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Πρos καΘε ενδιαφερδμενo
ANoIXTH ΠPoΣKΛHΣH ΓlA τH ΔloPΓANΩΣH I.{MEP!ΔAΣ ENl{MEΡΩΣHΣ κA| ΕYAlΣΘHToΠo|HΣHΣ ΓlA To Σ.Δ.E.
κATEP|NHΣ

Σ0μQωvα με τηv υπ, αριθμ. πρωτ. 69o5/21'-t2-2018 Aπ6Qαoη Tρoπoπoiηoηq τηg Πραξηg ΣΔΕ και με τηv υπ, αριΘμ.
πρωτ 136/543/!3-2-2019 (AΔA: 9Ξ!Κ46ψzΣΠ-2PΘ) Aπ6Qαoη AvdληΦηq Yπo1ρ6ωoηζ, τΠv υπ, αριθμ' πρωτ
603.8/202/6964/1'5-02-2019 (AΔA: 6ΘΨΘ46ψZΣΠ-6NB) €γκριoη δαπdvηg Kαι τηv υπ, αριΘμ' 62!8/373/30-05-2019
(AΔA: 6ΠΞH46ψΖΣΠ-Ω98) απ6Φαoη Δ.Σ. |NEΔ|B|M , καλo0με καΘε εvδιαQερ6μεvo, πoU πληρo[τιg απαιτηoειζ τηζ
παρo0oαg πρ6oκληoηg vα καταΘ€oει πρooQoρd, για τη διoργdvωoη ημερ[δαg εvημ6ρωoηg και ευαιoΘητoπo[ηoηg,

για τηv κdλυΦη των αvαγKΦv τoυ Σ.Δ.E. KατεριVηξ, με κριτηριo κατακ0ρωoηζ τη xαμηλ6τερη

oικovoμικr]

πρooQoρd, γιατη o1oλικη περioδo 2o18-2ot9.

1.

o

Γ|PovΠoΛoΓIΣMoΣ

πρoUπoλoγιoμ6q τηξ παρo0oαg αv6ρ1εται σto πoo6 τωv τριακoo(ωv δ€κα ευριb (310,00€)
oυμπεριλαμβαvoμ€voυ τoυ Φ.Π.A. και Θα βαρ0vει τo TΔE τηq Πρdξηq: κΣ1oλεiα Δε0τερηg Ευκαιρiαg> (ΣΔE) με
κωδικ6 oΠΣ 5002546 αιo πλαloιo τoυ Yπo€ργoυ 8 <Yλoπoiηση τoυ εκπαιδευτικo0 €ργoυ τωv ΣΔΕ και υπooτηριξη
τηq λειτoυργlαq τoυg 2ot7-20t9 (AΠ 7_ ΛAΠ)Σ.
ΠρooQoρ69 μεγαλ0τερεg τoυ πρoUπoλoγιoμo0 Θα απoρρiπτovται.

2.

ΠEP|ExoMENo ΠPoΣΦoPAΣ
oι υπoι|.lηQιoι πρ6πει vα καταΘ6ooυv μ[α και μovαδικri πρooQoρd oε KΛE|ΣTO ΦAKEΛO oτην αvωτ6ρω
διε0Θυvoη, με τηv €vδειξη:
<ΠρooQoρdι για τηv πρoμηΘεια υλικιbv ημερiδαq τoυ ΣΔE Kατερ(vηqυ, τo αργ6τερo μ€pι την !2l0612019 ημ€ρα
Tετdιρτη και ιbρα 17.00 μ.μ.
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H oικovoμικf πρooQoρd Θα πρ€πει vα εμπερι€χει τov πivακα πoυ ακoλoυΘε[, vα €[vαι υπoγεγραμμ6vη και
oQραγιoμ6vη απ6 τov υπoιpr]Qιo αvdδo1o. Τo πρoτειv6μεvo αvτdλλαγμα θα πρooδιoρ[ζεται σtηv πρoo$oρα για τo
o0voλo τωv Uπηρεσιιbv. oι τιμ69 Θα εκQρdζovται oε Eυριb.

ΠlNAKAΣ o|KoNoMIκHΣ Γ|PoΣΦoPA

Zητo6μεvη
Πoo6τητα

ΠεριγραΦti ειδΦv/ υπηρεoιιbν

AΙρ.

Σ

t

ΓΛYKA Δ|AΦoΡA

2Akgr

2

AΛMYPA Δ|AΦoPA

10 kgr

3

ΝEPo 500ML

Συνoλικ6

ΠρooQερ6μεvη
τιμri αvd μovdιδα
(xωρic Φ.Π.A.)

κ6oτog

(xωρis

Φ.Π.A.
......%

Φ.Π.A.)

Συvoλικ6
κ6oτoq

(με
Φ.π.A.}

100 τΕM

ΣγNoΛlKo κoΣToΣ ΠPoΣΦoPAΣ
(με Φ.Π.A.)

Kριτηριo κατακ0ρωoηξ τηξ o0μβαoηq εi.vαι η 1αμηλ6τερη oικovoμικf πρooQoριi.

3.

KAτAΘEΣH ΠPoΣΦoPΩN

4.

ΠAPAΛABH - ΠΛHPΩMH TΩN ΠAPEΧOMENΩN YΠHPEΣIΩN:

AnoΣΦPAΓlΣH
H κατdΘεoη τωv πρooQoρΦν Θα γivει τo αργ6τερo μ€1ρι τηv t2lo6l2o!9 ημ€ρα Tετιiρτη και Φρα 17.00 μ.μ. και η
απooQρdγιoη τωv πρoσQoριbv Θα γ[vει στιζ τηv tz/o6l2ot9 ημ€ρα Tετdρτη και ιbρα 17.30 μ.μ. αιo κτ[ριo πoυ
oτεγdζεταιτo ΣΔE Kατερlvηg oτo γραQεio τoυ/τηg ΔιευΘυvιri/vτριαξ επ[τηg oδo0 Mητρoπ6λεωq 2
Για πληρoQoρlεg oι εvδιαQερ6μεvoι μπoρoOv vα απευΘOvovται :ΣΔΕ Kατερ[νηq τηλθQωvo: 235t022744, emai|:
mail@sde-kater.pie.sch.gr
Σε περ[πτωon λiΦnt λιv6τερωv τωv τριΦv πρooΦoριbv o διαvωvιoμ6c κnρ6ooεται ιivovoc και γ(vεται
επαvdληι{.ιη τηq διαδικαo(αq τηq πρ6oκληoη9 τoυλιi1ιoτov μ[α Φoρdι.
-

H παραλαβri τωv υλικΦv διoργdvωoηq ημερlδαg εvημ€ρωoηξ και ευαισΘητoπolηoηq Θα γlvει απ6 τηv oριoΘεloα
τριμελrj επιτρoπr] τoυ Σ.Δ.Ε Kατερivηg, η oπo[α Θα oυvταξει o1ετικ6 πρακτικ6 παραλαβrjg.

κρ0o και τα oυvoδευτικιi εiδn uιαc χρtioεω( (πλααιικd πoτηρακια =250m|, πιατακια = Φt7κouταλd,κια, 1αρτoπετo6τεq τραπεζoμαvτηλα) καΘιbg και n υπηρεo(α επιμελημ€voυ τρ6πoυ

Τo vερ6 πρooQ€ρεται

22, πιρoυvdKια oερβιρioματoξ τωv oυμμετε16vτωv σcηv ημερ1δα oυμπεριλαμβdινovται ατηv τιμη των εδιbδιμωv (γλυκΦν και
αλμυρΦv).
H πληρωμη απ6 τo ι.NE.Δ|'Bι.M. Θα γ[vει μετα τηv υπoγραQη τoU σχετιKo0.πρακτικo0 παραλαβηg και τηv
πρooκ6μιoη τoυ v6μιμoυ τιμoλoγloυ απ6 τov Avαδo1o, ο0μQωvα με τιg ιo10oυoεg διατdξειq.
υoα Φoρoλoγικr] NoμoΘεolα.
Θα γ[vει παρακρατηoη Q6ρoυ ειooδrjματog o6μQωvα με τηy

τoY ΣΔE κAτEP|NHΣ
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