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ΠΡΟΣ: Επιχειρηματίες καταλυμάτων
Δήμου Τρικκαίων

ΘΕΜΑ: «Έρευνα αγοράς για τη διαμονή των συμμετεχόντων σε σεμινάρια και δράσεις του ΚΠΕ
Περτουλίου -Τρικκαίων»
Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Περτουλίου - Τρικκαίων στο πλαίσιο της Πράξης
«ΚΕΝΤΡΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
(ΚΠΕ)–ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ», που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2014-2020», προβαίνει
σε έρευνα αγοράς με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Η έρευνα αγοράς διεξάγεται
προκειμένου να καλύψει τα έξοδα διαμονής των συμμετεχόντων στα επιμορφωτικά σεμινάρια,
προγράμματα και άλλες δράσεις που θα υλοποιήσει το ΚΠΕ στην πόλη των Τρικάλων την περίοδο από
1/3/2018 έως και 10/7/2018.
Τα ξενοδοχεία που θα συνεργαστούν με το Κ.Π.Ε. οφείλουν να πληρούν τις παρακάτω
προϋποθέσεις:
1.
Να διαθέτουν μονόκλινα δωμάτια (ή δίκλινα που θα χρησιμοποιούνται ως μονόκλινα).
2.
Να εξασφαλίζουν οπωσδήποτε την παροχή πρωινού.
3.
Να βρίσκονται εντός των ορίων του Δήμου Τρικκαίων
Για τον λόγο αυτό, προσκαλούμε τους ξενοδόχους της περιοχής, των οποίων τα ξενοδοχεία ή οι
ξενώνες πληρούν όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις, να προβούν σε έγγραφη οικονομική προσφορά,
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και κάθε είδους φόρων και κρατήσεων. 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 Τρίτη, 30/1/2018 στις 12 το
μεσημέρι. Οι προσφορές θα παραδοθούν στο Κ.Π.Ε. Περτουλίου-Τρικκαίων 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 του καταλύματος καθώς
και η φορολογική ενημερότητα θα κατατεθούν σε σφραγισμένο φάκελο. Η αποσφράγιση των
προσφορών θα γίνει συγκεκριμένη ημέρα και ώρα που θα καθοριστεί από την τριμελή επιτροπή του
Κ.Π.Ε. Προσφορές οι οποίες θα περιέλθουν στο Κ.Π.Ε. Περτουλίου-Τρικκαίων με οποιονδήποτε τρόπο
εκπρόθεσμα δε θα αποσφραγίζονται και θα επιστρέφονται.
Από τη 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 τις παραπάνω προϋποθέσεις, η διαμονή των
συμμετεχόντων στα σεμινάρια-δράσεις θα μοιραστεί σ’ αυτά τα καταλύματα. Η οριστικοποίηση της
κράτησης θα γίνεται 4 ημέρες νωρίτερα.
Η παρούσα έρευνα αγοράς θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Κ.Π.Ε.
Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για την παραλαβή του εντύπου προσφοράς, οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθύνονται στο Κ.Π.Ε.
Συνημμένα: ένα (1)
Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ Κ.Π.Ε.
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος ________________________________, νόμιμος ιδιοκτήτης του
καταλύματος ________________________________, δηλώνω ότι οι τιμές κατ’ άτομο σε
μονόκλινο και σε δίκλινο για τη φιλοξενία των συμμετεχόντων σε δράσεις του Κ.Π.Ε.
Περτουλίου-Τρικκαίων τις ημερομηνίες που αναφέρονται στο έγγραφο Έρευνας Αγοράς με
αριθμό πρωτοκόλλου 2/Φ.25/12-1-2018 είναι οι παρακάτω (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
και άλλων κρατήσεων):

Όνομα ξενώνα – ξενοδοχείου:
Όνομα ιδιοκτήτη/-τριας:
Συνολικός αριθμός
δωματίων:
Μονόκλινα:
Δίκλινα:
Προσφερόμενη τιμή ανά άτομο
σε δίκλινο:
Προσφερόμενη τιμή ανά άτομο
σε μονόκλινο:

Ημερομηνία: _____________________

Σφραγίδα και υπογραφή

