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Αρ. πρωτ.:.. SA

Προò κÜθε ενδιαÞερüμενο

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

ΣýμÞωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 69Ο5/2º-12-2018 ΑπüÞαση Τροποποßησηò τηò ΠρÜξηò ΣΔΕ, την υπ' αριθμ. πρωτ.
º36/54º/º3-Ο2-2Ο19 (ΑΔΑ:Ω2Ξ246ψΖΣΠ-ψΘΜ) ΑπüÞαση ΑνÜληψηò ΥποχρÝωσηò και την υπ' αριθμ. πρωτ.

6Ο3.8/2Ο4/697Ο/º5-02-2019 (ΑΔΑ: ΩΠ6Β46ΨΖΣΠ-69Τ) Ýγκριση δαπÜνηò, καλοýμε κÜθε ενδιαφερüμενο, που
πληροß τιò απαιτÞσετò τηò παροýσαò πρüσκλησηò να καταθÝσει προσÞορÜ, για την προμÞθεια εργαστηριακþν
υλικþν, για την κÜλυιl.ιη των αναγκþν του Σ,Δ.Ε. ΚαλαμÜταò, με κριτÞριο κατακýρωσηò τη χαμηλüτερη οικονομικÞ
προσφορÜ, για τη σχολικÞ περßοδο 2018-2019.

1. ΠΡογΠοΛοΓιΣΜοΣ
Ο προýπολογισμüò τηò παροýσαò ανÝρχεται στο ποσü των διακοσßων σαρÜντα ευρþ (24ο,οο€}
συμπεριλαμβανομÝνου του Φ.Π.Α. και θα βαρýνει το ΤΔΕ τηò ΠρÜξηò: «Σχολεßα Δεýτερηò Ευκαιρßαò» (ΣΔΕ) με
κωδικü ΟΠΣ 5002546 στο πλαßστο του ΥποÝργου 9 «Υλοποßηση του εκπαιδευτικοý Ýργου των ΣΔΕ και υποστÞριξη
τηò λειτουργßαò τουò 2017-2Οº9 (ΑΠ 7- ΜΕΤ)».

Π ρ οσφορÝ ò μεγαλýτερεò το υ προ ýπολογισμο ý θα απο ρρ ßπτο\τΕαι,

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 εργασòηριακþν υλικþν του Σ.Δ.Ε. ΚαλαμÜταò»», το αργüτερο μÝχρι την
22ΙΟ5Ι2Οº9 ημÝρα ΤετÜρτη και þρα 19.00 μ.μ.
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Η οικονομικÞ προσφορÜ θα πρÝπει να εμπεριÝχει τον πßνακει 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.

Π ΙΝΑΚΑΣ ΟΙ ΚΟΝΟΜ ΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α ΠεριγραQÞ ειδþν
Ζητοýμενη
Ποσüτητα

ΠροσÞερüμενη τιμÞ
ανÜ μονÜδα (μη

συμπεριλαμβανομÝνου
Φ.Π.Α.)

Συνολικü κüστοò (μη

συμπεριλαμβανομÝνου
Φ.Π.Α.)

7 ΜπογιÝò για μÝταλλο μπλε χρþμα 1 τμχ

2 ΜπογιÜ για μÝταλλο κüκκινο χρþμα 1 τμχ

3 ΜπογιÜ για μÝταλλο μαýρο χρþμα 1 τμχ

4 ΜπογιÜ για μÝταλλο Üσπρο χρþμα 1 τμχ

5 ΜπογιÜ για μÝτα7ιλο πρÜσινο χρþμα 1 τμχ

6 ΜπογιÜ για μÝταλλο πορτοκαλß 1 τμχ

7 ΜπογιÜ για μÝταλλο καφÝ 1 τμχ

8 ΜπογιÜ για ýφασμα μπλε χρþμα 1 τμχ

9 ΜπογιÜ για ýφασμα κüκκινο χρþμα 1 τμχ

10 ΜπογιÜ για ýφασμα μαýρο χρþμα 1 τμχ

LL ΜπογιÜ για ýφασμα Üσπρο χρþμα 1 τμχ

L2 ΜπογιÜ για ýÞασμα πρÜσινο χρþμα 1 τμχ

13 ΜπογιÜ για ýφασμα πορτοκαλß 1 τμχ

L4 ΜπογιÜ για ýφασμα καφÝ 1 τμχ

15 Μαρκαδüροι για ýφασμα σετ 1 τμχ

16 Μαρκαδüροι ζωγραφικÞò 3 τμχ

t7 Κüλλα για χαρτß 2 τμχ

18 Κüλλα για ξýλο 2 τμχ

19 ΠινÝζεò 2 τμχ

20 Ψαλßδια γενικÞò χρÞσηò 5 τμχ
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21 Φελιζüλ 1 τμχ

22 ΚουβÜρι σκοινß 1 τμχ

Ζ3
ΓκοφρÝ χαρτιÜ πακÝτο με διÜφορα
χρþματα

2 τμχ

24 Σετ πινÝλα βαιΙßματοò 1 τμχ

25 Χαρτüνι Α3 5 τμχ

Ζ6 ¾φασμα λινÜτσα- μÝτρο 2 τμχ

27 ΜπογιÜ για ξýλο μπλε χρþμα 1 τμχ

28 ΜπογιÜ για ξýλο κüκκινο χρþμα 1 τμχ

29 ΜπογιÜ για ξýλο μαýρο χρþμα 1 τμχ

30 ΜπογιÜ για ξýλο Üσπρο χρþμα 1,τβΧ

31 ΜπογιÜ για ξýλο πρÜσινο χρþμα 1 τμχ

32 ΜπογιÜ για ξýλο πορτοκαλß 1 τμχ

33 ΜπογιÜ για ξýλο καφÝ 1 τμχ

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ

ΦΠΑ......%

ΣγΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΚριτÞριο κατακýρωσηò τηò σýμβασηò εßναι η χαμηλüτερη οικονομικÞ προσφορÜ.

3. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ

Η κατÜθεση των προσφορþν θα γßνει το αργüτερο μÝχρι την 22IO5I2OL9 ημÝρα ΤετÜρτη και þρα 19.00 μ.μ. και η

αποσφρÜγιση τουò θα γßνει στ.ò 22ΙΟ5|2019 ημÝρα ΤετÜρτη και þρα 19:30 μ.μ. στο κτßριο που στεγÜζεται το

Σ.Δ.Ε. ΚαλαμÜταò στο γραφεßο τηò Διευθýιιτριαò επßτηò οδοý Αθηνþν 170.

Για πληροφορßεò οι ενδιαφερüμενοι μποροýν να απευθýνονται: Σ.Δ.Ε. ΚαλαμÜταò, τηλÝφωνο:272ºΟ-8Ο425, emaiI:

sdekalam@sch.gr

Σε περßπτωση λÞιΙτηò λινüτερων των τριþν προσüορþν ο διανωνισμüò κπρýσσεται Üνονοò και γßνεται
επανÜληψη τηò διαδικασßαò τηò πρüσκλησηò τουλÜχιστον μßα φορÜ.
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Η ΠληρωμÞ αΠü ΤΟ l,ΝΕ,Δl,Βl,Μ, θα γßνει μετÜ την υπογραÞÞ του σχετικοý πρακτικοý παραλαβÞò και τηγπροσκüμιση του νüμιμου τιμολογßου απü τον ΑνÜδοχο, σýμφωνα με τιò ισχýουσεò διατÜξειò.

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

γπΗΡΕ
Η παραλαβÞ των εργασΓηριακþν υλικþν θα γßνει απο την

οποßα θα συντÜξει σχετικü πρακτικü παραλαβÞò.
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