
ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΦΕΙΡΟΥΑΙΡΙΕΩ ΕΛΛΑΔΟ 

Γ΄ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ 56  -  ΑΘΗΝΑ 

ΣΚ: 10434 

ΣΗΛ: 210-8841841  -FAX: 210-8225776 

ΑΥΜ:090068550   - Δ.Ο.Τ: Δ’ ΑΘΗΝΩΝ 

Αρ.πρωτ.:   18922 

Αθήνα,     6/2/2020 

ΣΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  & ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

ΣΗΛ: 210-8258808-809 

ΠΡΟΚΛΗΗ  ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ 

ΘΕΜΑ:      ΚΕΣΕΡΙΝΓΚ  ΓΗΠΕΔΩΝ  «ΟΑΚΑ»  ΚΑΙ « ΚΟΡΤΔΑΛΛΟΤ»  

ΣΑ ΠΛΑΙΙΑ ΣΩΝ    ΜΕΟΓΕΙΑΚΩΝ  ΑΓΩΝΩΝ ΕΥΗΒΩΝ 16-

23/2/2020 ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΤΛΙΚΕΙΟΤ  ΣΟ  ΟΑΚΑ  κατά τισ 

ίδιεσ ημερομηνίεσ.   CPV:55520000-1 

Η     Ο.Φ.Ε.  ενδιαφέρεται για την παροχή υπηρεςιών  κέτερινγκ  ςτα γήπεδα   Ο.Α.Κ.Α. 

και   ΚΟΡΤΔΑΛΛΟΤ, κατά την διάρκεια των  Μεςογειακών  αγώνων  16-23/2/20, 

προώπολογιζόμενου ποςού  2.148,00€  πλέον ΥΠΑ./  ανά  γήπεδο. 

  Η  δαπάνη  θα  βαρύνει τον κωδ.:(0255α) -61.15.05 «ΜΕΟΓΕΙΑΚΟΙ 
ΑΓΩΝΕ ΕΥΗΒΩΝ» του υπό έγκριςη προώπολογιςμού  έτουσ 2020. 

Η τεχνική μελέτη  και ο ενδεικτικόσ προώπολογιςμόσ  επιςυνάπτονται τησ 
παρούςασ. 

Η  προμήθεια  θα  εκτελεςθεί με την διαδικαςία τησ απ’ ευθείασ ανάθεςησ 
ςύμφωνα με τισ διατάξεισ του άρθρου 118 ,  ν.4412/16. 

Η πληρωμή του προμηθευτή  θα γίνει τμηματικά από τον τακτικό 
προώπολογιςμό τησ Ομοςπονδίασ  . 

Ο  διαγωνιςμόσ  θα  διεξαχθεί   την  : ΣΕΣΑΡΣΗ  12/2/2020  ΚΑΙ  ΏΡΑ : 
10:30 ςτα γραφεία τησ  ΟΦΕ. 

Οι  προςφορέσ θα κατατίθενται ςτο πρωτόκολλο τησ   ΟΦΕ μέχρι  την  
ΣΡΙΣΗ   11/2/2020    και ώρα:15:00 . 

Οι  προςφέροντεσ για να μπορούν να λάβουν μέροσ ςτον διαγωνιςμό , θα 
πρέπει   μαζί με την προςφορά τουσ , να καταθέςουν  φορολογική , 
αςφαλιςτική ενημερότητα καθώσ και αντίγραφο  Ποινικού μητρώου. 

 

ΕΚ  ΣΗ  ΟΦΕ 



 

ΣΕΧΝΙΚΗ  ΜΕΛΕΣΗ   CATERING ΜΕΟΓΕΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ  

ε 2 γήπεδα  :   Ο Α Κ Α  &  ΔΑΚ  ΚΟΡΤΔΑΛΛΟΤ 

Για   80 άτομα  

Α)   LUNCE BAG (μπαγκζτα, μπιςκότα , mini clubsandwich, mini brioche,μπόμπα,κλπ) 

80 άτομα Χ 3,20€ χ 6 θμζρεσ = 1.536,00 πλζον φπα 13% 

Β)  coffee break  

Για  15   άτομα Χ 3,20€ χ 6 θμζρεσ  = 288,00 πλζον φπα 24% (πόςιμα) 

Για  15  άτομα Χ3,60€ χ 6 θμζρεσ  = 324,00€ πλζον φπα 13%  (βρώςιμα) 

     ΤΝΟΛΟ   =  2.148,00€ πλζον ΦΠΑ / ΓΉΠΕΔΟ 

Στα πόςιμα περιλαμβάνονται: 

Καφζσ  φίλτρου 

Ζαχαρίτςεσ  

Γάλα  

Χυμό  

Νερό εμφιαλωμζνο  

Στα  βρώςιμα περιλαμβάνονται: 

Kookies 

Κεϊκ 

Σάντουιτσ με γαλοποφλα ι χοιρινό θ ηαμπόν, Μπρουςκετάκια  κ.λ.π. 

Τα  ανωτζρω  κα  πρζπει να παραςχεκοφν με τον απαραίτθτο  εξοπλιςμό ( τραπζηια, 

τραπεηομάντθλα, πιάτα ,ποτιρια , κ.λ.π.) κακώσ και με άτομο τθσ εταιρείασ που κα 

παρακολουκεί  τθν εφρυκμθ  τροφοδοςία. 

 

Ο  προςφέρων 

(φραγίδα –υπογραφή) 


