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ΘΕΜΑ: <<  Πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα θαηάζεζε νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 

ζρεηηθά κε ηελ πξνκήζεηα αζιεηηθνύ πιηθνύ εηο βάξνο ηνπ εηδηθνύ θνξέα  κε ΚΑΕ 5272-

182>>. 
 

ΣΦΕΤ: Κοινή Υ.Α.  Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. και ΥΠ.ΟΙΚ. 2/5472/0022/3-2-2014 (ΦΕΚ 224/5-2-2014) με θέμα   

<< Δαπάνερ ηυν ζσολικών αγώνυν>>. 

 

ΠΡΟΚΑΛΟΤΜΕ 

 

Τοςρ ενδιαθεπόμενοςρ εμπόποςρ η εηαιπείερ εμποπίαρ αθληηικών ειδών ανά ηην ελληνική επικπάηεια πος 

επιθςμούν να καηαθέζοςν οικονομική πποζθοπά για ηην ππομήθεια αναλώζιμος ςλικού απαπαίηηηος για 

ηην οπγάνυζη ηυν ζσολικών αγώνυν  ηηρ Ο.Ε.Σ.Α. Ν. Θεζππυηίαρ να ηην καηαθέζοςν εγγπάθυρ με 

κλειζηό θάκελο μέσπι ηην Δεπηέξα 1 Δεθεκβξίνπ  θαη  ώξα 12:00. 

Η παπάδοζη ηηρ πποζθοπάρ μποπεί να γίνει ιδιοσείπυρ η με courrier ζηα γπαθεία ηηρ  Δ/νζηρ Δ/θμιαρ 

εκπαίδεςζηρ Ν. Θεζππυηίαρ – Γπαθείο Ομάδαρ Φςζικήρ Αγυγήρ  η με e-mail ζηην δ//νζη 

grfa@dide.thesp.sch.gr. 

. 

Η πποζθοπά αθοπά ηην ππομήθεια αθληηικού ςλικού, ζύμθυνα με ηιρ παπακάηυ πποδιαγπαθέρ: 

 

 

 

Μπάιεο πνδνζθαίξνπ (Νν 5) γηα ζθιεξό έδαθνο ηεκ. (6) έμη. 

Μπάιεο κπάζθεη Νν (7)  ηεκ. (6) έμη. 

Mπάιεο βόιετ (Νν 5)   soft touch  ηεκ. (6) έμη. 

3 δίρηπα κεηαθνξά κπαιώλ. 

2 θνπηηά  ζθαίξεο γηα πηζηόιη εθθίλεζεο δηαζηάζεσλ (9Υ17).  

230 ρξπζά κεηάιιηα κε ζέκαηα ( 50 πνδόζθαηξν, 50 βόιετ, 50 κπάζθεη, 80 θιαζηθό αζιεηηζκό ). 

230 αξγπξά κεηάιιηα κε ζέκαηα ( 50 πνδόζθαηξν, 50 βόιετ, 50 κπάζθεη, 80 θιαζηθό αζιεηηζκό ). 

230 ράιθηλα κεηάιιηα κε ζέκαηα ( 50 πνδόζθαηξν, 50 βόιετ, 50 κπάζθεη, 80 θιαζηθό αζιεηηζκό ). 

15 θύπεια – θνύπεο ρξπζά ύςνπο 37-38 εθαηνζηώλ. 

2 ζεηξέο (10+10) δηαθξηηηθά κε αξίζκεζε θαη ηππώκαηα ην ινγόηππν ηεο Ο.Ε..Α. Θεζπξσηίαο. 

2 αζύξκαηα γνπόθη-ηόθη. 

3 ρξνλόκεηξα κε 50 κλήκεο.   

Ηγνπκελίηζα: 28 -11-2014 

 

Αξηζ.Πξση. Φ.24 /6490 

ΠΡΟ: ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΤ 

 

ΝΑ ΑΝΑΡΣΗΘΕΙ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 

 

mailto:grfa@dide.thesp.sch.gr


1 πίλαθα ζθόξ επηηξαπέδην αλαδηπινύκελν κε αξίζκεζε από ην 1 έσο ην 99 κε έλδεημε ησλ ζεη θαη 

ηεο θαηνρήο.  

 

Σηην πποζθοπά ππέπει να αναθέπεηαι επίζηρ η μάπκα ηυν ςλικών καθώρ επίζηρ και μια θυηογπαθία για 

κάθε είδορ. 

Η ανάλητη ηυν εξόδυν μεηαθοπάρ από ηοςρ ενδιαθεπόμενοςρ θα ζςνςπολογιζηεί  ζηην  έκδοζη ηηρ  

απόθαζηρ  αξιολόγηζηρ. 

Σηιρ αναγπαθόμενερ ηιμέρ ηυν πποζθοπών να πεπιλαμβάνεηαι ο Φ.Π.Α.  

 

Η εξόθληζη ηυν ηιμολογίυν  θα κοπούν με ηα παπακάηυ ζηοισεία: 

 

Δηεύζπλζε Δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο Ν. Θεζπξσηίαο –  Οκάδα Φπζηθήο Αγσγήο  

 Επξνίαο 1 Ηγ/ηζα 46100 

Δηεμαγσγή ρνιηθώλ Αγώλσλ 

ΑΦΜ :    099255790     Δ.Ο.Τ. Ηγ/ηζαο   

 

 Σηο ηιμολόγιο πος θα  κοπεί επί πιζηώζει η  πληπυμή ηυν σπημάηυν θα γίνει μεηά ηον έλεγσο από 

ηην απμόδια Υπηπεζία Δημοζιονομικού Ελέγσος και ηος Ελεγκηικού Επιηπόπος και αθού γίνοςν 

οι κάηυθι κπαηήζειρ:  

 

ΜΣΠΤ 3 % επί ηνπ πνζνύ ρσξίο ΦΠΑ 

ΥΑΡΣ. 2 % επί ηνπ ΜΣΠΤ 

ΟΓΑ ΥΑΡΣ. 2 % επί ηνπ ΥΑΡΣ. 

ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ 4% επί ηεο θαζαξήο αμίαο γηα ηηκνιόγηα πάλσ από 150 επξώ   

(αθνύ αθαηξεζεί ην ζύλνιν ησλ θξαηήζεσλ). 

 

  Το ηιμολόγιο θα πληπυθεί ζε λογαπιαζμό ζαρ μεηά από ζςνεννόηζη με ηην απμόδια  ΔΟΥ 

Ηγ/ηζαρ και μόνο αν δεν ςπάπσοςν οθειλέρ ζαρ ππορ ηο δημόζιο ςπέπ ηος οποίος θα γίνει 

ζςμτηθιζμόρ ένανηι ηος αναλογούνηορ ποζού. 

 Για ηην παπακπάηηζη θόπος 4 % μεηά ηην ολοκλήπυζη ηηρ ππομήθειαρ θα ζαρ αποζηαλεί 

βεβαίυζη από ηην απμόδια ςπηπεζία ηος δημοζίος. 

                                                      

Σε πεπίπηυζη πος καηά ηην παπαλαβή ηος ςλικού διαπιζηυθεί πώρ ςπάπσοςν ελαηηυμαηικά 

ηεμάσια ο ππομηθεςηήρ είναι ςποσπευμένορ να ηα ανηικαηαζηήζει συπίρ επιβάπςνζη και αναλαμβάνονηαρ 

ηο κόζηορ αποζηολήρ. 

 

                                                                                  

             

 

              Ο Δ/ληήο ηεο Δ.Δ.Ε. Θεζπξσηίαο  

                                                                      

                                                                                              

                                                                                              Σδάλεο Πξ. Επάγγεινο  

                                                                                         MCs Φπζηθόο Ηιεθηξνληθόο 


