
 
 
 
 
 
 
 

 

Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2023 

 

ΤΜΗΜΑ  

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ  

 

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την παροχή κεράσματος σε εκδήλωση 

 

Εν όψει της διοργάνωσης εκδήλωσης αφιερωμένης στον Χρυσό Ευελπίδη, που θα 

πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στην Αίθουσα της Γερουσίας του Μεγάρου της Βουλής των 

Ελλήνων στις 18 Ιανουαρίου 2023, το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον 

Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία πρόκειται να αναθέσει σε εταιρία υπηρεσιών 

εστίασης την παροχή του κεράσματος για 70 άτομα. 

Το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία 

προσκαλεί τον παρακάτω φορέα:  

1. ΑΝΟΣΤΡΟ Α.Ξ.Ε.Ε.  

να υποβάλει προσφορά για τις ανωτέρω υπηρεσίες. 

Ο ενδιαφερόμενος καλείται να υποβάλει τη σχετική προσφορά στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση p.moraiti@parliament.gr.  

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς ορίζεται η 13η Ιανουαρίου 2023 

και ώρα 14:00. 

 

Σε κάθε περίπτωση στην οικονομική προσφορά, η οποία αφορά την παροχή κρασιού, 

αναψυκτικού, νερού και αλμυρών κερασμάτων για 70 άτομα, θα πρέπει να 

αναφέρονται τα εξής: 

 



Τιμή προσφοράς: 

Χρονικό διάστημα παροχής υπηρεσιών: 

Τρόπος πληρωμής: 

Γενική περιγραφή υπηρεσίας: 

 

Δεν αξιολογούνται προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να 

υποβάλουν προσφορά. 

 

Οι προσφορές που θα υποβληθούν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, 

απορρίπτονται, εκτός αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Στην περίπτωση που κατά 

την ανωτέρω προθεσμία υποβολής προσφορών, δεν υποβληθεί καμία προσφορά, η 

παρούσα πρόσκληση επαναλαμβάνεται, καθώς η προθεσμία υποβολής προσφορών 

θα τεθεί σε χρονικό διάστημα που θα ορίσει η ίδια η υπηρεσία με νεότερη 

πρόσκλησή της. 

 

Η προσφορά θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να πληροί απαρέγκλιτα τις 

προδιαγραφές του αιτήματος του Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων, Προβολής & 

Πολυμέσων. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες από το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και 

τη Δημοκρατία. 

Στην προσφορά που θα κατατεθεί, θα πρέπει να αναγράφεται ρητά ο χρόνος ισχύος 

της. Σε περίπτωση που δεν αναφέρεται ο χρόνος ισχύος της, η προσφορά ισχύει για 

εξήντα (60) ημέρες από την παραλαβή της από το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων 

για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία.   

Την ανάδοχο εταιρία θα βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις, συμπεριλαμβανομένης 

και της παρακράτησης υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, (παρ. 

3 άρθρου 4 του ν. 4013/2011). 

  

 


