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ΠΡΟΛΗΨΙΣ  Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Προληπτικής Περιβαλλοντικής και 

Εργασιακής Ιατρικής 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

- ΤΡΟΦΙΜΩΝ  

-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ LOGISTICS 

 

για το Έργο 

 

 
«Εφαρμογή του Προγράμματος Σίτισης και Προώθησης Υγιεινής Διατροφής – ΔΙΑΤΡΟΦΗ σε μαθητές σχολείων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για το σχολικό έτος 2019-2020» 
 

 
 

 

 

Ι Τεύχος Πρόσκλησης 

Παράρτημα 2 – Έντυπα Οικονομικής Προσφοράς 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 - ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

ΤΜΗΜΑ Α΄ -  Προμήθεια παστεριωμένου (φρέσκου) Γάλακτος  

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ (Εταιρία): 

 

Παρακαλώ σημειώστε στον κάτωθι πίνακα το κόστος για την προμήθεια των παρακάτω ειδών (στην τιμή 

συμπεριλαμβάνεται το κόστος και για ατομικά συσκευασμένο καλαμάκι). 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ ΤΙΜΗ 

Γάλα 

ημιαποβουτυρωμένο/ημίπαχο*3 
250-330ml*2 

 

  

*Στις ανωτέρω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ …..% 

2Στην προσφορά θα αναφέρεται ευκρινώς η ποσότητα γάλακτος εντός του εν λόγω προτεινόμενου εύρους, για την οποία 

δίνεται η αντίστοιχη τιμή. 

 3Το προϊόν θα συνοδεύεται από καλαμάκι ατομικά συσκευασμένου εντός κατάλληλου για τρόφιμα περιέκτη, ώστε να 

αποτρέπεται οιαδήποτε πιθανότητα επιμόλυνσης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 - ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

ΤΜΗΜΑ Β΄ -  Προμήθεια Γιαουρτιού  

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ (Εταιρία): 

 

Παρακαλώ σημειώστε στον κάτωθι πίνακα το κόστος για την προμήθεια των παρακάτω ειδών  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ ΤΙΜΗ 

Γιαούρτι 

ημιαποβουτυρωμένο/ημίπαχο2 

170 έως 200γρ  

Γιαούρτι 

ημιαποβουτυρωμένο/ημίπαχο με 

μέλι2 

120γρ-170γρ (συνολικό βάρος)  

Ατομικά συσκευασμένο κουταλάκι3   

*Στις ανωτέρω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ …..% 

2Στην προσφορά θα αναφέρεται ευκρινώς η ποσότητα γιαουρτιού εντός του εν λόγω προτεινόμενου εύρους, για την 

οποία δίνεται η αντίστοιχη τιμή. 

 3Τα προϊόντα θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από κουταλάκι ατομικά συσκευασμένου εντός κατάλληλου για τρόφιμα 

περιέκτη, ώστε να αποτρέπεται οιαδήποτε πιθανότητα επιμόλυνσης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 - ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

ΤΜΗΜΑ Γ΄ - Προμήθεια φρέσκων Φρούτων 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ (Εταιρία): 

Παρακαλώ σημειώστε στον κάτωθι πίνακα το κόστος για την προμήθεια των παρακάτω φρούτων. 

ΦΡΟΥΤΑ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ 

ΤΙΜΗ 
(ανά κιλό) 

 

Μήλο (εντός κατάλληλης για τρόφιμα ατομικής συσκευασίας) 160-180γρ   

Αχλάδι (εντός κατάλληλης για τρόφιμα ατομικής 

συσκευασίας) 

110-140γρ  

Ροδάκινο/Νεκταρίνι (εντός κατάλληλης για τρόφιμα ατομικής 

συσκευασίας) 

120-150γρ   

Μπανάνα (χωρίς ατομική συσκευασία) 180γρ-220γρ   

Μανταρίνι (χωρίς ατομική συσκευασία) 80-100γρ   

Πορτοκάλι (χωρίς ατομική συσκευασία) 150-180γρ   

*στις ανωτέρω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ …..% 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 – ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

ΤΜΗΜΑ Δ΄ - Προμήθεια προϊόντων Σάντουιτς & Λοιπών Αρτοσκευασμάτων 

 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ (Εταιρία): 

 

Παρακαλώ σημειώστε στους κάτωθι πίνακες το κόστος για την παρασκευή των παρακάτω προϊόντων. 

1Σημειώνεται πως η τελική τιμή για κάθε σάντουιτς που θα διανέμεται προκύπτει από το άθροισμα της τελικής τιμής της στήλης Ε 

και τις τιμές των πρώτων υλών (επιμέρους συστατικών) του Πίνακα 1.  

Σημειώνεται ότι στον  Πίνακα 2 οι τιμές συμπληρώνονται αυτοτελώς και είναι οι τελικές (χωρίς να αθροίζονται επιμέρους 

κατηγορίες). 

Α Β Γ Δ Ε 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (2) 
Κόστος πρώτων 

υλών 
Κόστος 

συσκευασίας 
Εργατικά και άλλα 

γενικά έξοδα, φόροι 
ΤΕΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ1 

Σάντουιτς (διαφόρων ειδών ψωμιού3)  ΠΙΝΑΚΑΣ 1     0,00 € 

με προσθήκη διαφόρων ειδών (πχ τυρί και ντομάτα) 

(βλ. πίνακα 1) 

          

(2) Για την αναλυτική παρουσίαση των τροφίμων 

συμβουλευτείτε τον ΠΙΝΑΚΑ 1 και 2 

        

(3)παρακαλούμε συμπληρώστε τις τιμές των 

προϊόντων στον ΠΙΝΑΚΑ 1 και 2 

        

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ Ή ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΥΛΙΚΩΝ     

ΤΡΟΦΙΜΑ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΕΙΔΩΝ 

ΤΙΜΗ 
 

Πρωτεϊνούχα τρόφιμα   

Στήθος κοτόπουλο ψητό (μαρινάρισμα με extra παρθένο ελαιόλαδο) 30γρ   

Στήθος κοτόπουλο ψητό (μαρινάρισμα με extra παρθένο ελαιόλαδο) 50γρ   

αυγό (κομμένο σε φέτες) 50γρ   

ομελέτα ψητή στο φούρνο με λαχανικά (με extra παρθένο ελαιόλαδο) 70γρ   
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

  

Λαχανικά    

τομάτα 30γρ   

αγγούρι 30γρ   

Καρότο τριμμένο 25-30γρ  

Iceberg 15γρ  

Ψητά λαχανικά (για χρήση σε τοστ/σάντουιτς) 40γρ   

  

Αρτοσκευάσματα    

Ψωμί του τόστ (2 φέτες)- (με extra παρθένο ελαιόλαδο) 60γρ   

Ψωμάκι στρογγυλό (με extra παρθένο ελαιόλαδο) 60γρ   

Ψωμάκι μακρόστενο (με extra παρθένο ελαιόλαδο) 80γρ   

Ψωμάκι μακρόστενο (με extra παρθένο ελαιόλαδο) 60γρ   

Αραβική πίτα ολικής άλεσης (με extra παρθένο ελαιόλαδο) 90γρ  

Μείγματα για προσθήκη στα σάντουιτς/αραβική  

Μείγμα 1 (για προσθήκη σε σάντουιτς)- με extra παρθένο ελαιόλαδο 15γρ   

Γαλακτοκομικά    

Ημίσκληρο τυρί  20γρ   

Ημίσκληρο τυρί  40γρ   

Ανθότυρος 30γρ  

Στις ανωτέρω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ …….% 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

Λοιπά Είδη αρτοσκευασμάτων ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΕΙΔΩΝ 

ΤΙΜΗ 
 

Κριτσίνια 60γρ  

Κριτσίνια με σουσάμι 60γρ  

Τυρόψωμο με λαχανικά 100γρ  

Σταφιδόψωμο  60γρ  

Μουστοκούλουρο 60γρ  

Κέικ καρότου 80γρ   

Κέικ καρότου - παντζάρι 80 γρ  

Νιφάδες βρώμης με σταφίδα  20γρ (10γρ νιφάδες 
βρώμης + 10γρ 

σταφίδες) 

 

Οι τιμές στον πίνακα με τα Λοιπά είδη Αρτοσκευασμάτων δίνονται για το τελικό προϊόν. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 – ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

ΤΜΗΜΑ Ε΄ - Προμήθεια προϊόντων Πίτας και Πίτσας Λαχανικών 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ (Εταιρία): 

 

Παρακαλώ σημειώστε στον κάτωθι πίνακα 1 το κόστος για την παρασκευή των παρακάτω προϊόντων. 

*Σημειώνεται ότι οι τιμές του κάθε προϊόντος είναι οι τελικές 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

ΤΡΟΦΙΜΑ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
Σ ΕΙΔΩΝ 

ΤΙΜΗ 
 

Πίτες και Πίτσα (όλες οι πίτες και οι πίτσες θα περιέχουν extra παρθένο ελαιόλαδο)     

Κολοκυθόπιτα γλυκιά (χωρίς φύλλο) 140γρ   

Κολοκυθόπιτα γλυκιά με φύλλο ολικής άλεσης 140γρ   

Σπανακοτυρόπιτα με φύλλο ολικής άλεσης 140γρ   

Πρασοτυρόπιτα με φύλλο ολικής άλεσης 140γρ   

Κολοκυθοτυρόπιτα με φύλλο ολικής άλεσης 140γρ   

Σπανακόπιτα με φύλλο ολικής άλεσης 140γρ   

Πρασόπιτα με φύλλο ολικής άλεσης 140γρ   

Παραδοσιακή τυρόπιτα με πλιγούρι 140γρ  

Πίτσα με λαχανικά 140γρ  

Πίτσα με λαχανικά κλειστού τύπου (τύπου καλτσόνε) 140γρ  

*στις ανωτέρω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ …..% 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 – ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

TMHMA ΣΤ΄ - Προμήθεια υπηρεσιών Logistics με αφετηρία την Αττική 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ (Εταιρία): 

 

  Τιμή (σε ευρώ) 

Κόστος αποθήκευσης, διαλογής και διαχείρισης (ανά γεύμα)    

    

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΒΟΙΑΣ)   

Αριθμός δρομολογίων με βάση την κατανομή των σχολείων του επισυναπτόμενου πίνακα  

(παρακαλώ σημειώστε τον αριθμό των δρομολογίων που απαιτείται για την εξυπηρέτηση των σχολείων  

του επισυναπτόμενου πίνακα - ΒΟΙΩΤΙΑΣ & ΕΥΒΟΙΑΣ) 

  

  Τιμή (σε ευρώ) 

Κόστος ανά δρομολόγιο1   

    

    

    

1 σημειώστε αναλυτικά τις περιοχές/περιφερειακές ενότητες που θα εξυπηρετεί το κάθε δρομολόγιο (πχ. Δρομολόγιο 1 – 

περιφερειακή ενότητα Βοιωτίας τιμή ….€) 

Σε περίπτωση που χρειαστεί παρακαλείστε να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε γραμμές. 

 

*στις ως άνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ … % 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 – ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

ΤΜΗΜΑ Ζ΄ - Προμήθεια υπηρεσιών Logistics με αφετηρία την Φθιώτιδα 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ (Εταιρία): 

 

 Τιμή (σε ευρώ) 

Κόστος αποθήκευσης, διαλογής και διαχείρισης (ανά γεύμα)   

  

  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΦΩΚΙΔΑΣ)  

Αριθμός δρομολογίων με βάση την κατανομή των σχολείων του επισυναπτόμενου πίνακα (παρακαλώ σημειώστε τον αριθμό 

των δρομολογίων που απαιτείται για την εξυπηρέτηση των σχολείων του επισυναπτόμενου πίνακα - ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ & 

ΦΩΚΙΔΑΣ). 

 Τιμή (σε ευρώ) 

Κόστος ανά δρομολόγιο1   

Κόστος ανά δρομολόγιο1   

  

1 1 σημειώστε αναλυτικά τις περιοχές/περιφερειακές ενότητες που θα εξυπηρετεί το κάθε δρομολόγιο (πχ. Δρομολόγιο 1 – 

Φθιώτιδα- Καρπενήσι τιμή ….€ κλπ) 

 Σε περίπτωση που χρειαστεί παρακαλείστε να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε γραμμές. 

 

*στις ως άνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ … % 

 


