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Εςτιατόρια Τπάτθσ

Θζμα: «Προςφορά για παροχή γευμάτων ςε δράςεισ του ΚΠΕ»
Με τθν παροφςα επικυμοφμε να ςασ γνωςτοποιιςουμε ότι το ΚΠΕ τυλίδασ-Τπάτθσ, ςτο πλαίςιο
υλοποίηςησ τησ Πράξησ «ΚΕΝΣΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (ΚΠΕ)-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ» μζςω του Επιχειρηςιακοφ Προγράμματοσ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ,
ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ», υποζργο 4, άξονασ προτεραιότητασ 8, με τη ςυγχρηματοδότηςη
τησ Ελλάδασ και τησ Ευρωπαϊκήσ Ζνωςησ, κατά τθν υλοποίθςθ των δράςεϊν του για μακθτζσ και
εκπαιδευτικοφσ, εξετάηει τθν προςφορά γεφματοσ ςτισ παρακάτω περιπτϊςεισ:
α)

ε εκπαιδευτικοφσ και μακθτζσ ςχολικϊν ομάδων περιβαλλοντικισ εκπαίδευςθσ ςχολείων που
βρίςκονται ςε ακτίνα μεγαλφτερθ των 80Km από τθν ζδρα του ΚΠΕ.

β)

ε εκπαιδευτικοφσ και μακθτζσ ςχολικϊν ομάδων περιβαλλοντικισ εκπαίδευςθσ
ςυμμετάςχουν ςε διιμερα προγράμματα.
(1 γεφμα ι δείπνο)

γ)

ε εκπαιδευτικοφσ, ειςθγθτζσ, διοργανωτζσ που κα ςυμμετάςχουν ςε θμερίδεσ και ςεμινάρια του
ΚΠΕ.
(1 τουλάχιςτον γεφμα ι δείπνο για τθν κάκε θμζρα)

που κα

Ωσ προσ τθν ςυγκεκριμζνθ παροχι ενδιαφερόμαςτε για ςυνεργαςία με επιχειριςεισ ςίτιςθσ τθσ
περιοχισ Τπάτθσ, βάςει των κριτθρίων που ακολουκοφν:
1. Λειτουργία ςε ετιςια βάςθ του εςτιατορίου, ϊςτε να μπορεί να εξυπθρετιςει μακθτζσ και εκπαιδευτικοφσ
όποτε του ηθτθκεί.
2. υνζπεια ωσ προσ τθν ϊρα του γεφματοσ.
3. Προμικεια ποιοτικϊν υλικϊν για τθν παραςκευι των φαγθτϊν.
4. Διάκεςθ εξυπθρζτθςθσ μακθτϊν και εκπαιδευτικϊν ςε οποιαδιποτε ιδιαιτερότθτα προκφψει.
5. Επαρκισ χϊροσ για φιλοξενία ομάδων πενιντα (50) ατόμων και ςτθν περίπτωςθ των ςεμιναρίων μζχρι εκατό
(100).
6. Θζρμανςθ του χϊρου.
7. Εξαεριςμόσ τθσ αίκουςασ.
8. ωςτι υγιεινι του χϊρου.
9. Η επιχείρθςθ να βρίςκεςτε πλθςίον των εγκαταςτάςεων του ΚΠΕ ςτθν Τπάτθ.

Το μενού να περιλαμβάνει μία από τις παρακάτω επιλογές:

1θ επιλογι
2θ επιλογι
3θ επιλογι

4θ επιλογι

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΤ
Α) αλάτα εποχισ και φζτα ανά τζςςερα(4) άτομα
Β)Κυρίωσ πιάτο: Μπριηόλα χοιρινι ι Μπιφτζκι ι ουβλάκι μερίδα ι Κοτόπουλο με ςυνοδευτικό
( ρφηι-πατάτεσ)
Γ) Φροφτο εποχισ ι γλυκό ι αναψυκτικό.
Α) παγγζτι με ςάλτςα ι κιμά και τυρί ι πίτςα (1 πίτςα/2 άτομα)
Β) αναψυκτικό
Σρία ςουβλάκια καλαμάκι, με πατάτεσ-ψωμί
Α) αλάτα εποχισ και φζτα ανά τζςςερα(4) άτομα
Β) Ατομικό ορεκτικό.
Γ)Κυρίωσ πιάτο: Μπριηόλα χοιρινι ι μπιφτζκι ι κοτόπουλο με ςυνοδευτικό
( ρφηι-πατάτεσ)
Δ)Φροφτο εποχισ ι γλυκό
Ε) Αναψυκτικό .

ε κετικι απάντθςι ςασ ωσ προσ τθν κάλυψθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ανάγκθσ, παρακαλοφμε να μασ
γνωςτοποιιςετε τθν προςφορά ςασ μζχρι τθν 27θ -2-2019.
Η παροφςα δθμοςιεφεται, για δεκαπζντε (15) θμερολογιακζσ θμζρεσ, ςτισ ιςτοςελίδεσ του ΚΠΕ και
του ΙΝΕΔΙΒΙΜ.

Διάρκεια προςφοράσ: 28-2-2019 ζωσ 30-6-2019.
Ακολουκεί ςχετικόσ πίνακασ. τισ τιμζσ να ςυμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ.

Ο Τπεφκυνοσ του Κ.Π.Ε. τυλίδασ - Τπάτθσ
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