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Καλλιθέα :11/01/2022
Αριθμ. πρωτ.: 119

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΙΔΡΥΜΑ
ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ
ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΥΛΙΚΟΥ
ΤΗΛ.: 210 4857615, 210 4857719
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Χριστίνα Καΐρη
E-MAIL: x.kairi@sivitanidios.edu.gr
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 151, 176 10 ΚΑΛΛΙΘΕΑ

Προς:
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας σχολικών θρανίων και καθισμάτων (CPV: 39160000-1)
Έχοντας υπόψη :
1.Την με ΑΔΑ 9Ξ5946ΜΤΛΗ-ΦΤΞ και αρ. πρωτ. 147927/Β9/Φ33/619/17-11-2021 Απόφαση της
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: " Ένταξη τετρακοσίων είκοσι έξι (426) συνεχιζόμενων

έργων εθνικού σκέλους του ΠΔΕ 2021 στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025 του
Υπουργείου

Παιδείας

και

Θρησκευμάτων (Άξονας

Προτεραιότητας:

3.8 Ανάπτυξη και

Εκσυγχρονισμός Υποδομών όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης), σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.
64957/10-06-2021

απόφαση

του

Υφυπουργού

Ανάπτυξης

και

Επενδύσεων

«Μεταφορά

συνεχιζόμενων έργων εθνικού σκέλους ΠΔΕ 2021 στα Προγράμματα Ανάπτυξης του ΕΠΑ 20212025 και ρυθμίσεις χρονοδιαγράμματος έγκρισης των Προγραμμάτων» (Β' 2548)
2.Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως έχει τροποποιηθεί με τον Ν. 4782/2021 και
ισχύει μέχρι σήμερα.
3. Τις διατάξεις του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου, που
διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω
4.Την με αριθ. 194/19-10-2021 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ιδρύματος με ΑΔΑΜ
21REQ009737475 με την οποία εγκρίθηκαν α) δαπάνη ύψους 5.850,00 € χωρίς τον ΦΠΑ και 7.254,00 € με
ΦΠΑ για την προμήθεια συνολικά δεκαπέντε (15) σχολικών θρανίων και εκατόν πενήντα (150) σχολικών
καθισμάτων μέσω του ΠΔΕ 2021, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και β) οι τεχνικές προδιαγραφές
των σχολικών θρανίων και καθισμάτων,
5.Την

με

αριθ.

πρωτ.

12582/10-12-2021

(ΑΔΑΜ

21REQ009738205)

απόφαση

ανάληψης

υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2021 με α/α 369 καταχώρησης στο μητρώο
δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του φορέα, ΚΑΕ 9349.
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6.Την με ΑΔΑΜ 21PROC009789587/20-12-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της
προμήθειας σχολικών θρανίων και καθισμάτων για τις ανάγκες της Σιβιτανιδείου Σχολής,
7.Το γεγονός ότι έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά
σύμφωνα με την παραπάνω πρόσκληση
καλεί
κάθε ενδιαφερόμενο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που είναι σε θέση να παράσχει την εν λόγω προμήθεια
συνολικά δεκαπέντε (15) σχολικά θρανία και εκατόν πενήντα (150) σχολικά καθίσματα (CPV: 39160000-1), με
κατάθεση προσφοράς (πρωτότυπη με σφραγίδα και υπογραφή, όπου απαιτείται), στην ακόλουθη διεύθυνση:
ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ
ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα Προμηθειών και Διαχείρισης υλικού
Θεσσαλονίκης 151, 17675 Καλλιθέα
δια του Γραφείου Πρωτοκόλλου, ισόγειο κεντρικού κτιρίου

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 31/01/2022, ημέρα Δευτέρα και
ώρα 15:00.
Η προσφορά θα περιλαμβάνει :
(Α) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 όπως εκάστοτε ισχύει, ως απόδειξη
α) για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ή
σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολής αυτής εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου, όπως ρητά
περιγράφεται στο άρθρο 29 του ν. 4782/2021 και ισχύει καθώς β) ότι τηρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν
από τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 (περί περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και
εργατικής νομοθεσίας καθώς γ) ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας
εκδήλωσης ενδιαφέροντος και δ) ότι θα προσκομίσουν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά και έγγραφα, όταν τους
ζητηθούν, προκειμένου να αποδείξουν την ακρίβεια των δηλωθέντων.
(Β) Τον πίνακα συμμόρφωσης, συμπληρωμένο, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι.
(Γ) Την Οικονομική Προσφορά, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

1. Αντικείμενο της Σύμβασης- Προϋπολογισμός
Περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα:
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΙΔΟΥΣ

1.

Σχολικό θρανίο
Μεταλλικό
(Λυκείου)

2.

Σχολικό κάθισμα
Μεταλλικό
Λυκείου

ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

CPV

15

ΤΕΜ
150

391600001

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΦΠΑ 24%
ΚΑΘ.
ΠΟΣΟ*(ΑΝΕΥ
ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ
ΜΕ
ΦΠΑ*

1.050,00 €

252,00 €

1.302,00 €

4.800,00 €

1.152,00 €

5.952,00 €

Γενικό Σύνολο:

7.254,00 €

2. Εκτιμώμενη αξία
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται συνολικά σε ευρώ (€): πέντε χιλιάδες, οκτακόσια πενήντα ευρώ
(5.850,00 €) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, ήτοι επτά χιλιάδες, διακόσια πενήντα τέσσερα ευρώ (7.254,00
€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.
Η εν λόγω δαπάνη θα καλυφθεί από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, συγκεκριμένα από
το έργο με κωδικό ΠΣ ΕΠΑ 5149601 - Συλλογική Απόφαση Ένταξης ΝΑ346, Κωδικός έργου ΣΑ
2021ΝΑ34600264 με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού εργαστηρίων Σχολικών Μονάδων, ΙΕΚ και Διοικητικών
Υπηρεσιών Σιβιτανιδείου Σχολής», ΚΑΕ: 9349.
Οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της παραπάνω προμήθειας.
Η διαδικασία σύναψης σύμβασης, θα διενεργηθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης.

3. Διάρκεια σύμβασης
Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα έχει διάρκεια δύο (2) μήνες, αρχής γενομένης από την ανάρτησή της στο
ΚΗΜΔΗΣ.

4. Κριτήριο ανάθεσης
Η σύμβαση θα ανατεθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας,
από οικονομικής άποψης προσφοράς με βάση μόνο την τιμή στο σύνολο της προμήθειας.
5. Τεχνικές Προδιαγραφές
H προσφορά του οικονομικού φορέα θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που
έχουν τεθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με το Παράρτημα (I) “Πίνακας Απαιτήσεων-Τεχνικών
Προδιαγραφών” και το Παράρτημα (ΙΙΙ) Εικόνες ειδών της παρούσας.
Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς έχουν ως ακολούθως:
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Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να συμπληρώσει τον πίνακα συμμόρφωσης (Παράρτημα Ι), λαμβάνοντας
υπόψη τις εξής διευκρινίσεις:
α) Στη στήλη «Περιγραφή»: περιγράφονται αναλυτικά οι προδιαγραφές του είδους της προμήθειας για τις
οποίες πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.
β) Στη στήλη «Υποχρεωτική απαίτηση»: έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», που σημαίνει ότι η αντίστοιχη
προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον οικονομικό φορέα και απαιτεί πλήρη συμμόρφωση. Προσφορές που
δεν καλύπτουν πλήρως τις προδιαγραφές, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
γ) Στη στήλη «Απάντηση»: σημειώνεται η απάντηση του οικονομικού φορέα που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ,
εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρείται ή όχι από την προσφορά.
Σε περίπτωση που δεν έχει συμπληρωθεί η στήλη «Απάντηση» για έστω και έναν από τους όρους στον
σχετικό πίνακα συμμόρφωσης, τότε θεωρείται ότι δεν υπάρχει απάντηση στον σχετικό όρο και ως εκ τούτου η
προσφορά θα απορρίπτεται.
6. Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και
σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση, σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να
περιβληθούν σε συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή της προσφοράς.

3. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, επί ποινή αποκλεισμού, η οποία υπογράφεται
υποχρεωτικά, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από κοινό εκπρόσωπό
τους, εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη.
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι
της Αναθέτουσας Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση,
η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.
Κάθε διαγωνιζόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δεν μπορεί να μετέχει με περισσότερες από μία προσφορές,
είτε αυτοτελώς είτε ως μέλος ένωσης, σύμπραξης ή κοινοπραξίας, είτε με οποιαδήποτε είδους συνεργασία.
Παράβαση της υποχρέωσης αυτής επιφέρει την απόρριψη όλων ανεξαιρέτως των σχετικών προσφορών.
7. Οικονομική Προσφορά
Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την προσφορά τους σύμφωνα με το υπόδειγμα της Οικονομικής
προσφοράς του Παραρτήματος (IΙ) ‘Υπόδειγμα Οικονομικής προσφοράς’ της παρούσας.

22PROC009909730 2022-01-11
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται οι προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή γ) η τιμή υπερβαίνει
τον προϋπολογισμό της σύμβασης στο σύνολο της προμήθειας, που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την
παρούσα Πρόσκληση στο άρθρο 2.
Η οικονομική προσφορά είναι δεσμευτική και δεν υπόκειται σε καμία μεταβολή. Προσφορές που θέτουν όρο
αναπροσαρμογής αυτού ή είναι εναλλακτικές απορρίπτονται.
Οι οικονομικοί φορείς με την υποβολή της προσφοράς τους, αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους
τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.
8. Χρόνος ισχύος της προσφοράς
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα εκατόν
ογδόντα (180) ημερών, από την υποβολή τους. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον
ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την Αναθέτουσα
Αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω
αρχική διάρκεια.
9. Τρόπος Πληρωμής
Η εξόφληση του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί στο 100% του συνολικού συμβατικού τιμήματος μετά την
οριστική παραλαβή, από την αρμόδια Επιτροπή, του συνόλου των παρεχόμενων ειδών.
Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία, ισχύουν γενικώς τα όσα αναφέρονται στο άρθρο
200 του Ν.4412/2016,όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 102 του N. 4782/2021 και ισχύει καθώς και στην
οικεία απόφαση του Υπ. Οικονομικών ΦΕΚ 431/Β/7.5.98.
Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση των ειδών στον τόπο και με τον τρόπο που
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον
αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. Με κάθε πληρωμή θα γίνεται
η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού
ποσού.
Επισημαίνεται ότι:
•

Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή,
μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία ή
στα έγγραφα της σύμβασης.
10. Χρόνος παράδοσης – παραλαβή προμήθειας
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υπό προμήθεια είδη σε χώρους της Σιβιτανιδείου Σχολής που θα
του υποδειχθούν έπειτα από ενημέρωση του Τμήματος Προμηθειών και Διαχείρισης υλικού σε χρόνο που θα
του ορισθεί.
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H παραλαβή των ειδών θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα των άρθρων 221 και 208 του Ν. 4412/2016,
όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 108 του ν. 4782/2021 και ισχύουν μέχρι σήμερα.

11. Κατακύρωση ανάθεσης – υπογραφή σύμβασης.
Μετά την αξιολόγηση του συνόλου των κατατιθέμενων προσφορών από την αναθέτουσα αρχή και πριν την
έκδοση της απόφασης ανάθεσης στον Ανάδοχο και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης απαιτείται η
υποβολή των:
Α) Αντίγραφο ποινικού μητρώου ή υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86
Β) Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ
Γ) Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ.
Δ) Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι εταιρεία ή συνεταιρισμός ή ένωση προσώπων ή κοινοπραξία, τα
έγγραφα νομιμοποίησης του προσώπου που θα υπογράψει τη Σύμβαση
12. Πληροφορίες

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές θα δίνονται από το :
Τμήμα Συντήρησης Εγκαταστάσεων τηλ. 210 4857607, κος Αυγουστινιάτος Αλέξανδρος,
Email: aavgoustiniatos@sivitanidios.edu.gr
Τηλ. : 210 4857607

Η παρούσα θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ και στην κεντρική ιστοσελίδα της Σιβιτανιδείου Σχολής.

ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ
ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
Ο Γενικός Διευθυντής
του Ιδρύματος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΟΥΛΑΣ
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Παράρτημα (Ι):
Οι κατωτέρω όροι των τεχνικών προδιαγραφών είναι απαράβατοι επί ποινή αποκλεισμού. Ο κάθε
υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλλει προσφορά για το σύνολο της προμήθειας.
Α/Α

Περιγραφή
Είδους

Περιγραφή
απαίτησης

Υποχρεωτική Απάντηση
απαίτηση
προμηθευτή

Υποχρεωτική απαίτηση

1.

Σχολικό θρανίο
μεταλλικό
(Λυκείου)

Τεμάχια
15

ΝΑΙ

Σχολικό θρανίο σύμφωνα με τις
προδιαγραφές του ΟΣΚ διθέσιο
1200Χ400 (mm) ύψους 740mm.
Επένδυση με MDF,μελαμίνη
λευκού χρώματος. Ο σκελετός
χρώματος μπλέ. Με σχάρα για
βιβλία.

2.

Σχολικό
κάθισμα
Μεταλλικό
Λυκείου

Τεμάχια
150

ΝΑΙ

Σχολικό κάθισμα μεταλλικό
σύμφωνα με τις προδιαγραφές του
ΟΣΚ, με διάσταση έδρας
365Χ360mm και ύψους
445mm. Και συνολικού ύψους
810mm. Χρώμα μεταλλικού
σκελετού μπλέ. Το κάθισμα και η
πλάτη από ξύλο οξιάς με χρώμα
φυσικό.

Απάντηση
προμηθευτή

Για τον Οικονομικό Φορέα
(Ονοματεπώνυμο – Υπογραφή - Σφραγίδα)

Καλλιθέα……/ ………… / 2021
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Παράρτημα (ΙΙ) Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
Προς:ΣΔΣΤΕ
Διεύθυνση: .....................................................................
ΑΦΜ-ΔΟΥ: ......................................................................
Τηλ. επικοινωνίας: ...........................................................
Email: .............................................................................
Αρμόδιος: .......................................................................
Σας υποβάλλουμε οικονομική προσφορά για την προμήθεια σχολικών μεταλλικών θρανίων και σχολικών
μεταλλικών καθισμάτων σύμφωνα με την ΑΔΑΜ : ................................................... Πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος,
ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Τιμή
μονάδας (€)
χωρίς ΦΠΑ

Α/Α

Τιμή ανά
είδος (€)
χωρίς ΦΠΑ

τμχ
Σχολικό θρανίο μεταλλικό
(Λυκείου)

15

Σχολικό κάθισμα Μεταλλικό
Λυκείου.

150

Συνολική
τιμή (€) με
ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ
ΟΛΟΓΡΑΦ
ΩΣ

1

2

Συνολική τιμή (€) χωρίς ΦΠΑ
ΦΠΑ (….%)
Συνολική τιμή (€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Η παρούσα ισχύει για χρονικό διάστημα εκατόν ογδόντα (180) ημερών, από την υποβολή της.

Για τον Οικονομικό Φορέα
(Ονοματεπώνυμο – Υπογραφή - Σφραγίδα)
Καλλιθέα …. /…….. / 2021
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Παράρτημα (ΙΙI)

Εικόνες ειδών

Α/Α

1

2

