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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ    
 
Προς κάθε ενδιαφερόμενο 
 
ΘΕΜΑ :   
ΔΙΑΜΟΝΗ  και ΔΙΑΤΡΟΦΗ  140-εκατό σαράντα  ατόμων αθλητών και συντελεστών της εκδήλωσης 
σε ξενοδοχείο   3 αστέρων    ( Β΄ κατηγορίας)  και άνω,  σε περιοχή  εντός Δήμου  Ηρακλείου, ή και των 
όμορων προς αυτόν δήμους ,( όχι πάνω από 10 km) ,από κέντρο πόλεως Ηρακλείου  , για τις ανάγκες της 
εκδήλωσης ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ ΚΡΗΤΗΣ  που θα γίνει στο Ηράκλειο, 4/Απριλίου   και  
συνδιοργανώνεται από τον ΔΟΠΑΦΜΑΗ   και τον ΠΟΗ ΚΑΣΤΡΟ  
 
 
 

Αξιότιμη/ε  κυρία / κύριε, 

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε οικονομική προσφορά για την Διαμονή –διατροφή 
σε ξενοδοχείο ,  3  αστέρων  ( Β΄ κατηγορίας) και πάνω ,σε περιοχή εντός Δήμου  Ηρακλείου, ή και των 
όμορων προς αυτόν δήμους  ,( όχι πάνω από 10 km) ,από κέντρο πόλεως Ηρακλείου    για τις ανάγκες της 
παραπάνω εκδήλωσης , όπως παρουσιάζεται στα επισυναπτόμενα έντυπα το αργότερο μέχρι την  Παρασκευή  
28/03/2014 
                                                                                                                   
με την ένδειξη στο εξωτερικό του φακέλου:  
 για  Διαμονή –διατροφή για     ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ ΚΡΗΤΗΣ  
 
Παρακαλούμε να αποστείλετε τις οικονομικές προσφορές,  ΣΤΟΝ ΔΟΠΑΦΜΑΗ  
Διεύθυνση : Μάρκου Παπαδόπουλου 4.οπισθεν Καλοκαιρινού  2Ος όροφος  
και υπόψη  κας . ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗ   τηλ 2810300100 
κλειστές σε  φάκελο , με υπογραφή και σφραγίδα της εταιρείας σας σε κάθε έγγραφο, καθώς και στο εξωτερικό του 
φακέλου της προσφοράς σας. 
 
Για τα ξενοδοχεία που θα προταθούν θα πρέπει να υπάρχει μέσα στον φάκελο προσφοράς , φωτοτυπία της άδειας 
λειτουργίας  και πυρασφάλειας σε ισχύ και της κατηγορίας τους σε αστέρια. 
 
Σας ευχαριστούμε  για τις ενέργειες σας και  είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση. 
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                                                      ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ                                                                                                                                
ΘΕΜΑ :   
ΔΙΑΜΟΝΗ  και ΔΙΑΤΡΟΦΗ  140-εκατό σαράντα-  ατόμων αθλητών και συντελεστών της εκδήλωσης 
σε ξενοδοχείο   3 αστέρων    ( Β΄ κατηγορίας)  και πάνω,  σε περιοχή  εντός Δήμου  Ηρακλείου, ή και των 
όμορων προς αυτόν δήμους, (όχι πάνω από 10 km ),από κέντρο πόλεως Ηρακλείου  , για τις ανάγκες της 
εκδήλωσης ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ ΚΡΗΤΗΣ  που θα γίνει στο Ηράκλειο, 4/Απριλίου  και  
συνδιοργανώνεται από τον ΔΟΠΑΦΜΑΗ   και τον ΠΟΗ ΚΑΣΤΡΟ  
ΚΩΔΙΚΟΣ  00-6433.001                                                                                                                                     
ΤΙΤΛΟΣ     έξοδα  φιλοξενίας (διαμονής και διατροφής) φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών                       
ΔΙΑΜΟΝΗ            

                    
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
ΔΙΑΤΡΟΦΗ 

Γενικά 

Η διαμονή  πρέπει να γίνει σε ένα ξενοδοχείο  , με κριτήριο πάντα την χαμηλότερη  στο σύνολο τιμή .    
                                   

ΔΩΜΑΤΙΑ 
ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 

ΑΡΙΘΜΟΣ  
ΔΩΜΑΤΙΩΝ

 
ΑΤΟΜΑ ΗΜΕΡΕΣ 

 
ΔΙΑΝΥΚΤΕ 
ΡΕΥΣΕΙΣ 

ΜΟΝΟΚΛΙΝΑ Παρασκευή 4/4  
    ώρα 14.00 

Σάββατο  
5/4 ώρα 09.00 

8 8 1 8 

ΔΙΚΛΙΝΑ Παρασκευή 4/4  
    ώρα 14.00 

Σάββατο  
5/4 ώρα 09.00 

21 42 1 42 

ΤΡΙΚΛΙΝΑ Παρασκευή 4/4  
    ώρα 14.00 

Σάββατο  
5/4 ώρα 09.00 

30 90 1 90 

ΣΥΝΟλΟ   59 140 1 140 

περιλαμβάνει :  γεύμα -δείπνο - πρωινό -  
Το  μενού θα είναι   σε πρώτο πιάτο , δεύτερο πιάτο , σαλάτα ,  φρούτο ή γλυκό  και νερό   
ή από μπουφέ  και πάντα σε συνεννόηση με τον εκπρόσωπο  του ΠΟΗ ΚΑΣΤΡΟ το είδος του μενού 
και τις ώρες σίτισης  
κατά την ημέρα της άφιξης           :   η διατροφή  περιλαμβάνει  γεύμα-δείπνο 
κατά την ημέρα της αναχώρησης:   η διατροφή  περιλαμβάνει πρωινό  
 

Για τα ξενοδοχεία που θα προταθούν θα πρέπει να υπάρχει μέσα στον φάκελο προσφοράς  φωτοτυπία της 
άδειας λειτουργίας  και πυρασφάλειας σε ισχύ και της κατηγορίας τους  σε αστέρια. 
 
Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης, απορρίπτεται. 
 
Προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές, απορρίπτεται.  
Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται ως απαράδεκτη. 
 

Διευκρινίζετε ότι οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία η προμήθεια αντικείμενων ή υλικών από μεριάς του 
ξενοδοχείου προς οποιονδήποτε φιλοξενείται  σε αυτό και η οποία δεν συμπεριλαμβάνεται στις τεχνικές 
προδιαγραφές βαρύνει τον  αποδεχθέντα την υπηρεσία  
 
Το ξενοδοχείο που θα προταθεί  από τους ενδιαφερόμενους θα πρέπει να βρίσκεται σε περιοχή εντός 
Δήμου  Ηρακλείου, ή και των όμορων προς αυτόν δήμους  ,( όχι πάνω από 10 km) ,από κέντρο πόλεως 
Ηρακλείου     
 



 
 
 
      Για το ΔΟΠΑΦΜΑΗ                                                                                Η Συντάκτρια 
 
         Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 

 
                                                                                    

 
       ΕΛΕΝΗ ΚΟΚΟΡΗ                                                                              ΕΛΕΝΗ  ΒΡΕΝΤΖΟΥ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Το ξενοδοχείο θα πρέπει  να έχει μεγάλο χώρο παρκινγκ για τα αυτοκίνητα των συντελεστών 
εκδήλωσης      ( 30 αυτοκίνητα  τύπου ΒΑΝ και 15 μοτο )    Να διαθέτει χώρο, ο οποίος θα χρησιμεύσει 
για την συντήρηση –service- των ποδηλάτων. Επίσης ειδικά φυλασσόμενο χώρο για την φύλαξη των 
ποδηλάτων. 
 
Κατά την αξιολόγηση των προσφορών, ο  Δ.ΟΠ.Α.Φ.Μ.Α.Η.  με τον συνδιοργανωτη, ΠΟΗ ΚΑΣΤΡΟ , 
διατηρεί  το δικαίωμα να κάνει αυτοψία στο ξενοδοχείο  που θα επιλεγεί , προκειμένου να διαπιστώσει 
ότι πληροί τις προδιαγραφές της μελέτης.  
 
Ο  Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η.  διατηρεί το δικαίωμα να μειώσει τον αριθμό των  ατόμων κατά 15 άτομα  που θα 
διανυκτερεύσουν  , μέχρι  και 2  ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2014  
 
 
Εάν δεν προσκομισθούν όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά, η συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν συνεχίζεται 
στο άνοιγμα των οικονομικών προσφορών , όποτε και απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
Εάν το ξενοδοχείο δεν πληροί  τις προϋποθέσεις, ο ανάδοχος υποχρεούται άμεσα και με  δική του 
οικονομική επιβάρυνση να καλύψει στο σύνολο του όλους τους αθλητές – συντελεστές της εκδήλωσης  
σε άλλο ξενοδοχείο που να πληροί τις προϋποθέσεις .  
 
Εάν ο ίδιος δεν μπορεί να καλύψει τις ανωτέρω συμβατικές υποχρεώσεις, τότε ο Δ.ΟΠ.Α.Φ.Μ.Α.Η. 
αναλαμβάνει, με οικονομική επιβάρυνση του αναδόχου, να προβεί σε όλες εκείνες τις ενέργειες 
προκειμένου να εξασφαλίσει   την διαμονή και διατροφή, όπως αναφέρονται αναλυτικά στην τεχνική 
περιγραφή. 
  
Κατά τον χρόνο της Διαμονής Διατροφής ο ανάδοχος υποχρεούται με δική του δαπάνη να αντιμετωπίζει 
οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει από δική του υπαιτιότητα. 
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                                                      ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
ΘΕΜΑ :   
ΔΙΑΜΟΝΗ  και ΔΙΑΤΡΟΦΗ  140-εκατό σαράντα-  ατόμων αθλητών και συντελεστών της εκδήλωσης
σε ξενοδοχείο   3 αστέρων    ( Β΄ κατηγορίας)  και πάνω,  σε περιοχή  εντός Δήμου  Ηρακλείου, ή και των 
όμορων προς αυτόν δήμους, (όχι πάνω από 10 km ),από κέντρο πόλεως Ηρακλείου  , για τις ανάγκες της 
εκδήλωσης ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ ΚΡΗΤΗΣ  που θα γίνει στο Ηράκλειο, 4/Απριλίου  , και  
συνδιοργανώνεται από τον ΔΟΠΑΦΜΑΗ   και τον ΠΟΗ ΚΑΣΤΡΟ  
ΚΩΔΙΚΟΣ  00-6433.001                                                                                                                                     
ΤΙΤΛΟΣ     έξοδα  φιλοξενίας (διαμονής και διατροφής) φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών                      
 
 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ  3  αστέρων 
( Β΄ κατηγορίας ) και πάνω 
                       

 
ΤΙΜΗ  ΚΑΤΑ 

 ΑΤΟΜΟ ΑΝΑ  
ΗΜΕΡΑ  

 
ΑΤΟΜΑ 

 
ΗΜΕΡΕΣ 

 
ΣΥΝΟΛΟ σε € 
      
     

  8  μονόκλινα  δωμάτια   
21  δίκλινα        δωμάτια     
30  τρίκλινα      δωμάτια                                 
 

28,00 140,00 1 3920,00 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

   3920,00 

 
 
Στις παραπάνω τιμές   ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ  και ο ΦΠΑ 
       
 

 
 
 

Ο Συντάκτης 
 

 
 
           ΕΛΕΝΗ ΒΡΕΝΤΖΟΥ 
                     

        
 

               Για το ΔΟΠΑΦΜΑΗ 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 

ΕΛΕΝΗ ΚΟΚΟΡΗ 
 

 
 

 
 
 
           
 
 


