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ΠΡΟΣ: Ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.) έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ», και του Ν.3861/2010 «Για την ενίσχυση της Διαφάνειας»
3. Τις διατάξεις του ΠΔ 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων OTA» (ΦΕΚ 145/Α/05-082016)
Τα κάτωθι έγγραφα:





Το πρωτογενές αίτημα με αριθμ. 1930/31-07-2019 (ΑΔΑΜ: 19REQ005383169)
Το τεκμηριωμένο αίτημα με αριθμ. 1931/31-07-2019
Την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με αρ. πρωτ. 1958 - Α/Α 226/02-08-2019
(Α.Δ.Α.: 6Φ0ΟΟΛΜΠ-55Υ και ΑΔΑΜ: 19REQ005383442).

Ανακοινώνει ότι θα προβεί στην παροχή υπηρεσιών -προμήθειας για την διοργάνωση
της 17ης Πανελλήνιας Χορευτικής Συνάντησης για το έτος 2019, που θα πραγματοποιηθεί
στο Θερινό θέατρο του Δήμου Σερρών για το χρονικό διάστημα από 05/09/2019 έως
08/09/2019, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μετά από συλλογή προσφορών
εφόσον πληρούνται οι Τεχνικές Προδιαγραφές της υπηρεσίας-προμήθειας.
Ο κάθε ενδιαφερόμενος θα προσκομίσει προσφορά για το σύνολο των ομάδων (Α΄-Β΄-Γ΄Δ’), ή για κάθε μια από αυτές, για όλη τη ζητούμενη ποσότητα της κάθε ομάδας, όπως
προβλέπεται στην Μελέτη και σύμφωνα με τις Τεχνικές προδιαγραφές της κάθε Ομάδας.
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ-Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς)
Η προσυπολογιζόμενη δαπάνη για την αναφερόμενη υπηρεσία-προμήθεια ανέρχεται στο
ποσό των 15.619,78€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Κριτήριο ανάθεσης: Χαμηλότερη οικονομική προσφορά πλέον Φ.Π.Α.. Προσφορές που
υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό δαπάνης, απορρίπτονται ως μη αποδεκτές .
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Στο παραπάνω πλαίσιο καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς που
δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της εν θέματι προμήθειας να καταθέσουν οικονομική
προσφορά, ιδιοχείρως είτε με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier), σφραγισμένο φάκελο προσφοράς
στο πρωτόκολλο στο Πρωτόκολλο της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. (3ος όροφος, Εθν. Αντίστασης 34, Σέρρες),
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες έως και την Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 12:00 μ.μ.
σύμφωνα με το υπόδειγμα εντύπου οικονομικής προσφοράς (τιμολόγιο προσφοράς) στο
Παράρτημα Α της παρούσης και θα είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Κ.Ε.ΔΗ.Σ.
(www.kedis.gr).

Οι προσφορές που θα υποβληθούν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, θα
θεωρηθούν εκπρόθεσμες και δε θα αξιολογηθούν.
Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει στο γραφείο Προμηθειών, 3ος όροφος, Δευτέρα 12
Αυγούστου 2019 και ώρα 12:00 μ.μ. Οι συμμετέχοντες μπορούν, εφόσον επιθυμούν, να
παρευρεθούν στο άνοιγμα των προσφορών.
Μαζί με την οικονομική προσφορά, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων
αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων του άρθρου 73 και 80 του
Ν.4412/2016, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς παρακαλούνται να καταθέσουν τα
παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις
εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους
διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα
Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Φορολογική ενημερότητα. Στις περιπτώσεις εταιρείας Ο.Ε. ή Ε.Ε., της εταιρείας και
του/των Διαχειριστή/των της εταιρείας. Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), του
Διευθύνοντα Σύμβουλου και του/των Διαχειριστή/των της εταιρείας.
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα(κύριας και επικουρικής).Στις περιπτώσεις εταιρείας Ο.Ε. ή
Ε.Ε., της εταιρείας και του/των Διαχειριστή/των της εταιρείας. Στις περιπτώσεις ανωνύμων
εταιρειών (Α.Ε.), του Διευθύνοντα Σύμβουλου και του/των Διαχειριστή/των της εταιρείας.
δ. Εφόσον πρόκειται για Νομικό Πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του
νομικού προσώπου(άρθρο 93 του Ν.4412/2016)
ε. Βεβαίωση Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι
μήνες πριν από την υποβολή της προσφοράς) από την οποία φαίνεται η επαγγελματική
δραστηριότητα, η οποία θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι συναφής με το αντικείμενο της
παρούσας προμήθειας
Τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υπογραφής της
σύμβασης.
Οι τιμές της υπηρεσίας-προμήθειας θα δοθούν σε ΕΥΡΩ, η παράδοση θα γίνει στα γραφεία
της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. και δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις τιμές του ενδεικτικού προϋπολογισμού.
Σύνταξη προσφορών: Στον σφραγισμένο Φάκελο Προσφοράς πρέπει να αναγράφονται
ευκρινώς τα εξής:
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Η λέξη «Προσφορά» ή η φράση «Φάκελος Προσφοράς»,
Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής,
Ο αριθμός της πρόσκλησης,
Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών
ή αιτήσεων συμμετοχής),
Τα στοιχεία του αποστολέα, ήτοι σύμφωνα με το παρακάτω υπόδειγμα:

Στοιχεία προσφέροντος : ΠΛΗΡΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ,
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ ΚΑΙ Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
«Παροχή υπηρεσιών -προμήθειας για την διοργάνωση της 17ης Πανελλήνιας
Χορευτικής Συνάντησης της Κ.Ε.ΔΗ.Σ., έτους 2019»
Αριθ. Πρωτ.: 1959/02-08-2019
Καταληκτική ημερομηνία
και ώρα της κατάθεσης
προσφορών:
Πέμπτη 12-08-2019 και ώρα 12:00μ.μ.
«ΝΑ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ»

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Η παροχή υπηρεσιών -προμήθειας αφορά την διοργάνωση της 17ης Πανελλήνιας
Χορευτικής Συνάντησης (CPV:79952000-2 «Υπηρεσίες Εκδηλώσεων») που θα
πραγματοποιηθεί στο Θερινό θέατρο του Δήμου Σερρών για το χρονικό διάστημα από
05/09/2019 έως 08/09/2019, όπως περιγράφεται στον ακόλουθο πίνακα.
Α/Α

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ
Φ.Π.Α.

ΟΜΑΔΑ Α

ΔΙΑΤΡΟΦΗ

6.274,40

ΟΜΑΔΑ Β

ΟΡΧΗΣΤΡΑ

6.184,50

ΟΜΑΔΑ Γ

ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

744,00

Δ.1 ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΝΕΡΟ

470,08

ΟΜΑΔΑ Δ

Δ.2. ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. (13%-24%)

1.946,80
15.619,78€
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Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, εφόσον
πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές της υπηρεσίας-προμήθειας.
Ο χρόνος εκτέλεσης της συγκεκριμένης ανάθεσης ορίζεται άμεσα, με την υπογραφή
της σχετικής σύμβασης. Η μεταφορά ειδών βαρύνει τον Ανάδοχο. Η παράδοση των ειδών
προμήθειας της Ομάδας Γ’ και της Δ1, κατάλληλα συσκευασμένων, θα πραγματοποιηθεί
στον χώρο που θα υποδείξει η Επιχείρηση. Η παράδοση του αντικειμένου της σύμβασης
των υπηρεσιών θα γίνεται στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση.
Η κατακύρωση της υπηρεσίας-προμήθειας θα γίνει με Απόφαση Πρόεδρου μετά
την εισήγηση της τριμελούς επιτροπής του άρθρου 221 παρ.3 του Ν.4412/2016.
Το κόστος δαπάνης και η διάθεση της πίστωσης συνολικού ποσού 15.619,78€
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον οικείο Κ.Α: 02.15.6471.13 του
προϋπολογισμού της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. για το οικονομικό έτος 2019.

Για την Κ.Ε.ΔΗ.Σ.

Ζαφειριάδου-Μπουρβάνη Βασιλική
Προέδρος της Κ.Ε.ΔΗ.Σ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ Κ.Ε.ΔΗ.Σ., ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019
Συνοπτική παρουσίαση του έργου:
Α/Α

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΕΜΑΧΙΑ

460

ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗ

10

ΤΕΜΑΧΙΑ

30

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

130

ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗ

1

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΟΜΑΔΑ Α

1

ΔΙΑΤΡΟΦΗ
ΟΜΑΔΑ Β

1

ΟΡΧΗΣΤΡΑ
ΟΜΑΔΑ Γ

1

1
2

ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ
Διάστασης 12X20cm με χρυσή
χαραγμένη επιφάνεια στο κέντρο
με λογότυπα

ΟΜΑΔΑ Δ
ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΝΕΡΟ 500ml
(24τμχ)
ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Η προβλεπόμενη δαπάνη και το είδος των εργασιών είναι δυνατό να
αναπροσαρμόζεται, ανάλογα με την πραγματική εξέλιξη των διαδικασιών και των
δαπανών, με τη ρητή προϋπόθεση να μην υπερβαίνει το συνολικό προϋπολογισμό,
κατόπιν απλής εγγράφου συμφωνίας μεταξύ των δύο μερών και σύμφωνα με την
εγκεκριμένη φόρμα αίτησης και τυχόν επίσημες τροποποιήσεις αυτής.
Σέρρες 31/07/2019
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Τμήμα Προμηθειών
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Αναλυτική περιγραφή των παραδοτέων ενεργειών για κάθε τμήμα της
Μελέτης για τη Διοργάνωση της 17ης Πανελλήνιας Χορευτικής Συνάντησης
της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. για την περίοδο 05-09-2019 έως 08-09-2019, θα είναι:
ΟΜΑΔΑ Α:
1. Διατροφή - Βραδινό:
Η διατροφή περιέχει γεύμα για 460 άτομα και συγκεκριμένα:
α) ΣΑΛΑΤΑ - ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ:
3 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΣΑΛΑΤΕΣ ανά τραπέζι των 8 - 10 ατόμων:
Η επιλογή της σαλάτας γίνεται από τα πιο φρέσκα λαχανικά της εποχής
(ντομάτα, αγγούρι, μαρούλι, καρότο, κρεμμύδι, πιπεριά κ.λ.π.). Επιπλέον 1
μερίδα πατάτες τηγανιτές ανά 4 άτομα και τυρί φέτα ανά τέσσερα άτομα.
β) ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΟ:
β1) Ατομική μερίδα κρεατικό μπάρμπεκιου (μπιφτέκι ή μπριζόλα χοιρινή ή
φιλέτο κοτόπουλο στήθος ή φιλέτο κοτόπουλο μπούτι ή τρία σουβλάκια).
Από τα ανωτέρω κρεατικά επιλέγονται τα 3 ή 4 είδη και σερβίρεται το καθ’
ένα σε ξεχωριστή μερίδα.
ή
β2)Mix grill (φιλετάκι κοτόπουλο + χοιρινή πανσέτα + σουτζουκάκι ή
σουβλάκι) στο ίδιο πιάτο και όλοι οι καλεσμένοι να έχουν την ίδια μερίδα.
ή
β3) Χοιρινό μπούτι ψητό (σερβίρεται σε φέτες) ή Χοιρινό κρασάτο ή
Φιλετάκια κοτόπουλο αρωματισμένα με κάρυ.
Από τα ανωτέρω κρεατικά επιλέγονται τα 2 ή 3 είδη και σερβίρονται μαζί στην
ίδια μερίδα, με σάλτσα ψητού.
γ) ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟ ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΟ:
2χρωμος πουρές πατάτας - καρότου και ρύζι με λαχανικά ή πατάτες φούρνου
και ρύζι με λαχανικά.
δ) ΠΟΤΑ
Κρασί εμφιαλωμένο λευκό και κόκκινο, αναψυκτικά, νερό (απεριόριστη
κατανάλωση).
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Απαραίτητη προϋπόθεση ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει στο χώρο
του βραδινού γεύματος επιπλέον ελεύθερο χώρο - πίστα τουλάχιστον 100 τμ²
για την πραγματοποίηση παραδοσιακού γλεντιού.
ΟΜΑΔΑ Β:
1. Ορχήστρα:
Πρόκειται για τη δαπάνη της ορχήστρας (μουσικών - καλλιτεχνικών
συγκροτημάτων) που θα συμμετάσχουν στην εκδήλωση. Η δαπάνη αυτή
περιλαμβάνει όλες τις νόμιμες κρατήσεις καθώς και τις ασφαλιστικές
εισφορές.
H ορχήστρα θα αποτελείται τουλάχιστον από 8 οργανοπαίχτες
παραδοσιακής μουσικής και θα περιλαμβάνει τα εξής μουσικά όργανα:
κλαρίνο, βιολί και τρομπέτα, λαούτο και τραγούδι, ακορντεόν και γκάιντα,
κρουστά (νταούλι, ντέφι, τουμπερλέκι) επιπλέον λύρα ποντιακή, λύρα
κρητική, ζουρνά 1ο και ζουρνά 2ο. Το ανωτέρω μουσικό σχήμα είναι για 4
εμφανίσεις με ρεπερτόριο που θα καλύπτει το σύνολο των απαιτήσεων της
παραδοσιακής μουσικοχορευτικής εκδήλωσης των συμμετεχόντων
συλλόγων καθώς και δύο γλέντια το Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου και Κυριακή 8
Σεπτεμβρίου 2019.
ΟΜΑΔΑ Γ:
1. Αναμνηστικά εκδήλωσης:
Πρόκειται για 30 αναμνηστικά, όπως περιγράφεται στην Τεχνική
Έκθεση, που θα δοθούν σε όλους τους συμμετέχοντες συλλόγους. Το
αναμνηστικό θα είναι διάστασης 12cm X 20cm, στο οποίο θα υπάρχει στο
κέντρο και στο κάτω μέρος χώρος για χάραξη του λογότυπου της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. και
στοιχείων της 17ης Πανελλήνιας Χορευτικής Συνάντησης 2019.
ΟΜΑΔΑ Δ:
Δ.1. Φυσικό Μεταλλικό Νερό:
Το φυσικό μεταλλικό νερό 500ml θα δοθεί σε συσκευασία 24 τεμαχίων
και θα πρέπει να υπάρχει στο χώρο της εκδήλωσης όπου υποδείξει η
Επιχείρηση. Επίσης με μέριμνα του Αναδόχου να υπάρχει ψυγείο στο χώρο
της εκδήλωσης για να διατηρούνται τα νερά δροσερά .
Δ.2. Λοιπές δαπάνες διοργάνωσης εκδήλωσης:

ΑΔΑ: ΩΦΔΖΟΛΜΠ-Ξ4Β
ΑΔΑΜ: 19PROC005386648

Περιλαμβάνουν την παρουσίαση της εκδήλωσης από έμπειρο
παρουσιαστή/τρια, την προβολή της εκδήλωσης στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης, την επίβλεψη και το συντονισμό της εκδήλωσης από προσωπικό
του Αναδόχου (τουλάχιστον 4 άτομα) καθώς και την ασφάλιση των
μουσικών - καλλιτεχνικών συγκροτημάτων που θα συμμετάσχουν στην
εκδήλωση.

Σέρρες, 31/07/2019
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Τμήμα Προμηθειών

ΑΔΑ: ΩΦΔΖΟΛΜΠ-Ξ4Β
ΑΔΑΜ: 19PROC005386648

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α/Α

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ
ΤΙΜΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΔΑΠΑΝΗ
ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

ΔΑΠΑΝΗ
ΜΕ ΦΠΑ

5.060,00

6.274,40

5.060,00

6.274,40€

4.987,50

6.184,50

4.987,50

6.184,50€

600,00

744,00

600,00

744,00€

ΟΜΑΔΑ Α
1

ΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΤΕΜΑΧΙΑ

460

11,00

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α (Φ.Π.Α. 24%)
ΟΜΑΔΑ Β
1

ΟΡΧΗΣΤΡΑ

ΚΑΤ’
10
498,75
ΑΠΟΚΟΠΗ
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β (Φ.Π.Α.24%)
ΟΜΑΔΑ Γ

1

ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ
διαστ.20X12cm
με χρυσή
χαραγμένη
επιφάνεια στο
κέντρο με
λογότυπα

ΤΕΜΑΧΙΑ

30

20,00

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ (Φ.Π.Α. 24%)
ΟΜΑΔΑ Δ
1

2

ΦΥΣΙΚΟ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ
ΝΕΡΟ 500ml
(24τμχ)
ΛΟΙΠΕΣ
ΔΑΠΑΝΕΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

130

3,2

416,00

470,08

ΚΑΤ’
ΑΠΟΚΟΠΗ

1

1.570,00

1.570,00

1.946,80

2.736,00

2.416,88€

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Δ (13% - 24%)

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. (13% - 24%) 14.796,50 15.619,78€

ΑΔΑ: ΩΦΔΖΟΛΜΠ-Ξ4Β
ΑΔΑΜ: 19PROC005386648

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
Ι. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Του ________________________________________________
Έδρα _______________________________________________
Οδός _____________________________ Αριθμός __________
Τ.Κ._________Α.Φ.Μ._________________ΔΟΥ______________
Τηλέφωνο ______________________Φαξ:_________________
E-mail: ______________________________________________

ΠΡΟΣ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.)
ΟΜΑΔΑ Α : ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Α/Α
1.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Μ/Μ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΕΜΑΧΙΑ

460

Τ/Μ

ΣΥΝΟΛΟ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.

Δηλώνω υπεύθυνα ότι :
 Αποδέχομαι όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.
 Τα είδη είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του σχετικού πίνακα της
παρούσας πρόσκλησης.

Σέρρες ………/………../2019
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος
(Υπογραφή – Σφραγίδα)

ΑΔΑ: ΩΦΔΖΟΛΜΠ-Ξ4Β
ΑΔΑΜ: 19PROC005386648

ΙΙ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Του ________________________________________________
Έδρα _______________________________________________
Οδός _____________________________ Αριθμός __________
Τ.Κ._________Α.Φ.Μ._________________ΔΟΥ______________
Τηλέφωνο ______________________Φαξ:_________________
E-mail: ______________________________________________

ΠΡΟΣ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.)
ΟΜΑΔΑ Β : ΟΡΧΗΣΤΡΑ
Α/Α
1.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΙΔΟΣ
ΟΡΧΗΣΤΡΑ

Μ/Μ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗ

10

Τ/Μ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.
Δηλώνω υπεύθυνα ότι :
 Αποδέχομαι όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.
 Τα είδη είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του σχετικού πίνακα της
παρούσας πρόσκλησης.
Σέρρες ………/………../2019
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος
(Υπογραφή – Σφραγίδα

ΑΔΑ: ΩΦΔΖΟΛΜΠ-Ξ4Β
ΑΔΑΜ: 19PROC005386648

ΙΙΙ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Του ________________________________________________
Έδρα _______________________________________________
Οδός _____________________________ Αριθμός __________
Τ.Κ._________Α.Φ.Μ._________________ΔΟΥ______________
Τηλέφωνο ______________________Φαξ:_________________
E-mail: ______________________________________________

ΠΡΟΣ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.)
ΟΜΑΔΑ Γ : ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
Α/Α
1.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΙΔΟΣ
ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ

Μ/Μ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΕΜΑΧΙΑ

30

Τ/Μ

ΣΥΝΟΛΟ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.

Δηλώνω υπεύθυνα ότι :
 Αποδέχομαι όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.
 Τα είδη είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του σχετικού πίνακα της
παρούσας πρόσκλησης.

Σέρρες ………/………../2019
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος
(Υπογραφή – Σφραγίδα)

ΑΔΑ: ΩΦΔΖΟΛΜΠ-Ξ4Β
ΑΔΑΜ: 19PROC005386648

ΙΙΙ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Του ________________________________________________
Έδρα _______________________________________________
Οδός _____________________________ Αριθμός __________
Τ.Κ._________Α.Φ.Μ._________________ΔΟΥ______________
Τηλέφωνο ______________________Φαξ:_________________
E-mail: ______________________________________________

ΠΡΟΣ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.)
ΟΜΑΔΑ Δ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΙΔΟΣ

Μ/Μ

Δ.1. ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΝΕΡΟ 500ml (24τμχ) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Δ.2. ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

ΚΑΤ’
ΑΠΟΚΟΠΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Τ/Μ ΣΥΝΟΛΟ

130
1

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.
Δηλώνω υπεύθυνα ότι :
 Αποδέχομαι όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.
 Τα είδη είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του σχετικού πίνακα της
παρούσας πρόσκλησης.

Σέρρες ………/………../2019
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος
(Υπογραφή – Σφραγίδα)

