Πληροφορίες για την έρευνα αγοράς δεκατιανού του ΚΠΕ Μολάων

Aναρτήθηκε Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2019

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΔΕΚΑΤΙΑΝΟΥ ΤΟΥ ΚΠΕ ΜΟΛΑΩΝ
ΑΠΟ 1-3-2019 ΕΩΣ 30-6-2019
Στο πλαίσιο της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με την
συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι προσφορές θα πρέπει να είναι κλειστές σε φάκελο και θα υποβάλλονται στo ΚΠΕ Μολάων
(στις εγκαταστάσεις του 1 ου ΕΠΑΛ Μολάων) από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους.
Θα ανοίξουν μετά από 15 ημέρες (1 Μαρτίου 2019, ώρα 12:00 π.μ.) στο γραφείο του ΚΠΕ Μολάων.
Στη συνέχεια θα γίνει συνεδρίαση της 3μελούς επιτροπής έρευνας και θα κατακυρωθούν στους
προμηθευτές, όπως αναγράφεται στην έντυπο της προσφοράς που ακολουθεί.
Κατόπιν θα συνταχθεί πρακτικό τη έρευνας και θα αποσταλεί με όλα τα δικαιολογητικά στο
Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. (Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη 11143 Αθήνα).

Έρευνα αγοράς για δεκατιανό του ΚΠΕ Μολάων
ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος -----------------------------------------------------------επάγγελμα ----------------------------------με έδρα ----------------------------------για την παροχή δεκατιανού σε συμμετέχοντες στα προγράμματα του Κ.Π.Ε. Μολάων για το χρονικό
διάστημα από 1 Μαρτίου 2019 – 30 Ιουνίου 2019 , προσφέρω την τιμή των
…………………………………………………………………..…………… ευρώ ανά άτομο
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Δεκατιανό: Σάντουϊτς ( μπαγκέτα ολικής άλεσης, κασέρι, ζαμπόν ή γαλοπούλα, ντομάτα) και
μπουκαλάκι εμφιαλωμένο νερό 0,500 lt.




Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ.
Τα σάντουιτς θα είναι τυλιγμένα με μεμβράνη κατάλληλη για τρόφιμα.



Τα τρόφιμα θα είναι πρώτης ποιότητας και θα πληρούν τους όρους του κώδικα τροφίμων και
ποτών για κάθε είδος καθώς και τις υγειονομικές και αστυκτηνιατρικές διατάξεις.
Απαγορεύεται η χρήση στα φαγητά κ.λ.π. επικίνδυνων για την υγεία συντηρητικών και χημικών
υποκατάστατων.
Η παράδοση θα γίνεται το πρωί της ημέρας διεξαγωγής του προγράμματος στο χώρο του ΚΠΕ
Μολάων.
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει απευθείας από το λογιστήριο του ΙΝΕΔΙΒΙΜ (μέσω
λογαριασμού τραπέζης, στο όνομα της επιχείρησης), μετά από την έκδοση του αντίστοιχου
τιμολογίου. Οι κρατήσεις που βαρύνουν τον ανάδοχο είναι ο αναλογούν 4% φόρος προμηθειών.
Η παραπάνω κράτηση τροποποιείται από τους ισχύοντες εκάστοτε νόμους και σχετικές
εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών.) Ο Ενδιαφερόμενος οφείλει να υποβάλλει μαζί με το
τιμολόγιο και αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας ή ασφαλιστική (σύμφωνα με τη νομοθεσία).
Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους.







ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ---------------------Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ)

