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ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΚΠΕ
ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προσφορών προμήθειας
αναψυκτικών, σάντουιτς, τυροπιτοειδή, βουτημάτων για την περίοδο 13 Μαρτίου –
30 Ιουνίου 2019 »
Παρακαλούμε να υποβάλετε τις προσφορές σας για την προμήθεια :
i. Αναψυκτικών με χυμό πορτοκαλιού σε ατομική συσκευασία
ii. Τυροπιτοειδή και βουτήματα
iii. Σάντουιτς : α. ένα ψωμάκι τύπου μπαγκέτα κομμένης στα τρία ή αναλόγου τύπου
ψωμάκι/ 20 εκατοστά) β. ελληνικό τυρί κασέρι σε φέτες 40 γραμμαρίων γ. ένα
μαρουλόφυλλο δ. ντομάτα σε φέτες. Το κάθε σάντουιτς θα είναι τυλιγμένο σε
ζελατίνα.
Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν έως και 12 Μαρτίου 2019 και ώρα 11.30.
Θα ισχύουν για την περίοδο από 13/03/209 έως 30/06/2019. Θα απευθύνονται προς το
ΙΝΕΔΙΒΙΜ για λογαριασμό του ΚΠΕ Δραπετσώνας. Οι τιμές θα αναγράφονται σε δύο
μορφές (καθαρή τιμή και τιμή συμπεριλαμβανομένου του προβλεπόμενου ΦΠΑ) για τα
αναψυκτικά και τα σάντουιτς ανά τεμάχιο, ενώ για τα τυροπιτοειδή και τα βουτήματα
ανά κιλό.
Τα είδη θα παραδίνονται από τον προμηθευτή την ημέρα της υλοποίησης είτε της
εκπαιδευτικής επίσκεψης των σχολείων, είτε διαφόρων επιμορφωτικών δράσεων του ΚΠΕ
Δραπετσώνας στις εγκαταστάσεις του ή αλλού, συνοδευόμενα από τιμολόγιο. Τα
τιμολόγια θα εξοφλούνται από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ σε χρονικό διάστημα περίπου 4 μηνών από
την έκδοσή τους.
Προφορές που θα υποβάλλονται μετά από τις 12 Μαρτίου 2019 και ώρα 11.30 δεν
θα λαμβάνονται υπόψη και θα επιστρέφονται στον αποστολέα τους. Από τον
διαγωνισμό θα προκύψει για κάθε είδος ένας ανάδοχος με κριτήριο την χαμηλότερη
τιμή. Επισυνάπτεται η φόρμα υποβολής της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση 2014-2020», Πράξη «Κέντρα Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Περιβαλλοντική Εκπαίδευση», Υποέργο 3, Άξονας προτεραιότητας 6.

Η Υπεύθυνη του ΚΠΕ Δραπετσώνας
Δρ Σταυρούλα Τριανταφύλλου

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΝΕΔΙΒΙΜ
Για λογαριασμό του ΚΠΕ Δραπετσώνας
Σας ενημερώνουμε ότι μπορούμε να καλύψουμε τις ανάγκες σε ……… (αναγράφεται το
είδος) κατά τη διάρκεια υλοποίησης των επιμορφωτικών δράσεων του ΚΠΕ
Δραπετσώνας και των εκπαιδευτικών επισκέψεων σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας
εκπ/σης στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ Δραπετσώνας ή αλλού σύμφωνα με τις ακόλουθες
τιμές και για την περίοδο από 13 Μαρτίου έως 30 Ιουνίου 2019 :
1. Βουτήματα (ανά κιλό) : τιμή προ ΦΠΑ ….. τιμή συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ……
2. Τυροπιτοειδή (ανά κιλό) : τιμή προ ΦΠΑ … τιμή συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
………
3. Αναψυκτικά (ανά τεμάχιο) : τιμή προ ΦΠΑ … τιμή συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
…….
4. Σάντουιτς (ανά τεμάχιο) : α. ένα ψωμάκι τύπου μπαγκέτα κομμένης στα τρία ή
αναλόγου τύπου ψωμάκι/ 20 εκατοστά) β. ελληνικό τυρί κασέρι σε φέτες 40
γραμμαρίων γ. ένα μαρουλόφυλλο δ. ντομάτα σε φέτες. Το κάθε σάντουιτς θα
είναι τυλιγμένο σε ζελατίνα.
Τιμή προς ΦΠΑ ….. τιμή συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ …….
Στοιχεία επιχείρησης :
Όνοματεπώνυμο προμηθευτή:
ΑΤ και ημερομηνία έκδοσης:
ΑΦΜ :
ΔΟΥ:
Τόπος, Ημερομηνία
Υπογραφή και σφραγίδα

