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Αξηζ. πξωη.: C OUT 3339 

Παιαηό Φπρηθό, 13/4/2018 
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ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ  

ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ CATERING ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ 

ΣΗ 15
Η

 ∆ΙΔΘΝΟΤ ΔΚΘΔΗ ΒΙΒΛΙΟΤ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 3-6 ΜΑΪΟΤ2018 
 

 

Α. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ  

Ζ Γηεζλήο  Έθζεζε Βηβιίνπ Θεζζαινλίθεο εγθαηληάζηεθε ην Μάην ηνπ 2004 ζέηνληαο ωο ζηόρν λα 

εληάμεη ηελ Διιάδα ζην ράξηε ηωλ δηεζλώλ εθζέζεωλ βηβιίνπ θαη λα δεκηνπξγήζεη έλα λέν θνκβηθό 

άμνλα πνιηηηζηηθώλ θαη εκπνξηθώλ ζπλαιιαγώλ ζην ρώξν ηεο παγθόζκηαο εθδνηηθήο παξαγωγήο. Ζ 

έθζεζε, πνπ δηαξθεί ηέζζεξηο εκέξεο θαη δηνξγαλώλεηαη από ην Διιεληθό Ίδξπκα Πνιηηηζκνύ, είλαη ην 

πην ζεκαληηθό εηήζην ξαληεβνύ γηα ην βηβιίν. πγθεληξώλεη εθαηνληάδεο εθδόηεο, ζπγγξαθείο, 

κεηαθξαζηέο, ινγνηερληθνύο πξάθηνξεο,  δεκνζηνγξάθνπο, βηβιηνπώιεο, βηβιηνζεθνλόκνπο, ηδξύκαηα, 

θνξείο θαη νξγαληζκνύο γηα ην βηβιίν από ηελ Διιάδα, ηα Βαιθάληα, ηεΓπηηθή Δπξώπε, ηε 

Ννηηναλαηνιηθή Μεζόγεην θαη από όιν ηνλ θόζκν. Ζ Έθζεζε θαηαηάζζεηαη πιένλ ζηνπο θνξπθαίνπο 

πνιηηηζηηθνύο ζεζκνύο ηεο ρώξαο θαζώο ην θνηλό ηεο μεπεξλά ηηο 55.000 - από ηε Θεζζαινλίθε αιιά θαη 

από όιε ηελ Διιάδα. 
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Σν αληηθείκελν ηνπ έξγνπ αθνξά: 

Α. ΖΜΔΡΖΗΑ ΔΛΑΦΡΑ ΗΣΗΖ (50 menu) 

ΠΡΧΗ:  ΚΑΦΔ + ΝΔΡΟ 

ΜΔΖΜΔΡΗ: ΔΠΗΛΟΓΖ ΔΝΟ ΓΔΤΜΑΣΟ ΠΟΤ ΝΑ ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΔΗ ΔΝΑ ΚΤΡΗΧ ΠΗΑΣΟ, 

ΑΛΑΣΑ, ΦΧΜΗ, ΝΔΡΟ 

ΑΠΟΓΔΤΜΑ: ΚΡΤΟ ΑΝΣΟΤΗΣ + ΝΔΡΟ 

Ο πξνζθέξωλ ζα πξέπεη λα αλαθέξεη ηελ ηηκή αλά menu, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ην δεηνύκελν γεύκα  

πξωί/κεζεκέξη/απόγεπκα (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ). 

Β. CATERING ΓΗΑ 25 ΑΣΟΜΑ 

• ΝΑΚ (ΑΛΜΤΡΑ ΚΑΗ ΓΛΤΚΑ) 

• ΚΑΦΔ, ΥΤΜΟΗ, ΑΝΑΦΤΚΣΗΚΑ 

• ΔΜΦΗΑΛΧΜΔΝΑ ΝΔΡΑ 

• ΣΡΑΠΔΕΟΜΑΝΣΖΛΑ – ΠΗΑΣΑ – ΓΤΑΛΗΝΑ ΠΟΣΖΡΗΑ Κ.ΛΠ. 

Ο πξνζθέξωλ ζα πξέπεη λα αλαθέξεη ηελ ηηκή θαη’ άηνκν, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. 

 

Γ. 130 ΚΡΤΑ ΑΝΣΟΤΗΣ 

Ο πξνζθέξωλ ζα πξέπεη λα αλαθέξεη ηελ ηηκή αλά ηεκάρην (ζάληνπηηο), ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. 

 

Γ. 500 ΜΗΚΡΑ ΜΠΟΤΚΑΛΗΑ ΚΡΤΟΤ ΝΔΡΟΤ (500 ml) 

Ο πξνζθέξωλ ζα πξέπεη λα αλαθέξεη ηελ ηηκή αλά ηεκάρην (κπνπθάιη), ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. 

Σν ζύλνιν ηνπ απαηηνύκελνπ εμνπιηζκνύ ζα δηαηεζεί από ηνλ Αλάδνρν. 

Ζ παξνρή ηωλ ππεξεζηώλ ηνπ Αλαδόρνπ ζα αξρίζεη κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο θαη ζα δηαξθέζεη έωο 

ηηο 6.5.2018. Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα νινθιεξώλεη έγθαηξα θάζε επηκέξνπο εξγαζία πνπ εκπίπηεη ζηηο 

ππνρξεώζεηο ηνπ, είηε λα ελεκεξώλεη έγθαηξα ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή γηα ηηο ελέξγεηεο πνπ απαηηνύληαη, 

ώζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε απξόζθνπηε πινπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ. 

 
Β. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

Ζ ακνηβή ηνπ αλαδόρνπ ζα αλέιζεη ζε 1.500,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ πνπ αλαινγεί. 

 

Γ. ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

24.4.2018 θαη ώξα 15:00. 

 

O Πρόεδρος ηοσ Γ.. ηοσ Δλληνικού Ιδρύμαηος Πολιηιζμού 

 

 

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΣΟΤΚΑΛΑ 


