
                 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 

        
           Ο κάτωθι υπογεγραμμένος

Επάγγελμα:                             
                                                   , 

που θα συμμετέχουν στα εκπαιδευτικά
προσφέρω την τιμή των           

          (καθαρή αξία           ευρώ + 24% Φ.Π.Α. =           
           Η προσφορά ισχύει από 23
 

v Το μικρογεύμα πρέπει να είναι ως εξής

v 1. Πίτσα με ντομάτα και τυρί

τυρί. 

v 2. Πίτσα με τυρί, ντομάτα και α

ντομάτα, τυρί και αλλαντικά.

v Τα υλικά θα είναι πρώτης ποιότητας και θα πληρούν τ

για κάθε είδος καθώς και τις υγειονομικές και αστυκτηνιατρικές διατάξεις.

v Απαγορεύεται η χρήση στα παραγόμενα αγαθά

και χημικών υποκατάστατων.

v Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24

v Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται 

v Κατά την εκάστοτε παράδοση των αγαθών, ο ανάδοχος υποχρεούται  στην έκδοση 

αντίστοιχου τιμολογίου παροχής υπηρεσιών

στοιχεία καθώς και η αιτιολογία της παράδοσης 

του ΚΠΕ Νέας Κίου, ποσότητα, τιμή μονάδας, καθαρή αξία και τελική αξία)

v Οι κρατήσεις που βαρύνουν τον ανάδοχο είναι ο αναλογούν 4% φόρος προμηθειών. (Η 

παραπάνω κράτηση τροποποιείται από τους ισχύοντες εκάστοτε νόμους κ

εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών.) Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να 

με το τιμολόγιο αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας που να 

καλύπτει το χρονικό διάστημα πραγματοποίησης των προγραμμάτων.

v Ο προσφέρων θεωρείται 

του διαγωνισμού. 

    

                                                                     

    

 

 

    

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ   ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος                                                              του             
                           , Α.Φ.Μ.:                      , Δ.Ο.Υ. :                        

, για      τη    σίτιση  με ελαφρύ γεύμα (πίτσες) των   μαθητών
εκπαιδευτικά προγράμματα   του     Κ.Π.Ε.     Νέας Κίου, 

          ευρώ ανά ταψί πίτσας. 
ευρώ + 24% Φ.Π.Α. =            ευρώ)   

Η προσφορά ισχύει από 23-03-2019 έως 30-06-2019. 

Το μικρογεύμα πρέπει να είναι ως εξής:  

Πίτσα με ντομάτα και τυρί:  Ταψί 25 τεμαχίων, 10 Χ 6 εκ. το τεμάχιο, με  ντομάτα και 

Πίτσα με τυρί, ντομάτα και αλλαντικά: Ταψί 25 τεμαχίων, 10 Χ 6 εκ. το τεμάχιο, με 

ντομάτα, τυρί και αλλαντικά. 

Τα υλικά θα είναι πρώτης ποιότητας και θα πληρούν τους όρους του κώδικα τροφίμων

για κάθε είδος καθώς και τις υγειονομικές και αστυκτηνιατρικές διατάξεις.

αγορεύεται η χρήση στα παραγόμενα αγαθά  επικίνδυνων για την υγεία συντηρητικών 

και χημικών υποκατάστατων. 

τιμή συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%. 

ληρωμή του αναδόχου θα γίνεται επί πιστώσει. 

Κατά την εκάστοτε παράδοση των αγαθών, ο ανάδοχος υποχρεούται  στην έκδοση 

αντίστοιχου τιμολογίου παροχής υπηρεσιών, όπου θα αναγράφονται ευκρινώς τα σχετικά 

στοιχεία καθώς και η αιτιολογία της παράδοσης (Σχολική μονάδα, Δράση ή Σεμινάριο 

του ΚΠΕ Νέας Κίου, ποσότητα, τιμή μονάδας, καθαρή αξία και τελική αξία)

Οι κρατήσεις που βαρύνουν τον ανάδοχο είναι ο αναλογούν 4% φόρος προμηθειών. (Η 

παραπάνω κράτηση τροποποιείται από τους ισχύοντες εκάστοτε νόμους κ

εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών.) Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να 

ποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας που να 

καλύπτει το χρονικό διάστημα πραγματοποίησης των προγραμμάτων. 

 ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους 

     ημερομηνία 

                                                                                                     ………………

             Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

       (ΣΦΡΑΓΙΔΑ- ΥΠΟΓΡΑΦΗ)

 

                          ,  
                       , με έδρα :   

των   μαθητών, 
Νέας Κίου,  

Ταψί 25 τεμαχίων, 10 Χ 6 εκ. το τεμάχιο, με  ντομάτα και 

: Ταψί 25 τεμαχίων, 10 Χ 6 εκ. το τεμάχιο, με 

υς του κώδικα τροφίμων 

για κάθε είδος καθώς και τις υγειονομικές και αστυκτηνιατρικές διατάξεις. 

επικίνδυνων για την υγεία συντηρητικών 

Κατά την εκάστοτε παράδοση των αγαθών, ο ανάδοχος υποχρεούται  στην έκδοση  

, όπου θα αναγράφονται ευκρινώς τα σχετικά 

(Σχολική μονάδα, Δράση ή Σεμινάριο 

του ΚΠΕ Νέας Κίου, ποσότητα, τιμή μονάδας, καθαρή αξία και τελική αξία).  

Οι κρατήσεις που βαρύνουν τον ανάδοχο είναι ο αναλογούν 4% φόρος προμηθειών. (Η 

παραπάνω κράτηση τροποποιείται από τους ισχύοντες εκάστοτε νόμους και σχετικές 

υποβάλλει μαζί 

ποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας που να 

ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους 

ημερομηνία                             

………………                  

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ) 


