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ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
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:Περτούλι Τρικάλων
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:Λόφος Προφήτη Ηλία
Τ.Κ. 42100

ΠΡΟΣ: Ιδιοκτήτες αρτοποιείων
περιοχής Τρικάλων

Τρίκαλα
Τηλέφωνο

:24310 31818
24340 91080
Fax:
:24310 31818
Ηλεκτ. Δ/νση :kpe.pertouli.trikala@gmail.com
Ιστότοπος
:www.kpe-pertouliou-trikkaion.gr

ΘΕΜΑ: «Έρευνα αγοράς για την προμήθεια αρτοσκευασμάτων και χυμών για

τους συμμετέχοντες σε σεμινάρια και προγράμματα του Κ.Π.Ε ΠερτουλίουΤρικκαίων».
Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) Περτουλίου-Τρικκαίων, στο
πλαίσιο της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» το οποίο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ
ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
προβαίνει σε έρευνα αγοράς με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Η έρευνα
αγοράς διεξάγεται για να καλύψει τα έξοδα προμήθειας αρτοσκευασμάτων και χυμών για
τους συμμετέχοντες στα επιμορφωτικά σεμινάρια, προγράμματα και άλλες δράσεις που θα
υλοποιήσει το Κ.Π.Ε. κατά την περίοδο από 17/10/2018 έως και 31/12/2018.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να προβούν σε έγγραφη μειοδοτική οικονομική
προσφορά (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 4% και χορηγείται βεβαίωση από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ για επιστροφή
παρακρατηθέντων χρημάτων από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
Η προθεσμία υποβολής της οικονομικής προσφοράς λήγει τη Τρίτη, 16/10/2018
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. Η προσφορά και η άδεια
λειτουργίας της επιχείρησης 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.
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 τους παραπάνω όρους, η προμήθεια των ανωτέρω προϊόντων θα γίνεται από
αυτά τα καταστήματα.
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 απευθυνθούν στο Κ.Π.Ε.
Συνημμένα: ένα (1)

Ο
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΚΠΕ

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Του/της………………………………………………………………………………….
ιδιοκτήτη του αρτοποιείου : …. ……….……………………………………………….

Περιγραφή ειδών

Τιμή*

Σάντουιτς
Φρέσκο ψωμί ημέρας 120 – 130 γρ., τυρί φέτα, ελιές,
ντομάτα (το κάθε σάντουιτς θα είναι τυλιγμένο σε διαφανή

ανά τεμάχιο
…….€

μεμβράνη).
Βουτήματα διάφορα

ανά κιλό
……….€

Φυσικός χυμός σε συσκευασία 250 ml χωρίς ζάχαρη

ανά τεμάχιο
…….€

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

Επίσης, τα τιμολόγια θα κόβονται επί πιστώσει κατά την ημερομηνία προμήθειας και θα
εξοφλούνται μετά τον έλεγχο από τον αρμόδιο φορέα διαχείρισης σε τραπεζικό
λογαριασμό.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δηλώνω ότι έλαβα γνώση των παραπάνω όρων της
προσφοράς, τους αποδέχομαι και υποβάλλω τη μειοδοτική προσφορά μου.
Υπογραφή και Σφραγίδα

