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E-mail

Προò κÜθε ενδιαφερüμενο

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ KAt
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟ]ΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ Σ.Δ.Ε. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΣýμÞωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 6905/2º-º2-2018 Απüφαση Τροποποßησηò τηò ΠρÜξηò ΣΔΕ, την υπ' αριθμ. πρωτ.
º36/543/º3-Ο2-2Ο19 (ΑΔΑ: 9ΞlΚ46ψΖΣΠ-2ΡΘ) Απüφαση ΑνÜληψηò ΥποχρÝωσηò, την υπ' αριθμ. πρωτ.
6Ο3.8/2Ο2/6964/15-Ο2-2019 (ΑΔΑ: 6ΘψΘ46ψΖΣΠ-6ΝΒ) Ýγκριση δαπÜνηò, την υπ' αριθμ. πρωτ. 62º8/373/30-Ο52019 (ΑΔΑ: 6ΠΞΗ46ψΖΣΠ-Ω9S) απüφαση Δ.Σ, ΙΝΕΔΙΒΙΜ και το απü ºº/Ο6/2Οº9 σχετικü πρακτικü αξιολüγησηò
προσφορþν, 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, για
τη σχολικÞ περßοδο 2018-2019.

1.

ΠΡονΠοΛοΓιΣΜοΣ
ο προýπολογισμüò τηò παροýσαò ανÝρχεται στο ποσü των πει/Εακοσßων ευρþ (500,00€} συμπεριλαμβανομÝνου
του Φ.Π.Α. και θα βαρýνει το ΤΔΕ τηò ΠρÜξηò: «Σχολεßα Δεýτερηò Ευκαιρßαò» (ΣΔΕ) με κωδικü ΟΠΣ 5002546 σòο
πλαßσιο του ΥποÝργου 9 «Υλοποßηση του εκπαιδευτικοý Ýργου των ΣΔΕ και υποσεÞριξη τηò λειτουργßαò τουò
2ο\7-2οº9 (ΑΠ 7- ΜΕΤ),
ΠροσφορÝò μεγαλýτερεò του προýπολογισμοý θα απορρßπτονται

2.

ΠΕΡ!ΕΧοΜΕΝοπΡοΣΦοΡΑΣ
Οι υποψÞφιοι 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.
ΚαλαμÜταòι», το αργüτερο μÝχρι την 2ΙΙΟ6|2019 ημÝρα ΠαρασκευÞ 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 αντÜΜαγμα θα προσδιορßζεται στην προσφορÜ για
το σýνολο των ειδþν/ υπηρεσιþν. οι τιμÝò θα εκφρÜζονται σε Ευρþ.

ΠΙ

ΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠεριγραφÞ ειδþν/ υπηρεσιþν

Α/Α

Ζητοýμενη
Ποσüτητα

1

ΣαλÜτα χωριÜτικη

2

τμχ

2

ΣαλÜτα καßσαρα

2

τμχ

3

ΠατατοσαλÜτα

2

τμχ

4

ΣαλÜτα ζυμαρικþν

2

τμχ

5

ΠιατÝλα mix grill

3

τμχ

3

τμχ
τμχ

6

ΠιατÝλα παραδοσιακþν

κρεατονοστιμιþν

7

ΠιατÝλα θαλασσινþν

3

8

ΠατÜτεò τηγανητÝò

11 τμχ

9

ΠιατÝλα τυριþν

2

Προσφερüμενη
τιμÞ ανÜ μονÜδα
(χωρßò Φ.Π.Α.)

Συνολικü
κüστοò
(χωρßò
Φ.Π.Α.)

Φ.π.Α.
ο/

Συνολικü
κüσεοò
(με

Φ.Π.Α.)

τμχ

ΣγΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

Π

ΡΟΣΦΟΡΑΣ

(με Φ.Π.Α.)

ΚριτÞριο κατακýρωσηò εßναι η χαμηλüτερη οικονομικÞ προσÞορÜ.

3.

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ

Η κατÜθεση θα γßνει το αργüτερο μÝχρι την 2!|Ο6|2019 ημÝρα ΠαρασκευÞ και þρα 19:00 και η αποσφρÜγιση
των προσφορþν θα γßνει στιò 2LΙΟ6|2Οt9 ημÝρα ΠαρασκευÞ και þρα 19:30 σòο κτßριο που στεγÜζεται το Σ.Δ.Ε.
ΚαλαμÜταò σòο γραφεßο τηò Διευθýντριαò επß τηò οδοý Αθηνþν 170.

Για πληροφορßεò οι ενδιαÞερüμενοι μποροýν να απευθýνονται : Σ.Δ.Ε. ΚαλαμÜταò, τηλÝφωνο: 2721-'ο-8ο425,

emaiI: sdekaIam@sch.gr

4,

ΠΑΡΑΛΑΒΗ - ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΗΣ ΔΙοΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ:
Η παραλαβÞ τηò διοργÜνωσηò τηò ημερßδαò θα γßνει απü την ορισθεßσα τριμελÞ επιτροπÞ του Σ.Δ.Ε ΚαλαμÜταò,
η οποßα θα συντÜξει σχετικü πρακτικü παραλαβÞò.
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Η ΠληρωμÞ αΠü ΤΟ l'ΝΕ'Δl'Βl,Μ,
θα γßνει μετÜ την υπογραφÞ
του σχετικοý πρακτικοý παραλαβÞò
προσκüμιση του νüμιμου τιμολογßου
και τηγ
απü τον ΑνÜδοχο, σýμφωνα
με τιò ισχýουσεò διατÜξειò.

Θα γßνεΙ ΠαραΚρÜΤηση
Φüρου εισοδÞματοò σýμÞωνα
με την ισχýουσα φορολογικÞ Νομοθεσßα.
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