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Hμερoμηνiα 06/06/2019

Aρ,πρωτ':169

Πρos καΘε ενδιαφερoμενo

ANoIxT}| ΠPoΣKΛHΣH ΓtA TH ΔloPΓANΩΣH HMEPIΔAΣ ENHMEPΩΣHΣ κA| EYAlΣΘHToΠotHΣHΣ ΓlA τo Σ.Δ.E.
κATEPlNHΣ

Σ0μQωvα με τηv υπ, αριΘμ. πρωτ, 69o5/21'-t2-2018 Aπ6Qαoη Τρoπoπolηoηq τηs Πρdξηc ΣΔE και με τηv υπ, αριΘμ.

πρωτ 136/543/t3-2-2o19 (AΔA: 9Ξ1K46ψZΣΠ-2PΘ) Aπ6Qαoη AvαληΦηc Yπo1ρ6ωoηξ, τΠν υπ, αριΘμ. πρωτ

603'8/202/6964l!5-02-2019 (AΔA: 6Θψo46ψZΣΠ-6NB) 6γκριoη δαπdvηq Kαι τηv υπ, αριΘμ. 6218/373/30-05-2019
(AΔA: 6ΠΞH46ψZΣΠ-Ω98) απ6Qαoη Δ.Σ. INEΔ|B|M , καλo0με κd,Θε εvδιαQερ6μενo, πoυ πληρoi τιg απαιτηoειξ τηζ

παρo0oαg πρ6oκληoηg να καταΘ€oει πρooQoρd, για τη διoργdvωoη ημερ[δαg ενημ6ρωoηg και ευαιoΘητoπo[ηοηg,

για τηv καλυι|η τωv αvαγKιilv τoυ Σ.Δ.E. Kατερ[vηξ, με κριτriριo κατακ6ρωoηζ τη 1αμηλ6τερη oικovoμικη

πρooQoρd, για τη oxoλικrj περloδo 2ot8.2o!9.

1. ΠPovnoΛoΓlΣMoΣ
o πρoδπoλoγιoμ6g τηξ παρo0oαg αν€ρ1εται στo πoo6 τωv εκατ6v ενεvηvτα εuρΦ (190,00€)

oυμπεριλαμβαvoμ€voυ τoυ Φ.Π.A. και Θα βαρ0vει τo TΔE τηg Πρdξηq: <Σ1oλε[α Δε0τερηg Eυκαιρ[αg> (ΣΔE) με
κωδικ6 oΠΣ 5002546 αιo πλαioιo τoυ Yπo€ργoυ 8 κYλoπo[ηση τoυ εκπαιδευτικoι1 €ργoυ τωv ΣΔΕ και υπooτηριξη
τηg λειτoυργiαq τoυg 20t7-2019 (AΠ 7_ ΛAΠ)),

Π ρooQoρ€g μεγαλ0τερεq τoυ πρo iiπoλoγιoμo0 Θα απoρρ[πτovται.

2, ΠΕPlΕxoMENo nPoΣΦoPAΣ
oι υπoι.|.rηQιoι πρ6πει vα καταΘ6ooυv μ[α και μovαδικη πρoοQoρα οε KΛE|ΣTO ΦAKEΛO αιηv αvωτ€ρω

διεOθυvoη, με τηv 6vδειξη:
<Πρoo$oρdι για την πρoμηΘεια υλικΦν ημεριδαq τoυ ΣΔΕ Kατερ[vηg>, τo αργ6τερo μ€1ρι την t2lo6/2019 ημ6ρα
Tετιiρτη και Φρα 17.00 μ.μ.
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H oικovoμικη πρooQoρd Θα πρ€πει vα εμπερι€χει τov πivακα πoυ ακoλoυΘεL vα ε[vαι υπoγεγραμμ€vη και
οQραγιoμ6vη απ6 τov υπoι}ηQιo αvdδo1o. Τo πρoτειv6μεvo αvτdλλαγμα Θα πρooδιoρiζεται σtηv πρooQoρd για τo
o0voλo τωv υπηρεσιΦv. oι τιμ69 Θα εκQρdζovται σε Ευριil.
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Kριτ{ριo κατακ0ρωoηζ τηζ oι1μβαoηq ε[vαι η 11αμηλ6τερη oικovoμικli πρooQoριi.

3. κAτAΘEΣ}| ΠPoΣΦoPΩN - AΠoΣΦPAΓIΣH

H κατιiΘεoη τωv πρooQoριilv Θα γivει τo αργ6τερo μ€1ρι τηv L2lo6l2o!9 ημ€ρα Tετdρτη και Φρα 17.00 μ.μ. και η
απooQρdγιoη τωv πρooQoριbv Θα γ[vει στιζ τηv !2lo6l2ot9 ημ6ρα Tετιiρτη και ιbρα 17.30 μ.μ. αιo κτ[ριo πoυ

oτεγdζεταιτo ΣΔE Kατερivηq oτo γραQεio τoυ/τηg ΔιευΘυvιr\/vτριαξ επ[τηg oδo0 Mητρoπ6λεωq 2

Για πληρoQoρiεg oι εvδιαQερ6μεvoι μπoρoOv vα απευΘOvovται :ΣΔE Kατερivηg τηλ6Qωvo: 2357022744, emai|:

mail @sde-kater.pie.sch.gr
Σε πεoiπτωon λfΦnq λιv6τερωv τωv τριιbv πρoοΦoριbν o διαvωvιoμ6c κηoΦooεται ιivoνoc και γivεται
επαvdληιpη τηq διαδικαoiαq τηg πρ6oκληoηq τoυλdι1ιoτov μiα Φoριi.

4. ΠAPAΛABF| - ΠΛI.|PΩMH TΩN ΠAPEXOMENΩN YΠHPEΣ!ΩN:

F{ παραλαβ{ τωv υλικΦv διoργdvωoηg ημερ[δαg εvημ6ρωoηξ Kαι εUαισΘητoπolηoηq Θα γ[vει απ6 την oριoΘε[oα

τριμελη επιτρoπη τoυ Σ.Δ.E Kατερ[vηg, η oπo[α Θα oυvτdξει o1ετικ6 πρακτικ6 παραλαβηg.

|-l πληρωμη απ6 τo |.NE.Δ!'Bι.M. Θα γ[vει μετα τηv υπoγραQr] τoυ σχετικo6 πρακιικo0 παραλαβrjq και τηv

πρooκ6μιoη τoυ v6μιμoυ τιμoλoγtoυ απ6 τov Avdδo1o, o0μ$ωvα με τιq ιo1Ooυoεq διατdξειq.

Θα γ[vει παρακρdτηoη Φ6ρoυ ειooδηματoq o0μsωvα με τηv NoμoΘεo[α.

ΣΔE KATEPINHΣ
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