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 Αλεξανδροφπολη, 03-07-2019 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ  ΔΒΡΟΤ 

        Αριθμ. Πρωτ.: Φ.2.2/10145 

Τμήμα: Β΄  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ   

Ταχ. Διεφθυνση:   Δήμητρασ 19  
Πόλη:   681 31   Αλεξανδροφπολη  
Πληροφορίες: Γλυκερία κεφα  
Τηλζφωνο: 2551355382   
Fax: 25510-88987  

Email: mail@dide.evr.sch.gr  
Ιστοσελίδα: http://dide.evr.sch.gr  

 

    ΠΡΟΚΛΘΘ ΕΚΔΘΛΩΘ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΘΝ ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΣΡΙΩΝ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΣΘ 
ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΕΒΡΟΤ. 

  Ανακοινϊνεται ότι η Διεφθυνςη Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ Ζβρου, θα δεχθεί οικονομικζσ 
προςφορζσ για την προμήθεια τριϊν επιγραφϊν , με κριτήριο κατακφρωςησ τη χαμηλότερη τιμή, 
ςτο ςφνολο τησ παροχήσ /προμήθειασ. 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΗΘΣΟΤΜΕΝΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ/ΠΡΟΜΘΘΕΙΩΝ 

1 Δφο επιγραφζσ διαςτάςεων 2,00m x 0,50m, μεταλλικζσ με γραφικά ψηφιακήσ 
εκτφπωςησ και πλαίςιο αλουμινίου η κάθε μία. 

2 Μία επιγραφή διαςτάςεων 0,50m x 0,30m, από plexiglass με αποςτάτεσ και 
βίδεσ inox 

1. Επειδή δεν είναι δυνατή η ακριβήσ περιγραφή των επιγραφϊν, παρακαλοφμε για τον επιτόπιο 
ζλεγχο κατά τισ εργάςιμεσ ημζρεσ και ϊρεσ 8:00π.μ. -14:30 μ.μ. πριν την υποβολή τησ 
προςφοράσ ςασ ,κατόπιν ςυνεννόηςησ με το Σμήμα Οικονομικοφ τησ Δ.Δ.Ε.Ζβρου, ςτα 
τηλζφωνα 2551355382 κ. κεφα Γλυκερία και 2551355389 κ. Ματουςίδη Θεόδωρο. 

2. Οι προςφορζσ δεν είναι δεςμευτικζσ για την Δ.Δ.Ε.Ζβρου και οφτε υποχρεοφται να προχωρήςει 
άμεςα ςτην παροχή/προμήθεια. Επιςημαίνουμε ότι θα αξιολογηθεί το κόςτοσ  ςε ςυςχζτιςη με 
το ςυμφζρον του φορζα μασ. 

3. Θ προςφορά θα δοθεί για τισ τρεισ επιγραφζσ θα είναι ςφμφωνα με το ςυνημμζνο υπόδειγμα 
Οικονομικήσ Προςφοράσ και θα ςυμπεριλαμβάνει το Φ.Π.Α. 

4. Θ τοποθζτηςη των επιγραφϊν θα είναι δωρεάν. 

5. τουσ ενδιαφερόμενουσ μπορεί να αποςταλεί το λογότυπο των επιγραφϊν. 
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6. Οι προςφορζσ να υποβληθοφν με οποιοδήποτε τρόπο (ιδιοχείρωσ, ταχυδρομικϊσ, fax, email) το 
αργότερο μζχρι την Σετάρτη 10-07-2019 ςτισ 10.00 π.μ. ςτο τμήμα Β’Οικονομικοφ τησ Δ/νςησ 
Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ Ζβρου, Δήμητρασ 19, 2Οσ όροφοσ, Γραφείο 6, 
Σηλζφωνο:2551255382, email: mail@dide.evr.sch.gr και toith@dide.evr.sch.gr. 

 

 

 Ο Διευθυντήσ τησ ΔΙΔΕ ΕΒΡΟΤ 
 

Αποςτολακοφδησ τζργιοσ 
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