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Προς Κάθε ενδιαφερόμενο 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

   Στα πλαίσια διεξαγωγής των Πανελλήνιων Φοιτητικών Πρωταθλημάτων 

σκάκι, σκοποβολής, στίβου και επιτραπέζιας αντισφαίρισης που 

διοργανώνονται από το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας " οι οποίοι θα γίνουν στις 1 

Ιουνίου 2017, η Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών του ΤΕΙ Κεντρικής 

Μακεδονίας, πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης 

στη παροχή των παρακάτω υπηρεσιών. 

Το κόστος ορίζεται στα 16.000€ με ΦΠΑ.  

Η δαπάνη θα καλυφθεί από το  ανώτερο  έργο  που  διαχειρίζεται  η  Επιτροπή 

Ερευνών.  

Οι συμμετέχοντες θα μπορούν να υποβάλλουν προσφορά και για κάθε 

κατηγορία ξεχωριστά χωρίς όμως να ξεπερνούν τον προϋπολογισμό της 

κατηγορίας. 

Κατηγορίες - Προδιαγραφές- Προϋπολογισμοί  : 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΜΕ ΦΠΑ 

1 Φιλοξενία – διαμονή
συμμετεχόντων αθλητών : 

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό θα 
χρειασθούν περίπου για τη φιλοξενία 
των αθλητών 250 κλίνες. 

Οι οποίες ανάλογα με τις 
δυνατότητες  των ξενοδοχείων θα 
πρέπει να είναι μονόκλινες, δίκλινες 
και τρίκλινες για δύο 
διανυκτερεύσεις με πρωινό, 31 

250 
κλίνες 

5.000 € 



Μαΐου και 1 Ιουνίου 2017. 

Όσα από τα ενδιαφερόμενα 
ξενοδοχεία έχουν τη δυνατότητα 
παροχής σίτισης  (μεσημεριανό ή 
βραδινό ) να καταθέσουν προσφορές 
διαμονής,  με ημιδιατροφή. 

Επίσης να καταθέσουν  ξεχωριστή 
πρόταση κοστολόγησης ενός 
ξεχωριστού γεύματος (κατ’ άτομο). 

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι: 

α) η πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφοράς βάσει 
της συνολικής τιμής.  

β) οι αποστάσεις των 
ενδιαφερόμενων ξενοδοχείων από το 
κέντρο της πόλης , για προφανείς 
οικονομικούς λόγους.  

Με βάσει τις προσφερόμενες τιμές 
και σύμφωνα με τη δυνατότητα 
φιλοξενίας του κάθε ξενοδοχείου, 
θα επιλεγούν τόσα όσα θα 
απαιτηθούν για την πλήρη κάλυψη 
των ζητούμενων  κλινών (250) 

2 Διατροφή αθλητών σε εστιατόρια 

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, 
θα χρειασθεί η κάλυψη των αναγκών 
σίτισης 150 αθλητών ημερησίως. 

Το μενού θα πρέπει να περιλαμβάνει 
για μεσημεριανό ή βραδινό γεύμα τα 
εξής:  

1) 1ο πιάτο (ζυμαρικά ή σούπα )

2) Κυρίως πιάτο (κατ’ προτίμηση
κρέας )

3) ½ Ατομική σαλάτα εποχής
συνοδευόμενη με ½ φέτα
τυρί.

4) Αναψυκτικό

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι: 

α) η πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφοράς βάσει 
της  τιμής.  

β) οι αποστάσεις των 
ενδιαφερόμενων εστιατορίων από το 

150 
αθλητών 
ημερησίως 

7.000 € 



κέντρο της πόλης , για προφανείς 
οικονομικούς λόγους.  

Με βάσει τις προσφερόμενες τιμές 
και σύμφωνα με τη δυνατότητα 
φιλοξενίας του κάθε εστιατορίου,  θα 
επιλεγούν τόσα  όσα θα  απαιτηθούν 
για την πλήρη κάλυψη των αθλητών 
(150) 

3 Διατροφή (100) αθλητών εντός 
του περιβάλλοντος χώρου του 
ΤΕΙ  ΚΜ 

Οι ολοήμεροι αγώνες της 
σκοποβολής και του σκάκι θα 
διεξαχθούν σε εγκαταστάσεις του ΤΕΙ 
ΚΜ την 1η Ιουνίου 2017. Για το 
λόγω αυτό η σίτιση τους θα 
πραγματοποιηθεί εντός των 
εγκαταστάσεων της φοιτητικής 
λέσχης του Ιδρύματος.  

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, 
θα χρειασθεί η κάλυψη των αναγκών 
σίτισης 100 αθλητών. 

Το μενού θα πρέπει να περιλαμβάνει 
για μεσημεριανό ή βραδινό γεύμα τα 
εξής:  

1) 1ο πιάτο (ζυμαρικά ή σούπα )

2) Κυρίως πιάτο (κατ’ προτίμηση
κρέας )

3) Ατομική σαλάτα εποχής.

4) Φρούτο και γλυκό

5) Αναψυκτικό (330ml)

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι: 

α) η πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφοράς βάσει 
της  τιμής.  

100 
αθλητών 
ημερησίως 

1.000 € 



4 Σίτιση διαμενόντων (70) 
αθλητών στις κατασκηνώσεις 
του Δήμου Σερρών 
(Χρυσοπηγή) 

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, 
θα χρειασθεί η κάλυψη των 
αναγκών σίτισης (πρωινό και 
βραδινό γεύμα) 70 αθλητών 
ημερησίως. 

Το μενού θα πρέπει να 
περιλαμβάνει:  

α) για πρωινό 

άρτος 

γάλα, τσάι, καφές, χυμούς 

βούτυρο, μέλι, μαρμελάδα 
ατομικές συσκευασίες 

αλλαντικά τυροκομικά, 

 αυγά – ομελέτα , 

 για βραδινό  γεύμα τα εξής: 

άρτος 

1ο πιάτο (σουφλέ ζυμαρικών ) 

Κυρίως πιάτο (κατ’ προτίμηση 
κρέας ) 

½ Ατομική σαλάτα εποχής 
συνοδευόμενη με ½ φέτα τυρί. 

Αναψυκτικό 

Ο μειοδότης θα πρέπει να είναι σε 
θέση να καλύψει επαρκώς τη 
σίτιση και με τον απαραίτητο για 
σερβίρισμα εξοπλισμό (πιάτα, 
μαχαιροπίρουνα, ποτήρια κ.α.)  και 
το αναγκαίο προσωπικό για τη 
εξυπηρέτηση των αθλητών. 

Η προετοιμασία και η παρασκευή 
των γευμάτων θα πρέπει να 
πραγματοποιηθεί στις υπάρχουσες 
εγκαταστάσεις των 
κατασκηνώσεων. 

70 
αθλητών 
ημερησίως. 

3.000 € 

Σύνολο 16.000 € 



• Η παροχή υπηρεσιών αφορά τις ημερομηνίες 31/5/2017, 1/6/2017 και
2/6/2017.

• Οι προσφορές σίτισης θα δοθούν κατά άτομο.

• Για την κατάλληλη προετοιμασία των αναδόχων σίτισης ο τελικός
αριθμός των σιτιζόμενων φοιτητών που θα αντιστοιχεί σε κάθε μειοδότη
θα γνωστοποιηθεί 3 μέρες πριν από τους αγώνες.

• Για την διαμονή οι τιμές θα δοθούν για μονόκλινο, δίκλινο και τρίκλινο
δωμάτιο. Για την κατάλληλη προετοιμασία των αναδόχων ο τελικός
αριθμός των φιλοξενούμενων φοιτητών που θα αντιστοιχεί σε κάθε
μειοδότη θα γνωστοποιηθεί 5 μέρες πριν από τους αγώνες.

 Χρόνος και τόπος κατάθεσης των προσφορών 

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέσουν τις προσφορές τους, σφραγισμένες, 
στη Γραμματεία της Επιτροπής Ερευνών, Κτίριο Πολλαπλών Χρήσεων, 1ος 
όροφος, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:00 έως 14:30, έως την 
2/05/2017 ημέρα Τρίτη.

ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας 
    Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών 

(Αριθμ. Πρωτ.  2218 /11-04-2017) 
Τέρμα Μαγνησίας 

Κτίριο Πολλαπλών Χρήσεων 
62124, Σέρρες 

Η αποσφράγιση και αξιολόγηση θα γίνει την Τετάρτη 3 Μαΐου 2017 και ώρα 
11,00. 
Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει τα κάτωθι: 
1. Οικονομική προσφορά από την οποία προκύπτει με σαφήνεια η
προσφερόμενη τιμή. 
2. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο προσφέρων
είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις. 
3. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο προσφέρων
είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης για συμμετοχή σε 
διαγωνισμό. 
4. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή έλλειψη αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που
εκδίδεται από αρμόδια δικαστική αρχή του κράτους- μέλους ή της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός 
φορέας από το οποίο πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 1 του Ν. 
4412/20016. 
    Η υποχρέωση αποσπάσματος αφορά ιδίως στις περιπτώσεις εταιρειών 
περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) και προσωπικών εταιρειών (ΟΕ και ΕΕ)των 
διαχειριστών τους. Στις δε περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (ΑΕ) του 
Διευθύνοντα Συμβούλου και όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Τον ανάδοχο που θα προκύψει θα βαρύνει κάθε νόμιμη κράτηση. 

Δικαίωμα συμμετοχής  



Δικαίωμα υποβολής προσφορών έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα 
καθώς και ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά 
(Ν.2286/95 αρθ. 4. παρ.1.) και ασχολούνται συστηματικά με την προμήθεια 
των συγκεκριμένων ειδών της παρούσας πρόσκλησης.  
 
Δημοσιότητα – παραλαβή πρόσκλησης 
Η πρόσκληση θα είναι αναρτημένη στον ιστότοπο της Επιτροπής Ερευνών του 
ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας  http://rescommittee.teicm.gr/ 
 
Ισχύς προσφορών 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες επί εκατόν είκοσι 
(120) ημέρες από την επόμενη της ημέρας κατάθεσης αυτών. Προσφορά που 
ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 
 
Πληροφορίες - Διευκρινήσεις  
Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της πρόσκλησης παρέχονται από 
την Επιτροπή Ερευνών, τηλ. 23210-49239.  
 

 
 
 

              Ο Πρόεδρος του Ειδικού Λογαριασμού 
      

 
 

 
                 Αναστάσιος Μωϋσιάδης 

 
 


