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Προò κÜθε ενδιαφερüμενο
Πληροφορßεò : Γεωργßα ΓÜ}ý,ου

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΚοιΝΩΝιΑΣ τογ Σ.Δ.Ε. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Σýμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ, 6θ05/2º-º2-2018 Απüφαση Τροποποßησηò τηò ΠρÜξηò ΣΔΕ, την υπ' αριθμ. πρωτ.
º36/543/Ι3-Ο2-2Ο19 (ΑΔΑ: 9ΞlΚ46ψΖΣΠ-2ΡΘ) Απüφαση ΑνÜληι!ηò ΥποχρÝωσηò, την υπ' αριθμ. πρωτ.
603.8/2Ο2/6964/º5-Ο2-2019 (ΑΔΑ: 6ΘψΟ46ψΖΣΠ-6ΝΒ) Ýγκριση δαπÜνηò κατ την υπ' αριθμ. πρωτ. 6218/373/3ο-
05-201θ (ΑΔΑ: 6ΠΞΗ46ψΖΣΠ-Ω98) απüÞαση Δ,Σ, ΙΝΕΔΙΒΙΜ καλοýμε κÜθε ενδιαφερüμενο που πληροß τιò
απαιτÞσειò τηò παροýσαò πρüσκλησηò να καταθÝσει προσφορÜ, για τη διοργÜνωση ημερßδαò ενημÝρωσηò και
ευαισθητοποßησηò τηò τοπικÞò κοινωνßαò, για την κÜλυψη των αναγκþν του Σ,Δ.Ε. ΚαλαμÜταò, με κριτÞριο
κατακýρωσηò τη χαμηλüτερη οικονομικÞ προσφορÜ, γτα τη σχολικÞ περßοδο 2018-2ο19,

L. ΠΡονΠοΛοΓιΣΜοΣ
Ο προýπολογισμüò τηò παροýσαò ανÝρχεται στο ποσü των πετrτακοσßων ευρþ (500,00€) συμπεριλαμβανομÝνου
του Φ.Π.Α. και θα βαρýνει το ΤΔΕ τηò ΠρÜξηò: «Σχολεßα Δεýτερηò Ευκαιρßαò» (ΣΔΕ) με κωδικü οΠΣ 5002546 στο
πλαßσιο του ΥποÝργου θ «Υλοποßηση του εκπαιδευτικοý Ýργου των ΣΔΕ και υποστÞρτξη τηò λειτουργßαò τουò
20]-7-2οº9 (ΑΠ 7_ ΜΕΤ).

ΠροσÞορÝò μεγαλýτερεò του προýπολογισμοý θα απορρßπτονται.

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι υποι!Þφιοι πρÝπει να καταθÝσουν μßα και μοναδικÞ προσφορÜ σε ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛο στην ανωτÝρω διεýθυνση,

με την Ýνδειξη:
«ΠροσφορÜ για τη διοργÜνωση ημερßδαò ενημÝρωσηò και ευαισθητοποßησηò τηò τοπικÞò κοινωνßαò του Σ.Δ.Ε.
ΚαλαμÜταò», το αργüτερο μÝχρι την 1υ06/2019 ημÝρα Τρßτη και þρα 19.00.
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Η οικονομικÞ προσφορÜ 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 ειδþν/ υπηρεσιþν. οι τιμÝò θα εκφρÜζονται σε Ευρþ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α
ΠεριγραφÞ ειδþν/ υπηρεσιþν

Ζητοýμενη
Ποσüτητα

Προσφερüμενη
τιμÞ ανÜ μονÜδα

(χωρßò Φ.Π.Α.)

Συνολικü
κüστοò
(χωρßò

Φ.Π.Α.)

Φ.Π.Α.

,.....%

Συνολικü
κüστοò

(με

Φ.Π,Α,)

L ΣαλÜτα χωριÜτικη 2 τμχ

2 ΣαλÜτα καßσαρα 2.μχ

3 ΠατατοσαλÜτα 2 τμχ

4 ΣαλÜτα ζυμαρικþν 2 τμχ

5 ΠιατÝλα mix grill 3 τμχ

6
ΠιατÝλα παραδοσιακþν
κρεατονοστιμιþν

3 τμχ

7 ΠιατÝλα θαλασσινþν 3 τμχ

8 ΠατÜτεò τηγανητÝò 11 τμχ

9 ΠιατÝλα τυριþν 2 τμχ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(με Φ.Π.Α.)

ΚριτÞριο κατακýρωσηò εßναι η χαμηλüτερη οικονομικÞ προσφορÜ,

3. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ
Η κατÜθεση θα γßνει το αργüτερο μÝχρι την !!ΙΟ6Ι2019 ημÝρα Τρßτη και þρα 19:00 και η αποσÞρÜγιση των
προσφορþν θα γßνει στιò 11/06/2019 ημÝρα Τρßτη και þρα 19:30 στο κτßριο που στεγÜζεται το Σ.Δ.Ε. ΚαλαμÜταò
στο γραφεßο τηò Διευθýντριαò επß τηò οδοý Αθηνþν 170.

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

Σε περßπτωση λÞýηò λινüτερων των τριþν προσüορþν ο διανωνισμüò κηρýσσεται Üνονοò και γßνεται
επανιßληψη τηò διαδικασßαò τηò πρüσκλησηò τουλÜχιστον μßα φορÜ.
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4.

.l;:?;}:ºΗ,'..,;;;χffJ:;«¹ι;¹,Ρ;ΠορισθεßσατριμελÞ επιτροπÞ του Σ.Δ.Ε καλαμÜταò,

Η ΠληρωμÞ αΠü ΤΟ l'ΝΕ,ΔΙ,Βl,Μ, θα γßνει μετÜ την υπογραφÞ 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.

1ν*ηγ§ιτ Ανθρþκιν*υ &υνÜμ ικοý,
fiκπαf§gι*ση και &ιÜ §ß*υ e4ι*'SησÞ'

τπχειρησιαχÜ

#§ΣΠΑ
φm3*¸4-tO}ý
βηfrΧffifi?.πφΕυρωπαßκÞ ¸νωση

Ιυρ(}fl αΙιß1 (ß]]}1,jlικιß τ{r|rli;

Σελßδα 3 απü 3

§ιδικÞ Υπηρτ*ßα Αιαχεßρι*ηò

)ι \ξ,-Ξ{ι.
\ k\J

}dε tη συγχρηματοδüτηsη tηò Ελ.ßÜδαò καιτηò Ευρωχαß«Þòßνωσηò


