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ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ
ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ
ΠΔΡΣΟΤΛΙΟΤ-ΣΡΙΚΚΑΙΩΝ
Σαρ. Γ/λζε
Σ.Κ. 42100

:Λόθνο Πξνθήηε Ηιία

Σξίθαια

ΠΡΟ: Δπαγγελμαηίερ πληποθοπιακών
ζςζηημάηων

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

ΘΔΜΑ: «Έπεςνα αγοπάρ για ηην ζςνηήπηζη, επιζκεςή και αναβάθμιζη ηος
ηλεκηπονικού εξοπλιζμού ηος Κ.Π.Δ Πεπηοςλίος-Σπικκαίων».

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 έπεςνα αγοπάρ κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηε σαμηλόηεπη ηιμή.Η
έξεπλα αγνξάοδηεμάγεηαη γηα λα θαιύςεη ηα έμνδαγηα ηην ζςνηήπηζη, επιζκεςή και
αναβάθμιζη ηος ηλεκηπονικού εξοπλιζμού ηος Κ.Π.Δ. ζηα Σπίκαλα και ζηο
Πεπηούλι.
Οη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα πξνβνύλ ζε έγγξαθε κεηνδνηηθή νηθνλνκηθή
πξνζθνξά (ζηην ηιμή θα ζςμπεπιλαμβάνεηαι ο ΦΠΑ και κάθε είδοςρ θόποι και
κπαηήζειρ).Κάζε ηηκνιόγην ηνπ νπνίνπ ε θαζαξή αμία ππεξβαίλεη ηα 150€ππόθεηηαη ζε
παξαθξάηεζε θόξνπ 1%θαη ρνξεγείηαη βεβαίσζε από ην ΙΝΔΓΙΒΙΜ.
Η πξνζεζκία ππνβνιήο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ιήγεη ηε Σεηάπηη, 08/05/2019
ζηιρ 12ηο μεζημέπι. Οη πξνζθνξέο ζα παξαδνζνύλ ζην Κ.Π.Δ. Πεξηνπιίνπ-Σξηθθαίσλ ζηα
Σξίθαιαεξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο έσο ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία.Η πποζθοπά
ππέπεινα ζςνηασθεί ζύμθωνα με ηο επιζςναπηόμενο ένηςπο.Η πποζθοπά και η άδεια
λειηοςπγίαρ ηηρ επισείπηζηρθα καηαηεθούν ζε ζθπαγιζμένο 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 ζπληήξεζε,επηζθεπή θαη αλαβάζκηζε ηνπ
ειεθηξνληθνύ εμνπιηζκνύ ηνπ Κ.Π.Δ Πεξηνπιίνπ-Σξηθθαίσλ ζα γίλεηαη απόαπηνύο
ηνποεπαγγεικαηίεο.
Η παξνύζα έξεπλα αγνξάο ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Κ.Π.Δ.& ηνπ
ΙΝΔΓΙΒΙΜ

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

ΕΝΣΤΠΟ ΠΡΟΦΟΡΑ

Του/τησ………………………………………………………………………………….
ιδιοκτήτη του καταςτήματοσ πληροφοριακών ςυςτημάτων: …………………………………………………….
……….……………………………………………….

Περιγραφή εργαςιών

Σιμή με ΦΠΑ*

Εγκατάςταςη λειτουργικοφ &προγραμμάτων
Μεταφορά αρχείων (Backup- Restore)
Παραμετροποίηςη & εγκατάςταςη εξοπλιςμοφ (εκτυπωτών)
ΕπιςκευήLexmarkE260 Drum (30000 ςελ)

φνολο

*Η παραπάνω τιμή ςυμπεριλαμβάνει το ΦΠΑ και κάθε είδουσ φόρουσ – κρατήςεισ (τελική
τιμή).
Ο κάτωθι υπογεγραμμζνοσ δηλώνω ότι ζλαβα γνώςη των παραπάνω όρων τησ προςφοράσ, τουσ
αποδζχομαι και υποβάλλω τη μειοδοτική προςφορά μου.

Τρίκαλα ………………………………………….
Υπογραφή και Σφραγίδα

