ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
Διεύθυνση : Πολυτεχνείου 1
Τηλ.
: 22713 – 50565 & 50503
Ταχ. Κώδικας: 82100 Χίος
E-mail : grafeioantiperif@chios.pvaigaiou.gov.gr

ΠΡΟΣ : Κάθε ενδιαφερόμενο

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ»
για κέρασμα περίπου εκατό ατόμων με ατομικά συσκευασμένα εδέσματα γλυκά και
αλμυρά, κ.ά, στα πλαίσια των Εκδηλώσεων για την Ημέρα Παράδοσης της Χίου στην
Ελλάδα από την τουρκική στρατιωτική ηγεσία του νησιού, το 1912, την Τετάρτη 21
Δεκεμβρίου 2022, που θα πραγματοποιηθούν στις Καρυές.
Η Περιφερειακή Ενότητα Χίου, στο πλαίσιο των Εκδηλώσεων για την Ημέρα Παράδοσης της
Χίου στην Ελλάδα από την τουρκική στρατιωτική ηγεσία του νησιού, το 1912, την Τετάρτη
21 Δεκεμβρίου 2022, που θα πραγματοποιηθούν στις Καρυές, προτίθεται να προβεί στο
κέρασμα περίπου εκατό παρευρισκόμενων-επισκεπτών, με ατομικά συσκευασμένα εδέσματα
γλυκά και αλμυρά, κ.ά., σε επιχείρηση εντός του χωριού Καρυές στην Χίο. Για το λόγο αυτό
αναζητεί οικονομικές προσφορές για τα παρακάτω είδη:
Είδος
Ατομική συσκ. ανάμικτων Ξηρών καρπών 3 ειδών(60 gr)
Σοκολατάκια (ατομική συσκευασία)
Χιώτικος χυμός πορτοκάλι (ατομική συσκ. 250 ml )
Νερά συσκ 24*0.5l
Κονιάκ 750 gr 3 ΑΣΤΕΡΩΝ ΜΕΤΑΞΑ
Βουτήματα Μπισκότο κανέλας (τυλιγμένα ατομικά)
Βουτήματα Μπισκότο βουτύρου (τυλιγμένα ατομικά)
Βουτήματα πτιφούρ (τυλιγμένα ατομικά)
Βουτήματα γεμιστό αμυγδαλωτό (τυλιγμένα ατομικά)
Κουρκουμπίνια
Καφέδες
Τσάι
γλυκό
Σέρβις
Παρακαλούμε εάν ενδιαφέρεστε να καταθέσετε την προσφορά σας θα πρέπει να
συμπληρώσετε το συνημμένο έντυπο με την Οικονομική Προσφορά (Παράρτημα 1) που σας
επισυνάπτουμε και να την προσκομίσετε στην Υπηρεσία υπογεγραμμένο και σφραγισμένο, σε κλειστό
φάκελο, μέχρι την Τρίτη 6 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 14:00.
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ που θα κατατεθούν μετά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής δεν
θα γίνονται δεκτές
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Η εκτιμώμενη αξία της ανωτέρω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων
πενήντα ευρώ και μηδέν λεπτών (450,00€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Οι προσφορές που θα κατατεθούν πρέπει να βρίσκονται συσκευασμένες σε κλειστό
φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
1.

Η λέξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» με κεφαλαία γράμματα.
Τα στοιχεία του αποστολέα (Επωνυμία και διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, φαξ και τυχόν
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).
Ο πλήρης τίτλος της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος:(Κέρασμα περίπου για εκατό άτομα

2.

με ατομικά συσκευασμένα εδέσματα γλυκά και αλμυρά, κ.ά., στα πλαίσια των
Εκδηλώσεων της Ημέρας Παράδοσης της Χίου στην Ελλάδα από την τουρκική
στρατιωτική ηγεσία του νησιού, το 1912, την Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2022, στις Καρυές
Χίου.)
Οι ανωτέρω προμήθεια θα πρέπει να υλοποιηθεί με ευθύνη του προμηθευτή, ενώ η δαπάνη
για τα ανωτέρω, θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου έτους
2022 και ειδικότερα τον Κ.Α.Ε. 2072.5161.0001.
Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την επιλογή του προμηθευτή είναι αυτή της απευθείας
ανάθεσης, με κριτήριο την συνολικά χαμηλότερη τιμή, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Παρακαλούμε να προσκομίσετε μας οικονομικές μας προσφορές, αφού επικοινωνήσετε με
την υπηρεσία μας για τυχόν διευκρινίσεις και περαιτέρω λεπτομέρειες.
Η παρούσα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ θα δημοσιευθεί στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ. και
στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στη διεύθυνση: www.pvaigaiou.gov.gr, μέσω της
διαδρομής: ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ – ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ. Θα αποσταλεί δε, και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή
θα δοθεί ιδιοχείρως στους προμηθευτές που έδειξαν ενδιαφέρον με την έρευνα αγοράς για την
παραπάνω προμήθεια.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Χίου

Παντελής Βρουλής
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ :
- Οικονομική Προσφορά (Παράρτημα 1)
Κοινοποίηση:
Διεύθυνση Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (με την παράκληση να την αναρτήσει στην
ιστοσελίδα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, μέσω της διαδρομής:
ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ –
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ)
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΣ: Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου/Περιφερειακή Ενότητα Χίου, Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Χίου.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ : ………………………………………..……………………………………………………………………………………………
Α. Φ. Μ. – Δ.Ο.Υ. : ……………………………….………………..…………………………………………………………………………..
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ – Τ. Κ. : ………………………………….…………….………………………………………………………………………….
ΤΗΛΕΦΩΝΟ – ΦΑΞ : ………………………………….………………….…………………………………………………………………..
Email :……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Η παρούσα οικονομική προσφορά αφορά το κέρασμα περίπου εκατό ατόμων με ατομικά
συσκευασμένα εδέσματα γλυκά και αλμυρά, κ.ά., στα πλαίσια των Εκδηλώσεων της Ημέρας

Παράδοσης της Χίου στην Ελλάδα από την τουρκική στρατιωτική ηγεσία του νησιού, το
1912, την Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2022, στις Καρυές Χίου.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 100 ΑΤΟΜΑ
Είδος
Ατομική συσκ. ανάμικτων Ξηρών καρπών 3 ειδών(60 gr)
Σοκολατάκια (ατομική συσκευασία)
Χιώτικος χυμός πορτοκάλι, κ.α.(ατομική συσκ. 250 ml )
Νερά συσκ 0.5l
Κονιάκ 750 gr 3 ΑΣΤΕΡΩΝ ΜΕΤΑΞΑ
Βουτήματα Μπισκότο κανέλας (τυλιγμένα ατομικά)
Βουτήματα Μπισκότο βουτύρου (τυλιγμένα ατομικά)
Βουτήματα πτιφούρ (τυλιγμένα ατομικά)
Βουτήματα γεμιστό αμυγδαλωτό (τυλιγμένα ατομικά)
Κουρκουμπίνια
Καφέδες π.χ. Ελληνικός καφές
Τσάι
γλυκό
Σέρβις
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
ΦΠΑ…….%
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α.

Χίος, …………………. 2022
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(Ονοματεπώνυμο – υπογραφή- σφραγίδα)
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