Κ.Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑ, 13/02/2019
Το Κ.Π.Ε. Καστοριάς, στο πλαίσιο της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
(Κ.Π.Ε.) – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ», που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ
ΜΑΘΗΣΗ», με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διενεργεί
πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για τον
καθαρισμό των κλινοσκεπασμάτων που χρησιμοποιούνται από τους μαθητές και
εκπαιδευτικούς στο πλαίσιο της φιλοξενίας τους στον ξενώνα του Κ.Π.Ε. Καστοριάς, κατά
τη συμμετοχή τους στα τριήμερα εκπαιδευτικά προγράμματά του.
Η χρήση των κλινοσκεπασμάτων και οι αντίστοιχες προσφορές αφορούν στο διάστημα
Φεβρουαρίου-Ιουνίου 2019, για το οποίο προβλέπεται η φιλοξενία 130 περίπου μαθητών
και εκπαιδευτικών. Στην προσφορά θα πρέπει να αναγράφονται αναλυτικά οι τιμές για
την καθαριότητα: (i) σεντονιών, (ii) μαξιλαροθηκών, (iii) κουβερτών, (iv) πετσετών
σώματος, (v) πετσετών προσώπου και (vi) επιστρωμάτων.
Καλούνται οι επιχειρήσεις στεγνοκαθαριστηρίων να υποβάλουν σχετικές οικονομικές
προσφορές. Η έναρξη υποβολής των προσφορών είναι η 13/02/2019 και η λήξη η
28/02/2019, στις 12:00 το μεσημέρι ακριβώς.
Παρακαλείστε να χρησιμοποιήσετε τη φόρμα προσφοράς του Κ.Π.Ε. Καστοριάς
(επισυνάπτεται) και στην προσφορά σας να συμπεριλαμβάνονται ο Φ.Π.Α. και κάθε
είδους φόροι και κρατήσεις.
Οι προσφορές της κάθε επιχείρησης μπορούν να υποβληθούν είτε με κατάθεσή τους στα
γραφεία του Κ.Π.Ε. Καστοριάς, είτε με φαξ (2467084750), είτε με e-mail
(kpekast1@otenet.gr).
Σε περίπτωση συνεργασίας μας, πρέπει να γνωρίζετε ότι η εξόφληση γίνεται από το
Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., συνήθως μέσα σε λίγους μήνες από την έκδοση τιμολογίου. Για τις νόμιμες
κρατήσεις, το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. θα σας αποστείλει την αντίστοιχη βεβαίωση για φορολογική
χρήση στο τέλος του οικονομικού έτους.
Η επιτροπή έρευνας αγορών
του Κ.Π.Ε. Καστοριάς

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ/ΤΗΣ: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ &
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Καστοριά, _ _/_ _/2019

ΠΡΟΣ: ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Κ.Π.Ε.) ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Η επιχείρησή μας ……………………………………………………………………………………, με νόμιμο
εκπρόσωπό

της

τον/την

…………………………………………………………………………………….,

προσφέρει τις αναγραφόμενες τιμές ανά είδος που χρησιμοποιείται κατά τη διαμονή
μαθητών και εκπαιδευτικών στον ξενώνα του Κ.Π.Ε. Καστοριάς, στο πλαίσιο της
συμμετοχής τους στα τριήμερα εκπαιδευτικά προγράμματά του.
Σεντόνι μονό (τιμή/μονάδα): ……………….
Μαξιλαροθήκη (τιμή/μονάδα): ……………….
Κουβέρτα μονή (τιμή/μονάδα): ……………….
Πετσέτα σώματος (τιμή/μονάδα): ……………….
Πετσέτα προσώπου (τιμή/μονάδα): ……………….
Επίστρωμα (τιμή/μονάδα): ……………….
* Οι ανωτέρω τιμές συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α. και κάθε είδους φόρους και
κρατήσεις.
Η προσφορά ισχύει για το διάστημα Φεβρουαρίου-Ιουνίου 2019.
Ο Προσφέρων

(υπογραφή και σφραγίδα)

Η Πράξη «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ)–ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» υλοποιείται
μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»
με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

