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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 

  
«Παροχή υπηρεσιών εστίασης για την Τελική Συνάντηση του έργου SEE-AGRO-

START» 

 

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)/ Ινστιτούτο Έρευνας και 

Τεχνολογίας Θεσσαλίας (IΕΤΕΘ), νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα, που εδρεύει στη Θέρμη Θεσσαλονίκης (6ο χλμ. Οδού Χαριλάου-Θέρμης),  

προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ενώσεις και κοινοπραξίες αυτών) 

να υποβάλει πρόταση – προσφορά, μη δεσμευτική για το ΕΚΕΤΑ, σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης, για το έργο: 

 

«Παροχή υπηρεσιών εστίασης για την Τελική Συνάντηση του έργου SEE-AGRO-

START» 

 
Οι  υποψήφιοι  θα  πρέπει  να  έχουν  αποδεδειγμένη  επαγγελματική  εμπειρία  στην  

υλοποίηση αντίστοιχων έργων  και να είναι πλήρως εξοικειωμένοι με το αντικείμενο αυτό. 
 

Αντικείμενο – Τεχνικές Προδιαγραφές 

 
Παροχή Υπηρεσιών Εστίασης  

Η πρόσκληση αφορά στην Παροχή Υπηρεσιών Εστίασης στα πλαίσια διοργάνωσης της 

συνάντησης για συνολικό αριθμό 100 ατόμων. Συγκεκριμένα, οι Υπηρεσίες Εστίασης  θα 

παρασχεθούν με βάση τον παρακάτω πίνακα:  
 

 
Διοργάνωση της τελικής εκδήλωσης του έργου AGRO-START – 
Προδιαγραφές: 

1. Παροχή αίθουσας χωρητικότητας τουλάχιστον 100 ατόμων   

2. Παροχή οπτικοακουστικού εξοπλισμού (μικροφωνική εγκατάσταση, 

projector) 

3. Παροχή ενός (1) coffee break 100 ατόμων κατά το οποίο θα 

προσφερθούν κατ’ ελάχιστο: καφές φίλτρου, τσάι, χυμός, μεταλλικό νερό, 

κέικ, βουτήματα 

4. Παροχή γεύματος σε μπουφέ για 100 άτομα κατά το οποίο θα 

προσφερθούν κατ’ ελάχιστο: 2 είδη σαλάτας, 2 είδη κυρίως πιάτου, 2 είδη 

ορεκτικού, πιατέλα τυριών, 2 είδη επιδορπίου, μεταλλικό νερό, 

αναψυκτικά 

 



Η παροχή των υπηρεσιών θα γίνει σε χώρο του αναδόχου. Η τελική επιλογή των μενού θα 

γίνει ύστερα από συνεννόηση του ΕΚΕΤΑ/ΙΕΤΕΘ με τον ανάδοχο. 

Το μέγιστο συνολικό κόστος για το σύνολο των υπηρεσιών της παρούσας πρόσκλησης δεν θα 

πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 €), 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν κλειστό (σφραγισμένο) φάκελο έγγραφης 

προσφοράς για το σύνολο του έργου όπως αυτές προσδιορίζονται παραπάνω με τα εξής 

στοιχεία: 
 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ για το έργο: 

 
«Παροχή υπηρεσιών εστίασης για την Τελική Συνάντηση του έργου SEE-AGRO-

START» 

 
Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι και την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 

12:30 μ.μ. στην ακόλουθη διεύθυνση: 
 

Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) 
Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (ΙΕΤΕΘ) 
Δημητριάδος 95 & Π. Μελά – 3ος όροφος 
Τ.Κ. 38333 Βόλος 
 

Για τη λήψη της τελικής απόφασης θα συνεκτιμηθούν το ύψος της οικονομικής προσφοράς, η 

πληρότητα της πρότασης και η εμπειρία των υποψηφίων. 

Η υποβολή προσφοράς συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον υποψήφιο 

Ανάδοχο όλων των όρων της παρούσας πρόσκλησης. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει φορολογική ενημερότητα για την εξόφλησή του. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται 

στην κα Όλγα-Μαρία Χατζηδήμου τηλ: 24210-96744, fax: 24210-96750, e-mail: 

ohadjidim@ireteth.certh.gr. 

         Για το ΕΚΕΤΑ/ΙΕΤΕΘ 

    Ηλίας Χούστης  

                 Διευθυντής Ι.Ε.ΤΕ.Θ. 
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