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Προσ κάκε ενδιαφερόμενο
Προσ: Κάκε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΚΛΘΘ ΕΚΔΘΛΩΘ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΤΠΟΒΟΛΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
ΓΙΑ ΣΘΝ ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΘΡΙΑΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ
ΣΟ .Δ.Ε. ΤΡΟΤ
Ζχοντασ υπϋ όψθ :
i. το άρκρο 118 του ν. 4412/2016
ii. τθ με αρικμό πρωτ. 136/888/13-2-2020 (ΑΔΑ: ΩΡ1146ΨΗΠ-ΤΞ7) Απόφαςθ Ανάλθψθσ Τποχρζωςθσ
iii. τθ με αρικμό πρωτ. 603.8/783/6144(ΑΔΑ: 6ΦΟ246ΨΗΠ-1ΧΗ) Ζγκριςθ Δαπάνθσ
καλοφμε κάκε ενδιαφερόμενο, που πλθροί τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ να κατακζςει προςφορά, για
τθν προμικεια εργαςτθριακϊν υλικϊν, για τθν κάλυψθ των αναγκϊν του .Δ.Ε. ΤΡΟΤ ςχολικισ περιόδου 20192020.
1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ
Ο προχπολογιςμόσ τθσ παροφςασ ανζρχεται ςτο ποςό των Επτακοςίων ευρϊ 700,00 €) ςυμπεριλαμβανομζνου του
Φ.Π.Α. και κα βαρφνει το ΣΔΕ τθσ Πράξθσ: «χολεία Δεφτερθσ Ευκαιρίασ» (ΔΕ) με κωδικό ΟΠ 5002546, ςτο
πλαίςιο του Τποζργου 12 «Τλοποίθςθ του εκπαιδευτικοφ ζργου των ΔΕ και υποςτιριξθ τθσ λειτουργίασ τουσ 20172021» (ΑΠ 9-ΠΑΠ).
«Σο ζργο ςυγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ζνωςη (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο) μζςω
του Επιχειρηςιακοφ Προγράμματοσ «Ανάπτυξη Ανθρϊπινου Δυναμικοφ, Εκπαίδευςη και Διά Βίου Μάθηςη» .
2. ΔΘΜΟΙΟΣΘΣΑ / ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΕΙ
Θ παροφςα κα δθμοςιευτεί ςτθν ιςτοςελίδα του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ςτθ διεφκυνςθ (URL) : www.inedivim.gr.
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Για τθν παροχι διευκρινιςεων οι υποψιφιοι ανάδοχοι μποροφν να απευκφνονται ςτα ςτοιχεία επικοινωνίασ του
.Δ.Ε., τθλ. 22810 87660, οδόσ χολικό υγκρότθμα Ξθροκάμπου, πόλθ φροσ
3. ΚΡΙΣΘΡΙΟ ΑΝΑΘΕΘ
Κριτιριο ανάκεςθσ (κατακφρωςθσ) τθσ παροφςασ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά
βάςει τιμισ για το ςφνολο των υπό προμικεια ειδϊν.
Κάκε προςφζρων δφναται να υποβάλλει μόνο μία προςφορά και για το ςφνολο των ηθτοφμενων (είδθ και
ποςότθτεσ) με τθν παροφςα πρόςκλθςθ αγακϊν. Θ διαδικαςία ματαιϊνεται και επαναλαμβάνεται ςτθν περίπτωςθ
μθ υποβολισ τριϊν τουλάχιςτον προςφορϊν. τθν επαναπροκήρυξη θ διαδικαςία επιλογισ αναδόχου
ολοκλθρϊνεται και ςε περίπτωςθ κατάκεςθσ λιγότερων των τριϊν (3) προςφορϊν.
4. ΤΠΟΒΟΛΘ ΠΡΟΦΟΡΑ
Οι προςφορζσ κα κατατεκοφν ςτο γραφείο του Διευκυντι του .Δ.Ε. φρου το αργότερο μζχρι τθν 18/3/2020,
ημζρα Σετάρτη και ϊρα 17:00 μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, ζξω από τον οποίο κα αναγράφονται ευκρινϊσ τα
εξισ :
ΣΟΙΧΕΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΦΕΡΟΝΣΑ (Επωνυμία, δ.τ., Διεφθυνςη, Τηλζφωνο)
ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΘΡΙΑΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ
ΧΟΛΕΙΟ ΔΕΤΣΕΡΘ ΕΤΚΑΙΡΙΑ ΤΡΟΤ, χολικό υγκρότθμα Ξθροκάμπου , ΤΡΟ Σ.Κ: 84 100
Ζνδειξθ: «ΝΑ ΑΝΟΙΧΣΕΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΕΠΙΣΡΟΠΘ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΘ ΠΡΟΚΛΘΘ»

Οι Προςφορζσ μποροφν να αποςτζλλονται με οιοδιποτε τρόπο, επί αποδείξει, με τθν προχπόκεςθ ότι αυτζσ
περιζρχονται ςτο γραφείο του Διευθυντή του .Δ.Ε. φρου μζχρι την καθοριςμζνη, από την πρόςκληςη, ημζρα
και ϊρα λήξησ υποβολήσ προςφορϊν, με ευθφνη του ενδιαφερόμενου.
Σο εμπρόθεςμο αποδεικνφεται από τον αριθμό πρωτοκόλλου του φακζλου τησ προςφοράσ.
Προςφορζσ που είτε υποβλικθκαν μετά τθν κακοριςμζνθ θμερομθνία και ϊρα, είτε ταχυδρομικθκαν ζγκαιρα αλλά
δεν ζφκαςαν ςτο γραφείο του Διευθυντή του .Δ.Ε. φρου μζχρι την καθοριςμζνη, από την πρόςκληςη, ημζρα
και ϊρα λήξησ υποβολήσ προςφορϊν, δε θα λαμβάνονται υπόψη και κα επιςτρζφονται ςτον ενδιαφερόμενο.
Προςφορζσ μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου δε γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται.
Προςφορζσ μεγαλφτερεσ του προχπολογιςμοφ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ δε γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται.
Δεν επιτρζπονται αντιπροςφορζσ και εναλλακτικζσ προςφορζσ
Ωσ χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν ορίηονται οι τριάντα θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν θμερομθνία αποςφράγιςθσ
των προςφορϊν.
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5. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΦΟΡΑ
Θ προςφορά κα είναι ςφμφωνθ με το υπόδειγμα «ΕΝΣΤΠΟ ΠΡΟΦΟΡΑ» τθσ παροφςασ, το οποίο κα αναρτάται και
ςε επεξεργάςιμθ μορφι, ςτθν ιςτοςελίδα δθμοςίευςθσ τθσ πρόςκλθςθσ.
6. ΑΠΟΦΡΑΓΙΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
Θ αποςφράγιςθ των προςφορϊν κα γίνει δθμόςια, ςτο γραφείο του Διευκυντι του .Δ.Ε, ςτο χολικό υγκρότθμα
Ξθροκάμπου, πόλθ: φροσ, τθν 18/3/2020 θμζρα Σετάρτθ και ϊρα 17:30 από τθν οριςκείςα τριμελι επιτροπι
διενζργειασ τθσ διαδικαςίασ τθσ πρόςκλθςθσ, αξιολόγθςθσ προςφορϊν και παραλαβισ προμθκειϊν.
7. ΠΑΡΑΔΟΘ ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ
Θ παράδοςθ τθσ προμικειασ κα γίνει ςτισ εγκαταςτάςεισ του .Δ.Ε. φρου (τόποσ παράδοςησ) ςε θμερομθνία και
ϊρα που κα προκφψει κατόπιν ςυνεννόθςθσ μεταξφ του Διευκυντι του .Δ.Ε. και του αναδόχου.
Σα ζξοδα μεταφοράσ βαρφνουν αποκλειςτικά τον ανάδοχο.
8.

ΠΑΡΑΛΑΒΘ / ΠΛΘΡΩΜΘ ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ

Θ παραλαβι τθσ προμικειασ κα γίνει από τθν οριςκείςα τριμελι επιτροπι διενζργειασ τθσ διαδικαςίασ τθσ
πρόςκλθςθσ, αξιολόγθςθσ προςφορϊν και παραλαβισ προμθκειϊν. Ακολοφκωσ θ επιτροπι, τθν θμζρα παράδοςθσ
τθσ προμικειασ, ςυντάςςει το ςχετικό πρωτόκολλο οριςτικισ ι μθ παραλαβισ.
Για τθν πλθρωμι ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςκομίςει τα νόμιμα δικαιολογθτικά που κα του ηθτθκοφν από τισ
υπθρεςίεσ του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. (παραςτατικό, φορολογικι και αςφαλιςτικι ενθμερότθτα όταν απαιτείται από τθ
νομοκεςία). Θ πλθρωμι κα γίνει από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. εφόςον θ προμικεια ζχει παραλθφκεί οριςτικά. Επί τθσ
πλθρωμισ κα γίνει θ προβλεπόμενθ από τθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ.
9. ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
Αντικείμενο τθσ παροφςασ είναι θ προμικεια εργαςτθριακϊν ςφμφωνα με τον παρακάτω πίνακα :
ΠΙΝΑΚΑ ΤΛΙΚΩΝ
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΕΙΔΟΤ
cd(100τμχ)
dvd-R(100τμχ)
γυψόγαηα 3mx8cm
γφψοσ καλλιτεχνίασ(2,5kg)
γφψοσ πορςελάνθ(1kg)
κόλλα υγρι(90ml)
μαρκαδόροι
Πθλόσ λευκόσ (500γρ)
πινζλο ηωγραφικισ (διάφορα μεγζκθ)
πλαςτελίνθ (11 χρϊματα)

ελίδα 3 από 5

ΗΘΣΟΤΜΕΝΘ ΠΟΟΣΘΣΑ
4
2
10
10
10
10
10
10
10
10

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΣΡΘΘ
πακζτα 100 τμχ
πακζτα 100 τμχ
τμχ
τμχ
τμχ
τμχ
ςετ 12τμχ
τμχ
τμχ
πακζτο

11
12
13
14
15
16

17
18

ςπιράλ
ςπρευ για μαλλιά (διάφορα χρϊματα)
τζμπερεσ
φακελοσ Α4 με λάςτιχο κ αυτιά
φόδρα (διάφορα χρϊματα)
φωτογραφικό χαρτί για EPSON L110
χαρτόνι κανςόν, διάφορα χρϊματα (μπλε,
κίτρινο,πράςινο,κόκκινο,
λαδί,καφζ,πορτοκαλί)
ψαλίδι γραφείου (16cm)
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30
5
10
80
5
7

τμχ
τμχ
πακζτα 12
ςωλθναρίων
τμχ
m
πακζτο 50

τμχ
78
10

τμχ

ΕΝΣΤΠΟ ΠΡΟΦΟΡΑ
ΠΡΟΚΛΘΘ ΕΚΔΘΛΩΘ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΤΠΟΒΟΛΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΘΝ ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΘΡΙΑΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ
ΣΟ .Δ.Ε. ΤΡΟΤ
ΣΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΦΟΡΕΑ
ΕΠΩΝΤΜΙΑ :
Α.Φ.Μ. :
Δ.Ο.Τ. :
ΕΔΡΑ :
ΣΘΛΕΦΩΝΟ :

ΤΝΟΛΙΚΘ ΣΙΜΘ ΜΘ
ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΤ ΣΟΤ
Φ.Π.Α.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ

ΤΝΟΛΙΚΘ ΣΙΜΘ
ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΤ ΣΟΤ
ΑΝΑΛΟΓΟΤΝΣΟ ΣΟΤ Φ.Π.Α.

Το σύνολο των ειδών που
περιγράφονται ςτον ΠΙΝΑΚΑ
ΥΛΙΚΩΝ τησ παραγράφου 9 τησ
παροφςασ πρόςκληςησ
 Οι προςφερόμενεσ τιμζσ επιτρζπεται να δοκοφν μζχρι δφο το πολφ δεκαδικά ψθφία.
 Δεν επιτρζπονται διορκϊςεισ, παραλείψεισ ςτον πίνακα οικονομικισ προςφοράσ
ΔΘΛΩΘ ΠΡΟΦΕΡΟΝΣΑ
 Με τθν προςφορά μου αποδζχομαι ανεπιφφλαχτα όλουσ τουσ όρουσ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ.
Θμερομθνία

/

/2020

Για τον προςφζρων
Ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ

(ονοματεπώνυμο, ςφραγίδα, υπογραφή)
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