
 

 

 

Σέρρες 18/01/2017 

Αριθμ.Πρωτ.:  260 

TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ 

ΤΕΡΜΑ ΜΑΓNΗΣΙΑΣ - 62124 ΣΕΡΡΕΣ 

ΤΗΛ.23210 49239,49168 - FAX: (23210) 49251 

Email: resc@teiser.gr 

 

 

 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ CATERING 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΜΣ " ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ"  
  
   Στα πλαίσια υλοποίησης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) 
του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, το οποίο 
αυτοχρηματοδοτείται, ο Ειδικός Λογαριασμός του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας 
πρόκειται να προβεί  σε απευθείας ανάθεση υπηρεσίας catering για εκδήλωση κοπής 
βασιλόπιτας του ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, προϋπολογισμού 300€ 
συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ. 
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου στις 18:15 στην 
αίθουσα του μεταπτυχιακού στα εργαστήρια της σχολής Διοίκησης και Οικονομίας. 
Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Μεταπτυχιακού Προγράμματος.  
 
υπηρεσία catering για 40 άτομα για τα παρακάτω είδη: 
1. Καφές φίλτρου 
2. Αναψυκτικά-χυμοί-νερά  
3. Αλμυρά είδη δύο (2) 
4. Σαράντα (40) ατομικά βασιλοπιτάκια (το ένα θα έχει φλουρί) 
5. Βασιλόπιτα 1 kgr με φλουρί  
 
Τα προϊόντα θα πρέπει να έρθουν σερβιρισμένα σε δίσκους πιατέλες σερβιρίσματος 
και το στήσιμο του μπουφέ θα γίνει από προσωπικό της εταιρείας. 
 
 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 14:00, έως την 30/01/2017 ημέρα 
Δευτέρα 
                              



ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας 
                            Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών 

Για τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών  
catering για τις ανάγκες του ΠΜΣ "Διοίκηση Επιχειρήσεων, ΜΒΑ" 

(Αριθμ. Πρωτ. 260/18-01-2017) 
Τέρμα Μαγνησίας 

Κτίριο Πολλαπλών Χρήσεων 
62124, Σέρρες 

 
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση θα γίνει την Τρίτη 31-1-2017  και ώρα 10,00 μ.μ  
 
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 Διευθυντής του ΠΜΣ                     Ο Πρόεδρος του Ειδικού Λογαριασμού   
   
                                                                                    
                                                              
   
  Σωτήριος Δημητριάδης                                           Αναστάσιος Μωϋσιάδης  


