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ΘΕΜΑ: «Έρευνα αγοράς για τη διατροφή των συμμετεχόντων σε σεμινάρια και
προγράμματα του ΚΠΕ Περτουλίου-Τρικκαίων».

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) Περτουλίου-Τρικκαίων, στο
πλαίσιο του Έργου «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία στις 13
Περιφέρειες», το οποίο χρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους, προβαίνει σε έρευνα αγοράς με
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Η έρευνα αγοράς διεξάγεται για να καλύψει τα
έξοδα διατροφής των συμμετεχόντων στα επιμορφωτικά σεμινάρια, προγράμματα και άλλες
δράσεις που θα υλοποιήσει κατά την περίοδο από 1/3/2016 έως και 10/7/2016.
Συγκεκριμένα οι ημερομηνίες των δράσεων προγραμματίζεται να είναι οι εξής:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

16/3/2016, ημέρα Τετάρτη (γεύμα και δείπνο)
21/3/2016, ημέρα Δευτέρα (γεύμα και δείπνο)
30/3/2016, ημέρα Τετάρτη (γεύμα και δείπνο)
07/4/2016, ημέρα Πέμπτη (γεύμα και δείπνο)
12/5/2016, ημέρα Πέμπτη (γεύμα και δείπνο)
17/5/2016, ημέρα Τρίτη (γεύμα και δείπνο)

Επισημαίνεται ότι, εκτός από τις παραπάνω προγραμματισμένες ημερομηνίες των
δράσεων του ΚΠΕ, μπορεί να προκύψει κάποια άλλη έκτακτη δράση για την οποία τα εστιατόρια
– ταβέρνες που θα επιλεγούν από τον διαγωνισμό θα πρέπει να καλύψουν τη διατροφή των
συμμετεχόντων. Επίσης, υπάρχει και η πιθανότητα ακύρωσης κάποιας προγραμματισμένης
δράσης ή μετακίνησής της σε άλλη ημερομηνία.
Οι ταβέρνες και τα εστιατόρια που θα καταθέσουν προσφορά πρέπει να
ικανοποιούν το παρακάτω κριτήριο:
Η πρόσβαση σε αυτά να γίνεται από τον κύριο επαρχιακό άξονα Πύλης –
Ασπροποτάμου και συγκεκριμένα από την Ελάτη έως και το Νεραϊδοχώρι, επειδή υπάρχει
περιορισμένος χρόνος που διατίθεται για τα γεύματα κατά τις ημέρες υλοποίησης των

προγραμμάτων, καθώς και δυσκολίες στη μετακίνηση των συμμετεχόντων. Για τον λόγο
αυτό, θα επιλεγούν καταστήματα εστίασης του συγκεκριμένου επαρχιακού άξονα που είναι
σε θέση να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες 45 κατ’ ελάχιστο ατόμων.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να προβούν σε έγγραφη μειοδοτική οικονομική
προσφορά με ανώτερη τιμή 10€ κατ’ άτομο (στην τιμή θα συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ και
κάθε είδους φόροι και κρατήσεις).
Κάθε τιμολόγιο του οποίου η καθαρή αξία υπερβαίνει τα 150€ υπόκειται σε
παρακράτηση φόρου 8% και χορηγείται βεβαίωση από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ για επιστροφή
παρακρατηθέντων χρημάτων από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
Η προθεσμία υποβολής της οικονομικής προσφοράς λήγει την Παρασκευή,
04/3/2016 στις 12 το μεσημέρι. Οι προσφορές θα παραδοθούν στο Κ.Π.Ε. ΠερτουλίουΤρικκαίων στα Τρίκαλα εργάσιμες ημέρες και ώρες έως την καταληκτική ημερομηνία. Η
προσφορά πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το επισυναπτόμενο έντυπο.
Προαπαιτούμενο για την κατάθεση προσφοράς είναι η φορολογική ενημερότητα του
ενδιαφερόμενου. Η προσφορά και η άδεια λειτουργίας της επιχείρησης, καθώς και η
φορολογική ενημερότητα θα κατατεθούν σε σφραγισμένο φάκελο. Η μη παράδοση
προσφοράς μέχρι την παραπάνω ημερομηνία και ώρα συνεπάγεται την άρνηση συνεργασίας
με το Κ.Π.Ε για το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει συγκεκριμένη ημέρα και ώρα που θα
καθοριστεί από την τριμελή επιτροπή του ΚΠΕ. Προσφορές οι οποίες θα περιέλθουν στο
Κ.Π.Ε. με οποιονδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα δεν θα αποσφραγίζονται και θα επιστρέφονται
στους ιδιοκτήτες. Η κατάθεση προσφοράς συνεπάγεται και την αποδοχή εστίασης των
σχολικών ομάδων και των ενηλίκων που συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα του
Κ.Π.Ε. Οι ιδιοκτήτες των εστιατορίων ή των ταβερνών μετά την κατάθεση της προσφοράς
τους δεν έχουν δικαίωμα να την αποσύρουν.
Από την συγκεκριμένη έρευνα αγοράς θα επιλεγεί ο ανάδοχος με σειρά
προτεραιότητας ξεκινώντας από αυτόν που θα δώσει τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά.
Στην περίπτωση που υποψήφιοι δώσουν την ίδια χαμηλότερη οικονομική προσφορά
τηρώντας και τους παραπάνω όρους, η εστίαση των συμμετεχόντων στα σεμινάρια προγράμματα του ΚΠΕ θα μοιραστεί σ’ αυτά τα καταστήματα. Η οριστικοποίηση της
κράτησης θα γίνεται 4 ημέρες νωρίτερα.
Η ανακοίνωση – γνωστοποίηση της επιλογής των αναδόχων θα γίνει εγγράφως
στους μειοδότες.
Η παρούσα έρευνα αγοράς θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Κ.Π.Ε., στα
Δημαρχεία Δήμου Πύλης και Δημοτικής Ενότητας Αιθήκων καθώς και σε δύο τοπικές
εφημερίδες.
Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για την παραλαβή του εντύπου
προσφοράς, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Κ.Π.Ε.
Συνημμένα: ένα (1)

Ο

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΚΠΕ

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Του/της …………………………………………………………………………………..,
ιδιοκτήτη του εστιατορίου / ταβέρνας: ……….…………………………………………
1) Περιγραφή μενού ανά άτομο


1 μερίδα κρεατικό, (μαγειρευτό ή της ώρας) ή ζυμαρικό
1η επιλογή (μαγειρευτό) ………………………………………
2η επιλογή (μαγειρευτό) ………………………………………
3η επιλογή (της ώρας) ………………………………………..
4η επιλογή (της ώρας)…………………………………………
5η επιλογή (ζυμαρικό)………………..…………………………



¼ δύο σαλάτες εποχής (δηλ 2 σαλάτες διαφορετικού είδους ανά 4 άτομα)



¼ μερίδα φέτα (δηλ. 1 φέτα ανά 4 άτομα)



1 αναψυκτικό ανά άτομο ή 1/2 κιλό κρασί χύμα ανά 4 άτομα
Συνολική τιμή: ………….€

Η παραπάνω τιμή συμπεριλαμβάνει το ΦΠΑ και κάθε είδους φόρους – κρατήσεις
(τελική τιμή).

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δηλώνω ότι έλαβα γνώση των παραπάνω όρων της
προσφοράς, τους αποδέχομαι και υποβάλλω τη μειοδοτική προσφορά μου.

Υπογραφή και Σφραγίδα

___________________

