ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ – ΗΜΕΡΙΔΕΣ
& ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΠΕ ΜΟΛΑΩΝ
(από 1 Μαρτίου 2019 έως 30 Ιουνίου 2019)

Αναρτήθηκε Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2019

Πληροφορίες και όροι συμμετοχής για την έρευνα αγοράς διαμονής εισηγητών
και εκπαιδευτικών στα σεμινάρια, ημερίδες και λοιπές δράσεις του ΚΠΕ
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 ανοίξουν μετά από 15 ημέρες (την 1η ΜΑΡΤΊΟΥ 2019 και ωρα14:00 π.μ )
Oι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να τις καταθέσουν στο ΚΠΕ Μολάων μέχρι τις 1-3-2019 (στις
12:00).
Στη συνέχεια θα γίνει συνεδρίαση της τριμελούς επιτροπής έρευνας και θα κατακυρωθούν στους
προμηθευτές, όπως αναγράφεται στο έντυπο της προσφοράς που ακολουθεί.
Κατόπιν θα συνταχθεί πρακτικό του συνοπτικού διαγωνισμού και θα αποσταλεί με όλα τα
δικαιολογητικά στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. (Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη 11143 Αθήνα).

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ-ΗΜΕΡΙΔΕΣ
ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΠΕ ΜΟΛΑΩΝ (από 1 /3/2019 έως 30/6/2019 )

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος ------------------------------------------------------------------επάγγελμα -------------------------------με έδρα --------------------------για την παροχή υπηρεσιών διαμονής σε εισηγητές και συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς σε
σεμινάρια, ημερίδες και λοιπές δράσεις του ΚΠΕ Μολάων για το χρονικό διάστημα από
1 Μαρτίου 2019 έως 30 Ιουνίου 2019 και σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα που θα
σας σταλεί ,προσφέρω την τιμή των:
α) μονόκλινα
εισηγητές)

δωμάτια …………………………………ευρώ ανά άτομο (για εκπαιδευτικούς-

β) δίκλινα δωμάτια ………………………………………..ευρώ ανά άτομο ( για εκπαιδευτικούς)
για κάθε διανυκτέρευση ,συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.










Το ΚΠΕ Μολάων χωρίς καμία επιπλέον δέσμευση μπορεί να τροποποιήσει τους
συνημμένους πίνακες των συμμετεχόντων
Τα ξενοδοχειακά καταλύματα θα πρέπει να είναι Γ΄ κατηγορίας και άνω και η κάθε
διανυκτέρευση θα καλύπτει τη μίσθωση μονόκλινων και δίκλινων δωματίων
Το κάθε δωμάτιο θα διαθέτει ανεξάρτητα κρεβάτια (στα δίκλινα), μπάνιο ή ντουζ,
θέρμανση, κλιματισμό, τηλεόραση και τηλέφωνο.
Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνεται η λήψη πρωινού.
Εντός των εγκαταστάσεων του κτιριακού συγκροτήματος πρέπει να διατίθεται χώρος για
τη λήψη του πρωινού, ικανός για ταυτόχρονη εξυπηρέτηση όλων των συμμετεχόντων.
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται απευθείας από το λογιστήριο του ΙΝΕΔΙΒΙΜ,
μετά την παράδοση του αντίστοιχου τιμολογίου παροχής υπηρεσιών και σε λογαριασμό
τραπέζης στο όνομα της επιχείρησης.
(Αν το ποσό συνολικά, υπερβαίνει τα 2.500 ευρώ,
ο ανάδοχος θα υπογράφει σύμβαση με το ΙΝΕΔΙΒΙΜ) Οι κρατήσεις που βαρύνουν τον
ανάδοχο είναι ο αναλογούν 4% και 8% φόρος προμηθειών. ( Οι παραπάνω κρατήσεις
τροποποιούνται από τους ισχύοντες εκάστοτε νόμους και σχετικές εγκυκλίους του
Υπουργείου Οικονομικών.) Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να υποβάλλει μαζί με το τιμολόγιο,
αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας ή οτιδήποτε άλλο ζητηθεί.
Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις.
Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους του
διαγωνισμού.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ-----------------Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ)

