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Προò {ßθε ενδιαφερüμενο

ΕπΑΝΑπΡοκΗΡγΞΗ ΑΝοιΧτΗΣ πΡοΣιαΗΣΗ ΠΑτΗ ΔιορΓΑλιοΙΗ ΗΜεριΔΑΣ ΕΝΗΜεΡοεΗΣΙΑι

ΣýμΦωναμετην υπ'αριθμ,ηρωτ.690ò/2112 2ο13 ΑπüΦαση τροποποιησηòιηò ηρ,ßξηò ΣΔε (αι με την υπ'αριOμ
πρωτ 136/ò4]/1Τ 2 2019 (ΑΙΑ| 9ΞlΚ46ψΖΣηrΡο) ΑηüΦαdη Ανüληψηò γηοχρÝωοηò, την υπ'αριθμ, ιρΦτ
60r,3/202/6964/15 02 2019 (ΑΔΑ: 6οψο46ψΖrΠ_6Νs) 6 r 13β7γ10 ο5_rο 19
(ΑΔΑ: 6η:Η46ψδΠ,Ω9s) ÜπüΦαση Δ Σ ΝεΔ ΒΙΜ και ßην]/,ßtΤηρÜξn τριμελοýò ΕπιτροπÞò, (αλοýμε {ιßθε
ενδιαφερüμενο, ηου πληροß ιò ααιτÞοειò τηò f,αροýdαò ηρüdκλησηò να καταθÝσß προσφορÜ, για τη

6ιοργÜνωdη ημερßδαò ενημÝρωσηò και ευαισθηΦποßησηò, για την (üαυψη των αναγ{þν του Σ.Δε Αγßαò
ΠαρασκευÞò, με κριτÞριο (ατακýρωσηòτη χαμÞλüιερη οι(ονομ(Þ ftροοΦορÞγιατη οχολ(Þ περΙοδο 2013 2οt9

0 ιροýπολογdμüò τηò παροýσαò ανÝρχεται Φο ποσü των τwαιοσßων ευρþ {500,0Φ) συμπφιλαιβΦομεου
roυ Φ,η,Α, χαιθα βαρýνειτοτΔΕτηò ΠρÜξηò: «ΣχολεΙα Δεýτ.ρηò ιυ(Üιρßαò» {ΣΔΕ)με &δ«ü οηΣ 5002546 αο
πλαΙσιο του ΥποÝργου 10 «γλοποLηση του εααιδευι(οý Ýργου των ΣΔΕ καιυτοαÞρýητηòλπτουργßαòτουò2017

ηροοφορÝξ!εγαλýτερεξτ.υπροßπολογισμοýθααπορρßιτοπαι.

οι υποψÞΦιο1 ftρÝπα να κπαθÝσουν μßα και μοναδ(Þ προσΦορÜ σε ΚΛε Στο ΦΑΚεΛο αην ανωτÝρω
διÝýθυνοη, με την Ýνδειξη
(ηροοΦορÜ για την προμÞθεια υλιþν ημερß5Þξ του Σ,Δ,Ε, Αγßαò ηαρωκευÞòι, π αργü.ερο μÝßlι την

ΑνÜπυξη AVθpdπNou Δυνßμ(οý,
ΕftΙü.υση (αιΔý sßου ]ιιÜθησÞ

Ξ ΕΣπΑ
=r2Oμ,2020



20/06/2ο19 ημΙρα ηÝμπη και þρα 17.00 μ,μ,

Η οΦνομαÞ προοφορÜ θα πρÝηει να εμπερτÝχει τον πινακα που α{ολοJΒεß, να εßναι υπογεγραμμÝνη ιαι
σΦραγισμÜη αιü τον υποψÞΦþ ανÜδοχο, το πραεινüμενο απιß,\λαγμα θα προσδιορ(εταιαην προσΦορÜ για το
σýνολοτωνυπηρεσιþν 0ιτιμÝòθαειΦρÜζοÞαιdεεýρþ,

η.ρινρα.!Þ Ýιδιßν/ υπÞρεÞην

ι1

ΣγΝο^ιι(ο ιΦποΣ ΠΡοΣΦορΑΣ

ΚριτÞριο (αταιýρωοηòτηòσýμβασηò εßναιη χαμηλüτερη οιιονομαÞ προσι!.ριß

Η ητÜθεση των προσφορþν θα γßνα το αργüτ.ρο μÝχρι την 20106/20ι9 ημ.ρα ηÝμπτη (αι þρο 17,ω μ,μ, {αι η
αποοΦρßγιση τω, προοΦορþν θα γινει Üò την 2ο106/2019 ημÝρd ηÝμmη και ιßΙρα 17,30 μ.μ, dtο (φιο ηοý

αεγÜζÝtÜιτο Σ.Δ,ε, Αγßαò Παρασ{ευÞò ΦογραΦεßοτου/τηò Δ€υθυπÞ/ντριαò εηιτηòοδοý Δερβεναιιων καιΣÜκη
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ηα πλη ρ οφορ Gò ο ι ενδ ιαφερüμενο ι μιορο ýν να απε ß θýνονται : ΣΔ Ε Αγßαò ηαραdκευ Þò, τηλÝφωνο: 2 ιο 666912 9,
emai]: !rι!r]ψ ]ßτ ft.ιh _ι!

4, ηΑΡΑ^ΑΒΗ, η^ΗΡηΜΗ τοΝ ηΑραοιιrεΝοΝ γπΗΡΕΣιοΝ|
Η παραλαβÞ Φν υλι(þν δýργÜνωσηζ ημερι6αò ενημÝρωσηò ßαι ευ α ισθητοπο ßη σηò θα γßνει απü τη, ορισθεΙσα
τριμ.λÞ εßΦοηÞτου Σ,Δ,εΑγΙαò ΠαραστυÞò, η οποια θα dυπÜξεισχftιþηρα«(ü ηαραλαβÞò,

Ν πληρωμÞ απü το Ι,Νε,Δ]θ].l'Ι. θα γινει μαÜ την υπογραΦÞ του σχα«οý πραιτιιοý ιαραλαβÞò και την

προσκüμιση τοý νüμψου ιμολογΙου απü τον Ανιßδοιο, οýμΦωνα μ. ιò ιοχýουd.ò διαιjιξ.ζ

οσ γΙνßßσροΙρüτηοη Φορου εισοδημοτοò ουμΦωνο με την

).,,-ò

forψηητÞΙψη

ΑνÜπýζη Ανθρþπjνου Δυναμ,Χοý.
Ειftßδ.υση ια,Δ,ü Βßου ßßÜθηοη
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