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Α.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Η Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης (ΚΣΟΤ), ΝΠΔΔ εποπτευόμενο από το
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, έχει αναλάβει ένα Πρόγραμμα ΕΣΠΑ με
τίτλο «Σύγχρονος Χορός: Θεωρία και Πράξη» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020» με στόχο την ανάδειξη του σύγχρονου χορού ως μία από τις
πλέον δυναμικές και δημιουργικές τέχνες της Ελλάδας, και τη διαμόρφωση ενός
Θεσμού μέσα από τον οποίο το ευρύ κοινό θα έρθει σε επαφή με τον Σύγχρονο
Χορό και θα καταστεί «κοινωνός» των πνευματικών αγαθών που προσφέρει.
Σε αυτό το πλαίσιο η ΚΣΟΤ έχει διαμορφώσει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα με
σύγχρονο χορό, από σπουδαστές του, το οποίο περιλαμβάνει τέσσερεις επισκέψεις
σε ισάριθμα Σχολεία στην Περιφέρεια Αττικής για τους μαθητές. Η παρούσα
πρόσκληση αφορά στην παροχή στους σπουδαστές πρόχειρο τυποποιημένο γεύμασνακ ή ελαφρά σίτιση και νερό κατά τη διάρκεια αυτών των τεσσάρων πρωινών

επισκέψεων που θα πραγματοποιηθούν στο διάστημα από 21/11/2018 έως και
4/12/2018.
Το αντικείμενο του έργου αφορά:
Α.
30 ΚΡΥΑ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ Χ 4 ΗΜΕΡΕΣ= ΣΥΝΟΛΟ 120 ΤΕΜΑΧΙΑ
Σάντουιτς (πλήρες)
Ο προσφέρων θα πρέπει να αναφέρει τιμή ανά τεμάχιο, συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ.
Β.
15 ΚΡΥΑ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ Χ 4 ΗΜΕΡΕΣ= ΣΥΝΟΛΟ 60 ΤΕΜΑΧΙΑ
Σάντουιτς (χορτοφαγικό/χωρίς κρέας, αλλαντικά)
Ο προσφέρων θα πρέπει να αναφέρει τιμή ανά τεμάχιο, συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ.
Γ.
45 ΜΙΚΡΑ ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ ΝΕΡΟΥ (500 ML) Χ 4 ΗΜΕΡΕΣ= ΣΥΝΟΛΟ 180 ΤΕΜΑΧΙΑ
Ο προσφέρων θα πρέπει να αναφέρει τιμή ανά τεμάχιο (μπουκάλι),
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Δ.
45 ΜΠΑΡΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ Χ 4 ΗΜΕΡΕΣ= ΣΥΝΟΛΟ 180 ΤΕΜΑΧΙΑ
Ο προσφέρων θα πρέπει να αναφέρει τιμή ανά τεμάχιο, συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ.

Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να διατίθενται αυθημερόν στην έδρα της ΚΣΟΤ,
ΟΜΗΡΟΥ 55, ΑΘΗΝΑ, έως τις 08:30 στις ημερομηνίες που θα συμφωνηθούν με τα
τρόφιμα συσκευασμένα σε 45 ασφαλισμένα σακουλάκια μαζί με χαρτοπετσέτες.

Η παροχή των υπηρεσιών του Αναδόχου θα αρχίσει με την υπογραφή της σύμβασης
και θα διαρκέσει έως και τις 4/12/2018. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να ολοκληρώνει
έγκαιρα κάθε επιμέρους εργασία που εμπίπτει στις υποχρεώσεις του, είτε να
ενημερώνει έγκαιρα την Αναθέτουσα Αρχή για τις ενέργειες που απαιτούνται, ώστε
να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη υλοποίηση του αντικειμένου του έργου.
Β.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η αμοιβή του αναδόχου θα ανέλθει σε 680,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
που αναλογεί.

Γ.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει στις 05/11/2018 και ώρα 15:00.
Οι προσφορές υποβάλλονται είτε ηλεκτρονικά στο: Email : info@ksot.gr
είτε με fax στο: 210 36 12 330.

Η Διευθύντρια της ΚΣΟΤ

ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΜΑΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ

