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Σξίθαια

ΠΡΟ: Ιδηνθηήηεο αξηνπνηείσλ
πεξηνρήο Σξηθάισλ

Σειέθσλν24340 91080
Fax:
:24310 31818
Ηιεθη. Γ/λζε:kpe.pertouli.trikala@gmail.com
Ιζηόηνπνο
:www.kpe-pertouliou-trikkaion.gr

ΘΔΜΑ: «Έρεσνα αγοράς για ηην προμήθεια αρηοζκεσαζμάηων και τσμών για

ηοσς ζσμμεηέτονηες ζε ζεμινάρια και προγράμμαηα ηοσ Κ.Π.Δ ΠερηοσλίοσΣρικκαίων».
Σν Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο (Κ.Π.Δ.) Πεξηνπιίνπ-Σξηθθαίσλ, ζην
πιαίζην ηεο Πξάμεο «ΚΔΝΣΡΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ (ΚΠΔ)ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ» ην νπνίν πινπνηείηαη κέζσ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ
Πξνγξάκκαηνο «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ, ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑ
ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ» κε ηε ζπγρξεκαηνδόηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο,
πξνβαίλεη ζε έρεσνα αγοράς κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηε ταμηλόηερη ηιμή. Η έξεπλα
αγνξάο δηεμάγεηαη γηα λα θαιύςεη ηα έμνδα πξνκήζεηαο αξηνζθεπαζκάησλ θαη ρπκώλ γηα
ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηα επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα, πξνγξάκκαηα θαη άιιεο δξάζεηο πνπ ζα
πινπνηήζεη ην Κ.Π.Δ. θαηά ηελ πεξίνδν από 28/2/2019 έως και 30/6/2019.
Οη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα πξνβνύλ ζε έγγξαθε κεηνδνηηθή νηθνλνκηθή
πξνζθνξά (ζηην ηιμή θα ζσμπεριλαμβάνεηαι ο ΦΠΑ και κάθε είδοσς θόροι και
κραηήζεις). Κάζε ηηκνιόγην ηνπ νπνίνπ ε θαζαξή αμία ππεξβαίλεη ηα 150€ ππόθεηηαη ζε
παξαθξάηεζε θόξνπ 4% θαη ρνξεγείηαη βεβαίσζε από ην ΙΝΔΓΙΒΙΜ γηα επηζηξνθή
παξαθξαηεζέλησλ ρξεκάησλ από ηελ αξκόδηα Γ.Ο.Τ.
Η πξνζεζκία ππνβνιήο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ιήγεη ηε Σρίηη, 28/02/2019
ζηις 12 ηο μεζημέρι. Οη πξνζθνξέο ζα παξαδνζνύλ ζην Κ.Π.Δ. Πεξηνπιίνπ-Σξηθθαίσλ ζηα
Σξίθαια εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο έσο ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία. Η προζθορά πρέπει
να ζσνηατθεί ζύμθωνα με ηο επιζσναπηόμενο ένησπο. Η προζθορά και η άδεια
λειηοσργίας ηης επιτείρηζης θα καηαηεθούν ζε ζθραγιζμένο θάκελο. Η κε παξάδνζε
πξνζθνξάο κέρξη ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ώξα ζπλεπάγεηαη ηελ άξλεζε ζπλεξγαζίαο
κε ην Κ.Π.Δ γηα ην πξναλαθεξόκελν ρξνληθό δηάζηεκα.
Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ ζα γίλεη ζπγθεθξηκέλε εκέξα θαη ώξα πνπ ζα
θαζνξηζηεί από ηελ ηξηκειή επηηξνπή ηνπ ΚΠΔ. Πξνζθνξέο νη νπνίεο ζα πεξηέιζνπλ ζην
Κ.Π.Δ. κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν εθπξόζεζκα δελ ζα απνζθξαγίδνληαη θαη ζα επηζηξέθνληαη
ζηνπο ηδηνθηήηεο.
Από ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα αγνξάο ζα επηιεγεί ν αλάδνρνο κε ζεηξά
πξνηεξαηόηεηαο μεθηλώληαο από απηόλ πνπ ζα δώζεη ηε ρακειόηεξε νηθνλνκηθή πξνζθνξά.
ηελ πεξίπησζε πνπ ππνςήθηνη δώζνπλ ηελ ίδηα ρακειόηεξε νηθνλνκηθή πξνζθνξά
ηεξώληαο θαη ηνπο παξαπάλσ όξνπο, ε πξνκήζεηα ησλ αλσηέξσ πξντόλησλζα γίλεηαη από
απηά ηα θαηαζηήκαηα.
Η παξνύζα έξεπλα αγνξάο ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Κ.Π.Δ.

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο θαζώο θαη γηα ηελ παξαιαβή ηνπ εληύπνπ
πξνζθνξάο, νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα απεπζπλζνύλ ζην Κ.Π.Δ.
σνημμένα: έλα (1)
Ο
ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΣΟΤ ΚΠΔ
ΠΑΠΑΒΑΙΛΔΙΟΤ ΥΡΗΣΟ

ΔΝΣΤΠΟ ΠΡΟΦΟΡΑ
Σνπ/ηεο………………………………………………………………………………….
ηδηνθηήηε ηνπ αξηνπνηείνπ : …. ……….……………………………………………….

Περιγραθή ειδών

Σιμή*

άληνπηηο
Φξέζθν ςσκί εκέξαο 120 – 130 γξ., ηπξί θέηα, ειηέο,
ληνκάηα (ηο κάθε ζάνηοσιης θα είναι ησλιγμένο ζε διαθανή

αλά ηεκάρην
…….€

μεμβράνη).
Βνπηήκαηα δηάθνξα

αλά θηιό
……….€

Φπζηθόο ρπκόο ζε ζπζθεπαζία 250 ml ρσξίο δάραξε

αλά ηεκάρην
…….€

*Η παραπάνω ηιμή ζσμπεριλαμβάνει ηο ΦΠΑ και κάθε είδοσς θόροσς – κραηήζεις
(ηελική ηιμή).

Δπίζεο, ηα ηηκνιόγηα ζα θόβνληαη επί πηζηώζεη θαηά ηελ εκεξνκελία πξνκήζεηαο θαη ζα
εμνθινύληαη κεηά ηνλ έιεγρν από ηνλ αξκόδην θνξέα δηαρείξηζεο ζε ηξαπεδηθό
ινγαξηαζκό.
Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο δειώλσ όηη έιαβα γλώζε ησλ παξαπάλσ όξσλ ηεο
πξνζθνξάο, ηνπο απνδέρνκαη θαη ππνβάιισ ηε κεηνδνηηθή πξνζθνξά κνπ.
Τπνγξαθή θαη θξαγίδα

