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ΠληροΦορßεòι κατσßνηò ΔημÞτριοò

Προò (Üθε ενδrοφερüιιενο

ΣýμΦωνα μετην υπ'αΑθμ ηρωτ 6905/2ι 12 2013 ΑπüΦαση τροηοποιησηò τηòηρÜξηò ΣΔΕ (αιυετην υπ αριθμ,
πρωτ 1]6/54]/13 2 2019 (ΑΔΑ:9Ξlκα6ψΖΣΠ_2Ρο) ΑπüΦαση ΑwjÞηΦηò γποχρÝωσηò, την υπ αριθμ, πρωτ

6ο3.s/roγ6964Δ5 ο' 
'01s 

(ΑΔΑ: 6θψο46ψΖΣη 6ΝΒ) Ýγτριση δαπÜνηò την υη' αριθμ 6213/373/10 οò 20t9
ΙΑΔΑj 6ΠΞΗ46ψδΠ α93)απüΦαση Δ,Σ, ΝεΔ Β Μ, καλοýμε (Üθε ενδιαΦερüμενο, πουπληροιι(αιαπÞδπòτηò
παροýσαòπρüσιλησηòνα καταθÝσππροσΦορß, για τη διοργ,rνωση ημερßδαò ενημÝρωσηò καιευαισθητοποßησηò,

ιια την κ,ßÞýψη rov αναγκþντου Σ,Δ,Ε. ΑγΙαò ΠαρασκευÞò, με κριτÞριο κατα(ýρωσηòτη χαμηλüτερη ο(ονομ«Þ
προσΦορÜ, γιÜτη σχολ(Þπεριοδο 201θ 2ο19

Ο προυπολογισμüò τηò ιαροýσαò ανÝρχεται πο ποοü των πεπακοσßων ευρþ (500,00ε)συμπερÞαμβονομÝνου
του Φ,η,Α, και θα βαρýνει το ΤΔε τηò ΠρÜξηò] «ΣχολεΙα Αεýιερηò Ευκαιρßοò» ΙΣΔε] με {ωδ(ü ΟΠΣ ò0Ο2546 dο
πλαßοιο του γποÝργου 1ο (r\οηοιηdη τοý εκηαιδÝυταοý Ýργου τOνΣΔt και υποοτÞρÞÞ τηòλετουργßαòτ.υò 2ο17

ΓΙροσ,!ορÝ( !εναλýτεοεζ του ποοýπολονισ!οý θα αποοοßποπυι,

2, fιΕριεΧοΜΕΝοηΡοrΦοfΑΙ
οι υποψÞΦιοι ηρÝπß να {αταθÝσοýν ιιια (αι μοναδικÞ προσΦορ,ß σε κΛΕπο ΦΑΚΕ^ο πην ανωτÝρω

διεýθυνdη, μÝτηνÝνδε(η:
«ηροσΦορÜγιατην προμÞθεπ εργαΦηριακþ9 υλυþν ζου τ,Δ,ι, 

^γßαò 
ηαρασΕυÞò», ßο αργüαρο μÝχρι την

ý/06/20ι9 ημωα η.μπη ιαι ιß,ρα 17,00 μ,μ,
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Ξ- 20]4-τ00



Η ο(ονομικÞ προσφορÜ θα πρÝπα υα .μπερÝχß τον ßßνα(α ßοý Ü6λοýθεß, να εΙναι υηογεγραμμÝνι] (αι
σφραγιομÝνη αηü τον υτοψÞφιο ανιrδοΙο. το προτÞνüμενο αντÜλλαγυα θα προσδιοριζεται αην Ιροσφοριß γα το
σýνολο των υηηρεσιþν, οι τιιÝò θα εκΦρÜζοπαι σε Ευρþ

ηι ΑκΑΣ οικοΝοΜικΗΣ ηΡοΣΦορΑΣ

ηερ ιγραΦÞ ειüþν/ υπη ρε σων

Πιτ'εΣΑτοΝτΣ

ΣγΝο^ικο κοΣτοΣ ηΡοΙΦοΡΑ!

χριτÞριο κατακýρωσηò τηò σýμβασηò εßναι η χαμÞλüΕρη οιιονομιιÞ ßρο6ΦορÜ,

Η ιατÜθεοη των προσΦορþν θα γßνιτο αργüGρο Εχ!τι ιην ý/06/2019 ημÝρα ηÝμπτη και þρα 1r.Φ μ,μ, {αιη
αποσφρÜγΦη των προdφοριßν θα γßνει Üò την 13/06/2019 ημÝρα flÝμπη Ra þρα 17,30 μ,μ, αü πßριü ßου
αψÜζÝται το Σ,Δ ε, Αγßαò ηαραστυÞζ αο γραΦεßο τοrτηò Δ€υθυηÞ επß τηò οδοý Δερβενα(ωυ ιαι ΣÜκη

ra πληροφορGò οι ενδιαφερüμενοι υποροýν να απÝýθýνοwαι | ΣΔΕ Αγιαò πÜραd€υÞò, τηλÝφωνο| 2106669129,
εmαßΙ Ιß Ι ιnι οι ],Ι \r]!

ιυρΦeÜÞι!ΦÞ

Ανüπυξη Ανθρþπ, νου Δυν α μ,κοý,
ΕΧπο,δ.υση κα,Δ,Ü siou λßÜθηdÞ

Ξ ΕΣΠΑ
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ΣÝ πεοßftωσß λ,ßýη( λινüτεοων Φν τοþν ποοÜüοοþν ο 6ανωνισυü. κηοýßσmι Üνονο. και γßνπαι
επανÜÞηψη ιηò δια6ικασßαò ßηò πρüσκληdηò Φυλßχσον ýα ΦορÜ,

α, ηΑΡΑr\ΑΘΗ η^ΗροΜΗ τοΝ ηΑΡΕΧοΜΕΝηΝ γηΗΡΕΣιοι,Ι:

η παρα,λαβÞ ιων υλικιßν διοργlßνωσηò ημερΙδαò ενημÝρωοηò και ευαιοθητοηοιησηò θαγßνει απü ιην ορισθεΙdα

τριμλÞ επιτροπÞ του Σ.Δ,Ε ΑγΙαò ΠαοαοòυÞò, η οποßα θα συπÜξισχετικüπραπ«üηαραλαβÞò

Η ηληρωμÞ απü το ΙΝΕ,Δ].Β].Μ θα γßνει μαÜ την υπογραΦÞ του σχα(οý πρακ*οý παρατιαβÞò και ßßν
προdκüμιση του νüμιμουτιμολογΙου απü τον Αwßδοχο, οýμΦωνα με ιò ισJýουσεò δπτιßtεò

οα γινει παοαιοüπÞοÞ d,üοου εισοδÞυατοò σýμΦωνα με την ιοχýουdα ΦορολογιÞ ΝομοθεσιÜ,

^tπονΝτΗ! 
Ιογ Σe Αßσ ηΑΡΑrκΕγΗΣ
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Ανüπυξη ΑνθρÞΝüý Δýν.μ κοý
Εκτοßδ.υση καιΔü sßδυ ΜÜθηση
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