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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
Στο πλαίσιο της επιλογής αναδόχου προµήθειας θερινού ρουχισµού και υποδηµάτων για 

εννιά (9) υπαλλήλους του Τµήµατος Συγκοινωνιακών Έργων της ∆/νσης Τεχνικών Έργων των 
Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων προϋπολογισµένης δαπάνης µέχρι το ποσό των (3.000€) τριών 
χιλιάδων ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24% 

ΚΑΛΟΥΜΕ 
Τους ενδιαφερόµενους υποψήφιους αναδόχους να υποβάλουν σφραγισµένη προσφορά 

µέχρι και την ∆ευτέρα 24Απριλίου 2017 και ώρα 12:00 µ.µ. για τα κατωτέρω είδη: 
                         A/A Πίνακας 1: Ρουχισµός                 Α/Α Πίνακας 2: Υποδήµατα 

1 ∆ύο (2) παντελόνια τερυλέν από 
ύφασµα 55/45 ΦΡΕΣΚΟ βαρους 
180gr ανά τ.μ. 

Ένα (1) ζεύγος σκαρπίνια δερµά- 
τινα, αδιάβροχα, µε σόλα ραφτή 

2 ∆ύο (2) πουκάµισα εργασίας 
βαµβακερά 100% 

 

3 Ένα (1) πηλίκιο από ύφασµα ή 
ψάθα 
 

Σύνολο για (9) υπαλλήλους: 
 

Η προσφορά θα υποβληθεί σε κλειστό φάκελο µε την ένδειξη εξωτερικά «ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΤΩΝ Π.Ε. 
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑ∆ΩΝ» και στο εσωτερικό θα αναγράφεται ξεκάθαρα η συνολική 
δαπάνη, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, για εννιά (9) υπαλλήλους. Ανάδοχος θα ανακηρυ- 
χθεί ο προσφέρων τη χαµηλότερη τιµή επί του συνολικού ποσού των επιµέρους ειδών. Η δα- 
πάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισµό των Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων, Ειδικό Φορέα 073, 
ΚΑΕ 1421 & 1423. 

Οι προσφορές υποβάλλονται ιδιοχείρως ή ταχυδροµικώς στο πρωτόκολλο της ∆ιεύθυνσης 
∆ιοικητικού - Οικονοµικού, Τµήµα Προµηθειών, των Π. Ε. Μαγνησίας & Σποράδων (Ισό- 
γειο ∆ιοικητηρίου, Ελ.Βενιζέλου – Αναλήψεως, Τ.Κ. 38001, Βόλος) και γίνονται αποδεκτές 
έως την ανωτέρω ηµέρα και ώρα (η σφραγίδα ταχυδροµείου δεν λαµβάνεται υπόψη).  
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ                                                                                     Ε.Π. 
- Εφηµερίδα της Υπηρεσίας                                           Η Αν. Προϊσταµένη της ∆ιεύθυνσης 
- Γενικό Πίνακα Ανακοινώσεων 
ΠΕ Μαγνησίας & Σποράδων 
                                                                                                                    Ιωάννα Καραδήµα 
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