
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΚΑΣΑΘΕΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ CATERING 

 

Σας ενημερώνουμε ότι το Κοινωνικό Πολύκεντρο - Ινστιτούτο της ΑΔΕΔΥ στο πλαίσιο 
του Υποέργου 4 της πράξης «Προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης από τους 

κοινωνικούς εταίρους για την ανάπτυξη οριζόντιων και κοινωνικών 
δεξιοτήτων» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» και για τις ανάγκες 
υλοποίησης των επιμορφωτικών προγραμμάτων που θα υλοποιηθούν στις πόλεις του 

παρακάτω πίνακα – ζητά προσφορές για παροχή υπηρεσιών catering.  

  

α/α Πόλη Υλοποίησης 

1 Αλεξανδρούπολη 

2 Άρτα 

3 Βόλος 

4 Ζάκυνθος 

5 Τρίκαλα 

 

Η προσφορά σας θα πρέπει να αφορά σε παροχή υπηρεσιών catering για την 

κάλυψη 22 ατόμων/τμήμα/ημέρα εκπαίδευσης, για 9 ημέρες που θα 
πραγματοποιηθούν σε διάστημα περίπου 5 εβδομάδων από την έναρξη του κάθε 

τμήματος από τον Νοέμβριο 2014 έως και τον Ιούνιο 2015. 

 

Οι προδιαγραφές των αιτούμενων ειδών έχουν ως εξής:  

 Καφές φίλτρου 

 Χυμός  

 Εμφιαλωμένο νερό 

 Μικρό σάντουιτς με: (α) γαλοπούλα, τυρί λαχανικά ή (β) ζαμπόν, τυρί, ντομάτα 

 

Τα είδη παραδίδονται στο χώρο εκπαίδευσης κατά τις ημέρες υλοποίησης των 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων, 30 λεπτά πριν από την έναρξη τους.  

Αθήνα 24 Οκτωβρίου 2014 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ 

Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου – Αθήνα 105 55 
Τηλ. 2103310080-2,  Fax: 2103310083  

E-mail: info@ kpolykentro.gr 
Site:  www.kpolykentro.gr 

 



 

Παρακαλούμε, αν είναι του ενδιαφέροντός σας, για την αποστολή προσφοράς με 

περιγραφή των ειδών και τιμή/άτομο/ημέρα εκπαίδευσης συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α. και σύμφωνα με το επισυναπτόμενο πρότυπο κατάθεσης προσφοράς. 

 

Κριτήριο επιλογής αποτελεί η χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή/ άτομο/ 
ήμερα εκπαίδευσης συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για το σύνολο των 

αιτούμενων ειδών. Σύμφωνα με το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο της Πράξης ως 
ανώτατη τιμή ορίζονται τα 3,5 €/ άτομο/ ημέρα συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ. 

 

Δεκτές γίνονται μόνο προσφορές που θα υποβληθούν έως και την Παρασκευή 

7/11/2014 και ώρα 10:00 π.μ. μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax: 210-3310083) ή μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail: info@kpolykentro.gr). 

 

Επισημαίνεται ότι η εκπρόθεσμη υποβολή των προσφορών συνεπάγεται τον 
αποκλεισμό από τη διαδικασία αξιολόγησης τους. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα γραφεία του 
Κοινωνικού Πολύκεντρου (κος Κυριάκος Τουρκομένης) στα τηλέφωνα 210-

3310080-2, ώρες 11.00 - 15:00. 

 

 
 

Για το Κοινωνικό Πολύκεντρο 

 
Ο Πρόεδρος 

 

 
Θεόδωρος Χρονόπουλος 
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