ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Διεύθυνση : Μάρκου Παπαδοπούλου 4.οπισθεν Καλοκαιρινού
2Ος όροφος 71202, Ηράκλειο
Πληροφ: κος ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ τηλ 2810-300100 Fax: 2810 287600
Ε-mail: dopae.irakliou@gmail.com

Ηράκλειο 8/5/2015
Αριθ.πρωτ. 1269
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ :
Προς κάθε ενδιαφερόμενο

ΘΕΜΑ : ΔΙΑΜΟΝΗ και ΠΛΗΡΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ
60 εξήντα ατόμων (Αθλητών και συντελεστών της εκδήλωσης)
σε ξενοδοχείο 3 αστέρων και πάνω, σε περιοχή εντός Δήμου Ηρακλείου, ή και όμορων προς
αυτόν Δήμους για τις ανάγκες της εκδήλωσης 3ΟΙ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ –ΤΣΕΤΣΟ ΓΚΟΛΟΜΕΕΒ- που θα γίνει στο Ηράκλειο, 27-28/6 και συνδιοργανώνεται
από τον ΔΟΠΑΦΜΑΗ , και τον Κ.Ο.Η υπό την αιγίδα της ΠΕΚΥΚ-Ρ και την έγκριση της ΚΟΕ

Αξιότιμη /ε κυρία / κύριε,
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε οικονομική προσφορά για την Διαμονή – Διατροφή
σε ξενοδοχείο , 3 αστέρων και πάνω ,σε περιοχή εντός Δήμου Ηρακλείου , ή και όμορων προς
αυτόν Δήμους Ηρακλείου για τις ανάγκες της παραπάνω εκδήλωσης , όπως παρουσιάζεται στα
επισυναπτόμενα έντυπα (ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ.το
αργότερο μέχρι την Δευτέρα 18/05/2015 και ώρα 13.00
με την ένδειξη στο εξωτερικό του φακέλου: για Διαμονή – Διατροφή για την εκδήλωση
3ΟΙ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ –ΤΣΕΤΣΟ ΓΚΟΛΟΜΕΕΒ
Παρακαλούμε να αποστείλετε τις οικονομικές προσφορές, ΣΤΟΝ ΔΟΠΑΦΜΑΗ
Διεύθυνση : Μάρκου Παπαδοπούλου 4.οπισθεν Καλοκαιρινού 2Ος όροφος
και υπόψη κος ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ 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.

Για το ΔΟΠΑΦΜΑΗ
Ο πρόεδρος
ΒΟΥΡΕΞΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΘΕΜΑ : ΔΙΑΜΟΝΗ και ΠΛΗΡΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ
60 εξήντα ατόμων (Αθλητών και συντελεστών της εκδήλωσης)
σε ξενοδοχείο 3 αστέρων και πάνω, σε περιοχή εντός Δήμου Ηρακλείου, ή και όμορων προς
αυτόν Δήμους για τις ανάγκες της εκδήλωσης 3ΟΙ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ –ΤΣΕΤΣΟ ΓΚΟΛΟΜΕΕΒ- που θα γίνει στο Ηράκλειο, 27-28/6 και συνδιοργανώνεται
από τον ΔΟΠΑΦΜΑΗ , και τον Κ.Ο.Η υπό την αιγίδα της ΠΕΚΥΚ-Ρ και την έγκριση της ΚΟΕ
ΚΩΔΙΚΟΣ 00-6433.001
ΤΙΤΛΟΣ
έξοδα φιλοξενίας (διαμονής και διατροφής) φυσικών προσώπων και
αντιπροσωπειών
ΔΙΑΜΟΝΗ

ΔΩΜΑΤΙΑ
2/κλινα ή
3/κλινα

IN

OUT

ΑΤΟΜΑ

Σαβ 27/6

Κυρ 28/6

60

ΗΜΕΡΕΣ

ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ

1

60

Τα 2/κλινα δωμάτια θα πρέπει τουλάχιστον να είναι 10 (δέκα)
Ώρα άφιξης ορίζεται η 09:00 και ώρα αναχώρησης η 16:00
ΔΙΑΤΡΟΦΗ περιλαμβάνει πρωινό- γεύμα και δείπνο
Το μενού θα είναι σε πρώτο πιάτο , δεύτερο πιάτο , σαλάτα , φρούτο , και νερό
ή από μπουφέ και πάντα σε συνεννόηση με τον υπεύθυνο του Κ.Ο.Η για το είδος του μενού
και τις ώρες σίτισης
κατά την ημέρα της άφιξης
η διατροφή περιλαμβάνει γεύμα και δείπνο
κατά την ημέρα της αναχώρησης η διατροφή περιλαμβάνει πρωινό και γεύμα

Γενικά
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.
Ο ΔΟΠΑΦΜΑΗ , διατηρεί το δικαίωμα να μειώσει τις διανυκτερεύσεις των ατόμων , κατά 6
Άτομα, έχοντας την υποχρέωση να ειδοποιήσει τον μειοδότη 4 τουλάχιστον ημερολογιακές
ημέρες ,νωρίτερα της διαμονής.
Η διαμονή πρέπει να γίνει σε ένα ξενοδοχείο εντός Δήμου Ηρακλείου, ή και όμορων προς
αυτόν Δήμους, με κριτήριο πάντα την χαμηλότερη στο σύνολο τιμή

Η Συντάκτης
ΕΛΕΝΗ ΒΡΕΝΤΖΟΥ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΟΠΑΦΜΑΗ
Ο πρόεδρος
ΒΟΥΡΕΞΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
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Πληροφ : κος ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ τηλ 2810-300100 Fax: 2810 287600

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ : ΔΙΑΜΟΝΗ και ΠΛΗΡΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ
60 εξήντα ατόμων (Αθλητών και συντελεστών της εκδήλωσης)
σε ξενοδοχείο 3 αστέρων και πάνω, σε περιοχή εντός Δήμου Ηρακλείου, ή και όμορων προς
αυτόν Δήμους για τις ανάγκες της εκδήλωσης 3ΟΙ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ –ΤΣΕΤΣΟ ΓΚΟΛΟΜΕΕΒ- που θα γίνει στο Ηράκλειο, 27-28/6 και συνδιοργανώνεται
από τον ΔΟΠΑΦΜΑΗ , και τον Κ.Ο.Η υπό την αιγίδα της ΠΕΚΥΚ-Ρ και την έγκριση της ΚΟΕ
ΚΩΔΙΚΟΣ

00-6433.001

ΤΙΤΛΟΣ
έξοδα φιλοξενίας (διαμονής και διατροφής) φυσικών προσώπων και
αντιπροσωπειών
ΔΙΑΜΟΝΗ

ΔΩΜΑΤΙΑ
2/κλινα ή
3/κλινα

IN
27/6

OUT
28/6

ΤΙΜΗ
ΚΑΤΑ ΑΤΟΜΟ
/ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ
38,00

ΑΤΟΜΑ

ΗΜΕΡΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ
ΣΕ €

1

2.280,00 €

60

ΣΥΝΟΛΟ

2.280,00 €

Στις παραπάνω τιμές ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ και ο ΦΠΑ

Η Συντάκτης
ΕΛΕΝΗ ΒΡΕΝΤΖΟΥ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΟΠΑΦΜΑΗ
Ο πρόεδρος
ΒΟΥΡΕΞΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

3

