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Θζμα: «Πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ για παροχή υπηρεςιών ςίτιςησ»
Με τθν παροφςα επικυμοφμε να ςασ γνωςτοποιιςουμε ότι το ΚΠΕ τυλίδασΤπάτθσ, 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, πρόκειται να προςφζρει ωσ ελαφρφ γεφμα(ςνακ), κατά τισ δράςεισ του τρζχοντοσ
ςχολικοφ ζτουσ, κάποια από τα είδθ που περιγράφονται ςτον πίνακα που ακολουκεί.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΤ

1η επιλογή
2η επιλογή
3η επιλογή
4η επιλογή
5η επιλογή
6η επιλογή

Κουλοφρι Θεςςαλονίκησ (τιμι/τεμάχιο)
Βουτήματα (Κουλουράκια ι Κζϊκ) (τιμι/κιλό)
Πίτεσ ( τυρόπιτα, χορτόπιτα , κολοκυκόπιτα) (τιμι/ταψί) αρικμόσ τεμαχίων ανά ταψί
άντουιτσ (ηαμπόν γαλοποφλασ-τυρί-ντομάτα)
Μικρό άντουιτσ (ηαμπόν γαλοποφλασ-τυρί)
Αλμυρά και γλυκά ςνακσ (τυροπιτάκια,κρουαςανάκια κλπ) (τιμι/κιλό)

Σο ΚΠΕ τυλίδασ – Τπάτθσ, ςτθν προςπάκειά του να εξαςφαλίςει τθν καλφτερθ δυνατι
ποιότθτα προςφερομζνου ελαφροφ γεφματοσ, ςτουσ μακθτζσ και εκπαιδευτικοφσ που κα
ςυμμετάςχουν ςτισ δράςεισ του, κεωρεί απαραίτθτο, πζραν τθσ οικονομικισ προςφοράσ,
να πλθροφνται οι εξισ προχποκζςεισ:





Λειτουργία τθσ επιχείρθςθσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια του χρόνου, ϊςτε να μπορεί να
εξυπθρετιςει μακθτζσ και εκπαιδευτικοφσ όποτε τθσ ηθτθκεί.
υνζπεια ωσ προσ τθν ϊρα παράδοςθσ των προϊόντων .
Προμικεια ποιοτικϊν υλικϊν για τθν παραςκευι του προςφερόμενου ελαφροφ γεφματοσ.
Η επιχείρθςθ να βρίςκεται κοντά ςτισ εγκαταςτάςεισ ι τα πεδία του ΚΠΕ ςτθν Τπάτθ.

Η παροφςα δθμοςιεφεται, για δεκαπζντε (15) θμερολογιακζσ θμζρεσ, ςτισ
ιςτοςελίδεσ του ΚΠΕ και του ΙΝΕΔΙΒΙΜ.
ε κετικι απάντθςι ςασ ωσ προσ τθν παροχι τθσ ςυγκεκριμζνθσ υπθρεςίασ,
παρακαλοφμε να μασ γνωςτοποιιςετε τθν προςφορά ςασ μζχρι τθν 27θ Φεβρουαρίου
2019.
Επιςυνάπτουμε ςχετικό πίνακα προςφοράσ. τισ τιμζσ να ςυμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ.

Διάρκεια προςφοράσ: Από 28-2-2019 ζωσ 30-6-2019.

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