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 ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                           
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ          
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                       
 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ EK∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Η Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας συνδιοργανώνει µε τον Μουσικοφιλολογικό  όµιλο «ΟΡΦΕΥΣ», τις 
εκδηλώσεις για την FESTA DEL CANALE, που θα πραγµατοποιηθούν απο 22 Iουλίου εώς και 23 Ιουλίου 2017, στην 
πόλη της Λευκάδας. 

Στο πλαίσιο της ανωτέρω συνδιοργάνωσης, πρόκειται να αναθέσει, µε σύµβαση παροχής υπηρεσιών για: 
Τµήµα 1)Την παράθεση δύο γευµάτων σε  δεκαοκτώ (18) άτοµα, στις  22-07-2017 και 23-07-2017. 
Το γεύµα θα αποτελείται από: κυρίως πιάτο, σαλάτα ανα τέσσερα άτοµα, ορεκτικό ανα τέσσερα άτοµα, 

γλυκό,αναψυκτικά,καρσί χύµα, νερό εµφιαλοµένο. 
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται σε πεντακόσια ευρώ (500,00€) συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%. 
Τµήµα 2)Την παράθεση δείπνου για 150 άτοµα στις 23-07-2017. 
Το µενού  θα αποτελείται από τα παρακάτω: 
-ορεκτικό (πίτα ανα τέσσερα άτοµα,ποικιλία τυριών ανα τέσσερα άτοµα),  
-σαλάτα (ανα τέσσερα άτοµα), 
-κυρίως πιάτο (µοσχάρι λεµονάτο µε ρύζι και πατάτες) 
-γλυκό ή φρούτο 
-αναψυκτικά 
-κρασί χύµα 
-νερα εµφιαλοµένα 
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται σε δύο χιλιάδες διακόσια πενήντα ευρώ (2.250,00€) 

συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%. 
∆εκτές γίνονται προσφορές ανα τµήµα ή για το σύνολο των τµηµάτων. 
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται µέχρι και την ∆ευτέρα 03-07-2017 και ώρα 11:00 π.µ., να υποβάλλουν αίτηση 

συνοδευόµενη απο σφραγισµένη οικονοµική προσφορά  στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται η χωρητικότητα του 
καταστήµατος.  

Η οικονοµική προσφορά θα πρέπει να αναφέρει τιµή ανα άτοµο χωρίς ΦΠΑ καθώς και συνολική τιµή χωρίς 
ΦΠΑ και µε ΦΠΑ. 

Οι προσφορές θα κατατίθενται στο Τµήµα Γραµµατείας της Π.Ε. Λευκάδας-∆ιοικητήριο Λευκάδας. 
Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα είναι εκπρόθεσµες και επιστρέφονται 

χωρίς να αποσφραγιστούν. 
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την ίδια ηµέρα και ώρα 13:00 π.µ. στα γραφεία του Τµήµατος 
Προµηθειών της Π.Ε. Λευκάδας. 
Κατά την διαδικασία της αποσφράγισης των προσφορών µπορούν να παρευρίσκονται οι προσφέροντες. 
 Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαµηλότερη οικονοµική προσφορά . 
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