
 
 

 

 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡ. 1/20 

 

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης προκηρύσσει διαγωνισμό για παροχή υπηρεσιών 

διαμονής για τις αποστολές των ομάδων του πρωταθλήματος CEV EUROVOLLEY 2021 που θα 

διεξαχθεί στην Κύπρο από τις 29 Αυγούστου 2020 μέχρι τις 07 Σεπτεμβρίου 2020  με τους 

ακόλουθους όρους: 

1. Το ξενοδοχείο θα πρέπει να είναι τουλάχιστο τριών αστέρων 

2. Διάθεση 32 διπλών και 22 μονών δωματίων (29.08.20 άφιξη - 07.09.20 αναχώρηση) 

(Στο ίδιο ξενοδοχείο) 

3. Πλήρης Σίτιση (full board) από τις 29.08.20 μέχρι τις  05.09.20 

4. Ημιδιατροφή (half-board με πρόγευμα και γεύμα στις  06.09.20 

5. Να μπορεί να προσαρμόζει το ωράριο διατροφής των αθλητικών αποστολών σύμφωνα με 

το πρόγραμμα που θα σας δίνεται εκ των προτέρων από την αναθέτουσα αρχή. 

6. Παροχή Σνακ το απόγευμα κατά τις αγωνιστικές ημέρες του τουρνουά (30/08, 31/08, 01/09, 

04/09, 05/09, 06/09). Το σνακ να περιλαμβάνει καφέ, νερό, χυμό τσάι, φρούτα, κέικ και 

σάντουιτς (Χαμ-Τυρί). 

7. Παροχή αίθουσας διαλέξεων (video room) καθ’ όλη τη διάρκειας της διαμονής των 

αποστολών. 

8. Το ξενοδοχείο να έχει πολύγλωσσο προσωπικό προς εξυπηρέτηση των αποστολών. 

 

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν σε κλειστό, σφραγισμένο και αδιαφανή φάκελο ( έναντι 

απόδειξης παραλαβής ή απόδειξης αποστολής συστημένου ) στα γραφεία της ΚΟΠΕ στην 

διεύθυνση 21 Αμφιπόλεως, Λευκωσία, το αργότερο μέχρι την Τετάρτη, 22/07/2020 και ώρα 

12:00μμ, ενώ προσφορές που υποβάλλονται μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα αξιολογούνται 

και θα επιστρέφονται στους ενδιαφερόμενους ως εκπρόθεσμες. 

  



 
 

 

  

  

  

  

 

Ποσό Προσφοράς:  €_______________, 

__________________________________________________________________________________ Ευρώ 

 

Ιδιότητα Προσφοροδότη (πχ. Ξενοδοχείο, Γραφείο Ταξιδιών, Ταξιδιωτικός Πράκτορας): _______________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Ονοματεπώνυμο Προσφοροδότη: ___________________________________________________________ 

 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο Προσφοροδότη: ___________________________________________________ 

 

Όνομα Ξενοδοχείου:  _____________________________________________________________________ 

  

Διεύθυνση Ξενοδοχείου: __________________________________________________________________  

  

  

  

Με την υπογραφή μου πιο κάτω, συμφωνώ με τους όρους, όπως διατυπώνονται  

στα άρθρα 1-8 του πιο πάνω διαγωνισμού 
  

  

 

  

Υπογραφή Προσφοροδότη: ________________________________  

   

Ημερομηνία: ________________  

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΑ ΠΙΟ 

ΚΑΤΩ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΥΠΟΒΑΛΕΤΕ ΣΤΗ ΚΟΠΕ 

ΜΑΖΙ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ 


