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
(ΚΠΕ) – 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 την προμήθεια τροφίμων και ειδών
εστίασης για τους μαθητές και εκπαιδευτικούς που θα συμμετέχουν σε εγκεκριμένα
εκπαιδευτικά προγράμματα και επιμορφωτικές δράσεις που θα υλοποιήσει το Κ.Π.Ε.
Καστοριάς στο διάστημα Φεβρουαρίου - Ιουνίου 2019.
Ειδικότερα, η πρόσκληση υποβολής προσφορών αφορά στα δεκαεπτά (17) προϊόντα που
αναγράφονται αναλυτικά στη φόρμα προσφοράς που επισυνάπτεται, με την επισήμανση ότι
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συμπεριλαμβάνονται ο ΦΠΑ και κάθε είδους φόροι και κρατήσεις.
Καλούνται οι επιχειρήσεις προμήθειας τροφίμων και ειδών εστίασης 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). Η προσφορά της κάθε επιχείρησης μπορεί να υποβληθεί είτε με κατάθεσή
της 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
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……………………………………………………………………………………., για την προμήθεια τροφίμων και
ειδών εστίασης στο Κ.Π.Ε. Καστοριάς, προσφέρει τις αναγραφόμενες τιμές, με την
επισήμανση ότι στις τιμές συμπεριλαμβάνονται ο ΦΠΑ και κάθε είδους φόροι και κρατήσεις.
ΤΙΜΗ
Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

(συμπεριλαμβανομένου

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

του ΦΠΑ)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Φυσικός χυμός 1 λίτρου
Εμφιαλωμένο νερό
½ λίτρου
Εμφιαλωμένο νερό
1½ λίτρου
Ζάχαρη 1 κιλού
Γάλα εβαπορέ
410 γραμμαρίων
Ελληνικός καφές
200 γραμμαρίων
Καφές φίλτρου
250 γραμμαρίων

1 τεμάχιο
1 τεμάχιο
1 τεμάχιο
1 τεμάχιο
1 τεμάχιο
1 τεμάχιο
1 τεμάχιο

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.

8.

Νες καφέ
200 γραμμαρίων

9.

Αναψυκτικό 1½ λίτρου

10.

Χαρτοπετσέτες

11.
12.
13.
14.
15.
16.

1 τεμάχιο
1 τεμάχιο
1 συσκευασία
_ _ _ τεμαχίων

Χάρτινα

1 συσκευασία

τραπεζομάντιλα

_ _ _ τεμαχίων

Σπαστά καλαμάκια

1 συσκευασία
_ _ _ τεμαχίων

Ποτήρια νερού

1 συσκευασία

(πλαστικά)

_ _ _ τεμαχίων

Ποτήρια για καφέ

1 συσκευασία

(φελιζόλ)

_ _ _ τεμαχίων

Πλαστικά πιάτα

1 συσκευασία

(μεσαίου μεγέθους)

_ _ _ τεμαχίων

Πλαστικά κουταλάκια

1 συσκευασία
_ _ _ τεμαχίων

Ανταλλακτική φιάλη για
17.

γκαζάκι υγραερίου (Ελ

1 τεμάχιο

Γκρέκο)

Η προσφορά ισχύει μέχρι 30/06/2019.
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.

