
                                                               

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’: ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

(ημερομηνία προσφοράς) 
 

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙ  

(ΑΜΝΟΕΡΙΦΙΑ ΚΑΙ ΠΑΤΑΤΕΣ) 
με cpv 55520000-1, στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης «Δίκτυο Πρόληψης και Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης στο 
Δήμο Πειραιά – Social Innovation Piraeus» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5060900 Πακέτο Εργασίας 2: «Παρεμβάσεις πρόληψης 
και υποστήριξης της Κοινωνικής Ένταξης στον Δήμο Πειραιά» / Παραδοτέο 2.2: «Παρεμβάσεις υποστήριξης και 
συμπληρωματικές υπηρεσίες ειδικών και εκτάκτων αναγκών». 

 (ΑΠ ………) 

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV:  55520000-1 -- Υπηρεσίες τροφοδοσίας  
 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ: 
………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ (Ταχ. Διεύθυνση, Τηλέφωνο, e-mail, Ιστοσελίδα): 
………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ΚΩΔ. CPV 
ΕΙΔΟΣ 

55520000-1 
Υπηρεσίες 
τροφοδοσίας 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(σε τμχ / 
συσκευασί-
α) 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
  (σε κιλά) 

ΤΙΜΗ ΚΙΛΟΥ 
(χωρίς 

Φ.Π.Α.) 

ΦΠΑ 
13% 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΜΝΟΙ 
 

• Βάρους περίπου 10 κιλών έκαστο. 

• Ελληνικής Προέλευσης. 

• Να είναι Α΄ ποιότητας, νωπό 
συμπεριλαμβανομένης συκωταριάς.  

• Ολόκληρο (άκοπο).  

• Συσκευασμένο ανά τεμάχιο: οι συσκευασίες 
δεν θα πρέπει να είναι ανοιγµένες ή 
φθαρµένες ή σχισµένες ή µε τρύπες και  να 
µην υπάρχουν διαρροές. 

• Να προέρχεται από ζώο σφαγμένο σε 
σφαγεία, τα οποία λειτουργούν νόμιμα, πριν 
48 ώρες και μέχρι 6 ημέρες, να έχει υποστεί 
κρεωσκοπικό έλεγχο και να προέρχεται από 
ζώα ποιοτικής κατάταξης.  

• Να προέρχεται από ζώα που βρίσκονται σε 
άριστη θρεπτική και φυσική κατάσταση με 
επιφανειακό λίπος πάχους όχι μεγαλύτερο 
των 6χλστ. Η μέτρηση θα γίνεται στην περιοχή 
του ισχίου του στέρνου και στην έσω 
επιφάνεια του μηρού και να φέρει τις 
προβλεπόμενες σφραγίδες του Κτηνιατρικού 
υγειονομικού ελέγχου.  

• Οι προμηθεύουσες τον ανάδοχο μονάδες 

270 2.700   
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Βεβαιώνεται ότι, στην ανωτέρω προσφερόμενη τιμή, περιλαμβάνεται, τόσο η συσκευασία 
των ειδών (έκαστο αρνί σε αυτοτελή συσκευασία, συσκευασία/σακί 5 κιλών πατατών), όσο 
και η μεταφορά αυτών με (τουλάχιστον 1) ειδικώς διαμορφωμένο και κατάλληλο, για την 
μεταφορά και συντήρηση αυτών, μεταφορικό όχημα (φορτηγό-ψυγείο), σε σημείο, το οποίο 
θα υποδείξει η ΚΟΔΕΠ, καθώς και η παραμονή του οχήματος, στο σημείο διανομής των ειδών. 
 
Βεβαιώνεται ότι αποδέχομαι όλους τους παραπάνω όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 
προσφοράς στην προμήθεια ειδών για το Πασχαλινό τραπέζι (αμνοερίφια και των πατάτες) 
 
Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον προσφέρονται για εξήντα (60) ημέρες και εφόσον ζητηθεί 
μπορεί να δοθεί παράταση της ισχύος της.  
 

Σημείωση: Όλα τα κενά να συμπληρωθούν από τον Προσφέροντα ή τον Εκπρόσωπό του.        
    

  Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

…………………………………………………… 
 

(επωνυμία εταιρείας)  
 

…………………………………………………… 
 

ονοματεπώνυμο νομίμου εκπροσώπου 
 

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙΔΑ) 

 

 

επεξεργασίας να έχουν κωδικό αριθμό 
κτηνιατρικής έγκρισης (κωδικό αριθμό Ε.Ε.), 
σύστημα HACCP ή θα τηρούν φακέλους 
αυτοελέγχων και κανόνες ορθής πρακτικής 
υγιεινής. 

 
 
 
 

ΠΑΤΑΤΕΣ 

 

• Ελληνικής Προέλευσης 

• Συσκευασμένες ανά σακί/συσκεαυασία 

5κιλών έκαστο: οι συσκευασίες δεν θα 

πρέπει να είναι ανοιγµένες ή φθαρµένες ή 

σχισµένες ή µε τρύπες και  να µην 

υπάρχουν διαρροές. 

• Να είναι απαλλαγμένες από υπολείμματα 
φυτοφαρμάκων, ραδιενεργά κατάλοιπα και 
να μην είναι μεταλλαγμένες. 

270 
(συσκευα-
σίες/σακιά 
5 κιλών 

έκαστο) 

1.350    

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (αριθμητικώς)  

Φ.Π.Α. (αριθμητικώς)  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ, συμπ/νου Φ.Π.Α. 13% (αριθμητικώς)  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ, συμπ/νου Φ.Π.Α. 13% (ολογράφως)  


