
Ζάκυνθος, …../…../2017 

Προς την επιτροπή διενέργειας έρευνας αγοράς του ΚΠΕ Λιθακιάς Ζακύνθου  

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΕΚΑΤΙΑΝΟΥ 

Η επιχείρηση…………………………………………………… με ΑΦΜ…………..…………………., ΔΟΥ……….……………….., 

τηλέφωνο…………………………….. και νόμιμο εκπρόσωπο της τον/την ……………….………………………………… 

για την προμήθεια τροφίμων στο ΚΠΕ Λιθακιάς Ζακύνθου προσφέρει τις αναγραφόμενες τιμές, με 

την επισήμανση ότι στις τιμές συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ και κάθε είδους φόροι και κρατήσεις. 

Για την παροχή δεκατιανού σε συμμετέχοντες στα προγράμματα του Κ.Π.Ε. Λιθακιάς Ζακύνθου για το 

σχολικό έτος 2017-2018 (από 23Oκτωβρίου 2017 – 31 Αυγούστου 2018) προσφέρω την τιμή των 

________ευρώ ανά άτομο συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  

Αναλυτικά: 

 

Δεκατιανό: Σάντουιτς.       Τιμή μονάδας …………………... 

Περιγραφή (υλικά που θα περιέχει): ……………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………........ 

Μπουκάλι εμφιαλωμένο νερό 0,5lt:     Τιμή μονάδας …………………… 

 

 Η επιχείρηση πρέπει να διαθέτει την κατάλληλη άδεια λειτουργίας και να διαθέτει φορολογική 
ενημερότητα (για δαπάνες άνω των 1500 ευρώ και ασφαλιστική ενημερότητα (για δαπάνες 
άνω των 3000 ευρώ). 

 Τα σάντουιτς θα είναι τυλιγμένα με μεμβράνη κατάλληλη για τρόφιμα. 

 Τα τρόφιμα θα είναι πρώτης ποιότητας και θα πληρούν τους όρους του κώδικα τροφίμων και 
ποτών για κάθε είδος καθώς και τις υγειονομικές και αστυκτηνιατρικές διατάξεις. 

 Απαγορεύεται η χρήση στα φαγητά κ.λ.π. επικίνδυνων για την υγεία συντηρητικών και 
χημικών υποκατάστατων. 

 Η παράδοση θα γίνεται το πρωί της ημέρας διεξαγωγής του προγράμματος στο χώρο του ΚΠΕ 
Λιθακιάς Ζακύνθου ή στο χώρο διεξαγωγής των προγραμμάτων. 

 Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει απευθείας από το λογιστήριο του ΙΝΕΔΙΒΙΜ (μέσω 
λογαριασμού τραπέζης, στο όνομα της επιχείρησης), μετά από την έκδοση του αντίστοιχου 
τιμολογίου. Οι κρατήσεις που βαρύνουν τον ανάδοχο είναι ο αναλογούν 4% φόρος 
προμηθειών. (Η παραπάνω κράτηση τροποποιείται από τους ισχύοντες εκάστοτε νόμους και 
σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών.) Ο Ενδιαφερόμενος οφείλει να υποβάλλει 
μαζί με το τιμολόγιο και αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας ή ασφαλιστική (σύμφωνα με 
τη νομοθεσία). 

 Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί ο συνδυασμός της ποιότητας με την ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ. 

 Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους.  

 Στην περίπτωση μη τήρησης των συμφωνηθέντων ακυρώνεται η σύμβαση και ακολουθούνται 
οι νόμιμες διαδικασίες. 

 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

 

 (Υπογραφή – Σφραγίδα) 


