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Κοιν.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
για την «Εκτύπωση – Βιβλιοδεσία δύο (2) Βιβλίων, πεντακοσίων (500) τεμαχίων εκάστου».
Το ΚΠΕ Ποροϊων διακηρύσσει ότι την Δευτέρα 19 Μαρτίου 2018 και ώρα 12:00 μ, στα
γραφεία του ΚΠΕ, θα συγκεντρωθούν οι προσφορές που αφορούν στη «Εκτύπωση – Βιβλιοδεσία δύο (2)
Βιβλίων», πεντακοσίων (500) τεμαχίων εκάστου, για τις ανάγκες υλοποίησης των προγραμμάτων
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ) – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ», που υλοποιείται στο πλαίσιο του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2014-2020», ΑΠ6, στις Περιφέρειες ΛΑΠ.
Κριτήριο ανάθεσης: Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, εφόσον θα είναι σύμφωνη με το έντυπο προσφοράς και θα
αφορά στο σύνολο των ζητούμενων αγαθών και παροχών.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της ανωτέρω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων
Ευρώ (2000 ευρώ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
Χρόνος εκτέλεσης της προμήθειας ορίζεται το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία
ανάρτησης της πρόσκλησης στον πίνακα ανακοινώσεων της ιστοσελίδας του ΚΠΕ έως την 16/4/2018.
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν στα γραφεία του ΚΠΕ σε σφραγισμένο φάκελο
τα αναφερόμενα στη συνημμένη στην παρούσα Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς.
Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές, μπορούν να λάβουν οι
ενδιαφερόμενοι από την επιτροπή έρευνας αγοράς και παραλαβής, Τηλ: 23270 23227, κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Ο Υπεύθυνος του ΚΠΕ Ποροΐων
Γκίρμπας Πασχάλης
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ΔΙ ΑΓ ΩΝΙΣΜΟΥ

Ονοματεπώνυμο: ……………………………………………………………………………..
Έδρα: …………………………………………………………………………………………..
Τηλέφωνο: ……………………………………………………………………………………
Για την ποσότητα των παρακάτω ειδών, που έχει ανάγκη το ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΡΟΪΩΝ, για την περίοδο από 1-9-2017 μέχρι 31-.8-2018, προσφέρω τις
παρακάτω τιμές:
ΜΟΝ.
ΤΙΜΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΕΙΔΟΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΑΞΙΑ
Βιβλίο «ΔΑΣΙΚΑ
τεμ
500
ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ», 48 εσωτερικών
σελίδων σε χαρτί 100 γρ. γραφής,
με ένα δεκαεξασέλιδο
τετραχρωμίας και οι υπόλοιπες
ασπρόμαυρες, + 4 σελίδες
εξωφύλλων τετραχρωμίας σε
χαρτόνι 250 γρ,
Βιβλίο «ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ
τεμ
500
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΕΣ
ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΚΕΡΚΙΝΗ», 48
εσωτερικών σελίδων σε χαρτί 100
γρ. γραφής, με ένα δεκαεξασέλιδο
τετραχρωμίας και οι υπόλοιπες
ασπρόμαυρες, + 4 σελίδες
εξωφύλλων τετραχρωμίας σε
χαρτόνι 250 γρ,
Οι προσφορές θα κατατεθούν έως τις …19…./…3…/2018. και ώρα …12 μ…………..
Η έγκριση της προσφοράς του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού θα γίνει από το ΚΠΕ, ύστερα από
πρόταση της τριμελούς επιτροπής διενέργειας του Π.Μ.Δ..
Στην τιμή προσφοράς συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ.
Στο τιμολόγιο θα γίνει παρακράτηση φόρου στην τιμή προ ΦΠΑ: Άνω των 146 ευρώ προ ΦΠΑ γίνεται
παρακράτηση φόρου:1% σε καύσιμα, 4% σε πώληση αγαθών, 8% σε παροχή υπηρεσιών.
Η παραλαβή θα γίνεται από την επιτροπή παραλαβών του ΚΠΕ. Η πληρωμή θα γίνεται από το ταμείο
του ΤΔΕ του ΚΠΕ ύστερα από έλεγχο του τιμολογίου από το Ίδρυμα Νεολαίας.
Επίσης θα προσκομίσω ισχύουσα φορολογική ενημερότητα και ασφαλιστική ενημερότητα, όταν
απαιτείται, ως εξής: Άνω των 1500 ευρώ απαιτείται φορολογική ενημερότητα. Άνω των 3000 ευρώ
απαιτείται και ασφαλιστική ενημερότητα
Κ. Πορόια
/
/2018
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(Υπογραφή-σφραγίδα)

