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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας μετά την αριθμ. 132/2018 απόφαση της Επιτροπής Αναπτυξιακής και Κοινωνικής
Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου (ΑΔΑ ΨΒ1Σ7Λ6-9ΩΨ), προτίθεται να προχωρήσει σε απευθείας ανάθεση
κατόπιν συλλογής προσφορών με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για
την παράθεση ενός επίσημου δείπνου προς τιμήν των συμμετεχόντων (έως 90 άτομα)
με συνολικό προϋπολογισμό έως του ποσού των 3.500,00€ (με Φ.ΠΑ.)
στα πλαίσια της διοργάνωσης της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της Διαμεσογειακής Επιτροπής της CPMR
(Συνέδριο των Παράκτιων Περιφερειακών περιοχών της Ευρώπης) που θα πραγματοποιηθεί στην Πάτρα, στις 28
&29 Ιουνίου 2018.
Οι τεχνικές προδιαγραφές θα είναι σύμφωνα με το παράρτημα Α, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο
μέρος της παρούσας πρόσκλησης.
Η Πρόσκληση απευθύνεται σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δραστηριοποιείται στο χώρο.
Για την αποστολή προσφοράς αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς στην Δ/νση Οικονομικού-Δημοσιονομικού Ελέγχου,
Τμήμα Προμηθειών, Πανεπιστημίου 254 (Κτήριο Β΄) Τ.Κ. 26110 στην Πάτρα σε σφραγισμένο φάκελο

έως την

Πέμπτη 31-05-2018 και ώρα 10:00 π.μ. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την ίδια μέρα και ώρα
10.30 π.μ.
Ο φάκελος θα περιλαμβάνει:
α)Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία ο συμμετέχων θα δηλώνει ότι η προσφορά του είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις
της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών τις οποίες αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα και ότι δεν έχει
κώλυμα αποκλεισμού από τη συμμετοχή του σε διαδικασία σύναψης σύμβασης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
73 και 74 του Ν.4412/2016β)
β) την Οικονομική Προσφορά για την εν λόγω πρόσκληση.
Ο ανάδοχος που θα προκύψει από την ανωτέρω διαδικασία οφείλει, κατόπιν ειδοποίησής
προσκομίσει τα εξής δικαιολογητικά : Ποινικό μητρώο, ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΡΑΜΟΣ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από EIRINI ADAMOPOULOU
Ημερομηνία: 2018.05.30 11:11:58 EEST
Αιτία: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

μας,

να

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ_ΕΠΙΣΗΜΟ ΔΕΙΠΝΟ

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στα πλαίσια της στα πλαίσια της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της
Διαμεσογειακής Επιτροπής της CPMR που θα πραγματοποιηθεί στην Πάτρα στις 28 &29 Ιουνίου
2018, ενδιαφέρεται για την παράθεση ενός επίσημου δείπνου προς τιμήν των εν λόγω συμμετεχόντων με
συνολικό προϋπολογισμό έως του ποσού των 3.500,00€ (με Φ.ΠΑ.)

Το επίσημο δείπνο θα παρασχεθεί στις 28 Ιουνίου 2018 και ώρα 8:30 μ.μ., (βάσει ημερήσιας διάταξης) για έως 90
άτομα περίπου (ο ακριβής αριθμός των ατόμων θα καθοριστεί 2-5 ημέρες πριν). Το δείπνο θα πρέπει να καλύπτει
τις ακόλουθες απαιτήσεις:

1. Καθιστό, σερβιριστό δείπνο σε εστιατόριο εντός του κέντρου της πόλεως των Πατρών και της παραλιακής ζώνης
της Πάτρας
2. Το μενού θα αποτελείται από


Ορεκτικό (2 επιλογές) με σαλάτα εποχής



Κυρίως Πιάτο (2 επιλογές)



Επιδόρπιο



Πακέτο ποτών με επιλογές σε αναψυκτικά, μπύρες, λευκό και κόκκινο κρασί επώνυμης ετικέτας,
εμφιαλωμένο νερό και ανθρακούχο νερό σε απεριόριστη κατανάλωση



Καφέ ή τσάι στο τέλος του δείπνου

3. Στο δείπνο θα πρέπει να παρέχονται δυνατότητες για ειδικές διατροφικές απαιτήσεις για (πx vegan,vegetarian,)

Σημείωση:


Οι προσφέροντες θα πρέπει να αναφέρουν παράδειγμα επιλογής εστιατορίου και ενδεικτικό μενού.



Η τιμή θα δοθεί ανά άτομο



Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί με βάση τον τελικό αριθμό των συμμετεχόντων.



Κριτήριο Κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής

