Για πληροφορßεò οι ενδιαφερüμενοι μποροýν να απευθýνονται: Σ.Δ.Ε. ΚαλαμÜταò, τηλÝφωνο:272t0-8ο425, email:
sdekaIam@sch.gr

Σε περßπτωση, λÞýηò λινüτερων των τριþν προσüορþν ο διανωνισμüò κηρýσσεται Üνονοò και γßνεται
επανÜληψη τηò διαδικασßαò τηò πρüσκλησηò τουλÜχιστον μßα φορÜ.

4, ΠΑΡΑΛΑΒΗ - ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧοΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:

Η παραλαβÞ των εργαστηριακþν υλικþν θα γßνει απü την ορισθεßσα τριμελÞ επιτροπÞ του Σ.Δ.Ε. ΚαλαμÜταò, η

οποßα θα συντÜξει σχετικü πρακτικü παραλαβÞò.

Η πληρωμÞ απü το |.ΝΕ.ΔI.ΒI.Μ. θα γßνει μετÜ την υπογραφÞ του σχετικοý πρακτικοý παραλαβÞò και την
προσκüμιση του νüμιμου τιμολογßου απü τον ΑνÜδοχο, σýμφωνα με τιò ισχýουσεò διατÜξειò.

Θα γßνει παρακρÜτηση φüρου εισοδÞματοò σýμφωνα με την ισχýουσα ΦορολογικÞ Νομοθεσßα.
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