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ΣΗΛ: 210-8258808-809

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ
ΘΕΜΑ: ΕΚΠΟΝΗΗ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΥΗΜΙΣΙΚΟΤ
ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΥΑΚΕΛΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΙΕΚΔΙΚΗΗ
ΠΑΓΚΟΜΙΟΤ ΠΡΩΣ/ΣΟ ΝΕΩΝ Ή ΕΥΗΒΩΝ 2021.
Η

Ο.Χ.Ε. ενδιαφέρεται :

Για την εκπόνηςη μελέτησ και προμήθεια διαφημιςτικού υλικού, προκειμένου να
υποβάλλει φάκελο για την διεκδίκηςη του Παγκοςμίου πρωταθλήματοσ Νέων ή Εφήβων
του 2021, ςτα πλαίςια του Κογκρέςο τησ Παγκόςμιασ Ομοςπονδίασ, που θα γίνει ςτην
Αττάλεια τησ Τουρκίασ 10-13/11/17.
Η μελέτη - προμήθεια θα εκτελεςθεί με την διαδικαςία τησ Απ’ Ευθείασ Ανάθεςησ
ςύμφωνα με τισ διατάξεισ του άρθρου 118 ν.4412/16.
Η τεχνική μελέτη και ο ενδεικτικόσ προώπολογιςμόσ που αφορά ςτην παραπάνω
προμήθεια είναι αναρτημένη ςτην ιςτοςελίδα τησ ΟΧΕ, α) www.handball.org.gr
Οι αναφερόμενεσ τιμέσ διαμορφώθηκαν με την τρέχουςα οικονομική κατάςταςη και το
είδοσ των υπηρεςιών.
Τα προμηθευόμενα είδη που αναφέρονται ςτο παρόν, θα πρέπει να είναι άριςτησ
ποιότητασ. Η παραλαβή των ειδών θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβήσ , η
οποία ελέγχει τα προσ παραλαβή είδη να είναι τα ενδεδειγμένα. Η υπηρεςία κρατά το
δικαίωμα επιςτροφήσ των προΰόντων, εφ’ όςον η προμήθεια δεν είναι ςύμφωνα με την
μελέτη.
Η αποπληρωμή του μειοδότη , θα γίνει τμηματικά από τον τακτικό προώπολογιςμό τησ
Ομοςπονδίασ έτουσ 2017.

Οι προςφορέσ πρέπει να είναι ςυνολικέσ, για όλα τα είδη που αναφέρονται ςτην τεχνική
μελέτη και δεν διαιρούνται ςε τμήματα.
Οι προςφορέσ θα κατατίθενται ςτο πρωτόκολλο τησ ΟΦΕ , μέχρι την Δευτέρα
23/10/2017 και ώρα : 13:00 και θα είναι ςε ςφραγιςμένο φάκελο.
Η αποςφράγιςη των προςφορών θα γίνει την ΣΡΙΣΗ 24/10/2017 και ώρα :12:00
ςτα γραφεία τησ ΟΦΕ.
Οι προςφέροντεσ, για να μπορούν να λάβουν μέροσ ςτον διαγωνιςμό , θα πρέπει μαζί με
την προςφορά τουσ , να καταθέςουν : φορολογική & αςφαλιςτική ενημερότητα, καθώσ
και αντίγραφο Ποινικού μητρώου.
Καταληκτική ημερομηνία παράδοσης του έργου είναι η 02.11.2017.

ΕΚ ΤΗΣ ΟΧΕ

ΣΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ- ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΦΑΚΕΛΟΤ
ΔΙΕΚΔΙΚΗΗ ΠΑΓΚΟΜΙΟΤ ΕΦΗΒΩΝ 2021
ΕΙΔΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΕΜΑΧΙΑ

ΤΝΟΛΙΚΗ
ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ
ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 24%

1

ROLLUP BANNER

ROLLUP BANNER με διαςτάςεισ 0,80 x 200, μη
μηχανιςμό Ευρωπαϊκοφ τφπου και τετράχρωμη
εκτφπωςη με UV μελάνια ςε μουςαμά Ευρωπαϊκοφ
τφπου

20

700,00 €

2

ΛΟΓΟΣΤΠΟ

χεδιαςμόσ λογοτφπου τετράχρωμου με βάςη τον
ζφηβο χειροςφαιριςτή

1

150,00 €

1

2.000,00 €

2000

450,00 €

Α/Α

1.Σο βίντεο πρζπει να είναι διάρκειασ 15 λεπτϊν
και το περιεχόμενο του, αναλφεται ωσ εξήσ:

3

ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ VIDEO

- Ειςαγωγικό βίντεο από εκπρόςωπο κυβζρνηςησ 2
λεπτά. (*)
- Βίντεο από πρόεδρο ΟΧΕ 2 λεπτά. (*)
- Βίντεο από Δήμαρχο Αθηναίων 2 λεπτά. (*)
- Περιγραφή ιςτορίασ χαντμπολ 1 λεπτά.
- Βίντεο με παρουςίαςη τησ Αθήνασ όπου είναι και
η πόλη διεξαγωγήσ 4 λεπτά.
- Περιγραφή των χϊρων διαμονήσ 1 λεπτά.
- Περιγραφή των Μεταφορικϊν Μζςων για
αθλητζσ και θεατζσ. 1/2 λεπτό.
- Περιγραφή των γηπζδων διεξαγωγήσ 2 λεπτά.
- Video του αγαλματιδίου του εφήβου από το
Μουςείο Ιωαννίνων 1/2 λεπτό.
Σα βίντεο πρζπει να είναι ςε υψηλή μορφή.
*Σα βίντεο με ομιλία πρζπει να είναι τρίγλωςςα –
μεταφραςμζνα (Αγγλικά - Γαλλικά).
Να ζχει την δυνατότητα διπλοφ παραθφρου με
ομιλητή και βίντεο ταυτόχρονα.
Να ζχει την δυνατότητα διπλοφ παραθφρου με
ομιλητή και παρουςίαςη ταυτόχρονα.
Θα πρζπει να περιγράφετε η εικόνα του κάθε
βίντεο ξεχωριςτά εκτόσ των επιςήμων
υποςτηρικτϊν

4

ΚΑΡΣΕ

Card Visit με διαςτάςεισ 8,5 x 5,5 τετραχρωμία, δυο
όψεων, ςε χαρτί munken 300 γραμμαρίων με
λαμινάριςμα 900 γραμμαρίων και βαθυτυπία
λογοτφπου

BROCHURE

χεδιαςμόσ και εκτφπωςη Brochure 48 ςελίδων με
κλειςτή διάςταςη 21 x 29,7cm και ανοιχτή
διάςταςη 42 x 29,7cm. Σετραχρωμία 2 όψεων
(εκτφπωςη offset), βερνίκι νεροφ ςε όλο το ζντυπο.
Οι 16 ςελίδεσ πρζπει να είναι ςε χαρτί 150 gr velvet
και οι 32 ςελίδεσ ςε χαρτί 115 gr magno volume.
Βιβλιοδεςία καρφίτςα.

1000

1.750,00 €

FOLDER

χεδιαςμόσ και εκτφπωςη Folder. Σετράχρωμή
εκτφπωςη δυο όψεων με κλειςτή διάςταςη 22 x 31
cm και ανοιχτή διάςταςη 51,5 x 37 cm (ράχη ςτα
αυτιά 0,5 cm). Χαρτί 300 γραμμαρίων velvet,
κοπτικό, κόλλημα τςζπησ, πλαςτικοποίηςη ματ
μιασ όψησ, τοπικό UV λογοτφπου και γκοφρζ
λογοτφπου

1000

1.000,00 €

ΦΤΛΛΑΔΙΟ

χεδιαςμόσ και εκτφπωςη οκταςζλιδου φυλλαδίου
με κλειςτή διάςταςη 28 x 42 cm και ανοιχτή
διάςταςη 56 x 42 cm. Σετραχρωμία δυο όψεων
offset ςε χαρτί 170 γραμμαρίων magno volume.
Βιβλιοδεςία καρφίτςα και δίπλωμα οκταςζλιδου
ςτη μζςη.

1000

900,00 €

ΕΛΙΔΟΔΕΙΚΣΗ

χεδιαςμόσ και εκτφπωςη ςελιδοδείκτη.
Σετραχρωμία δυο όψεων offset με διάςταςη 5,2 x
20 cm, ςε χαρτί 350 γραμμάρια velvet,
πλαςτικοποίηςη ματ και τοπικό UV, δυο όψεων,
κοπτικό με καλοφπι.

1000

650,00 €

Μεταλλικό ςτυλό διαρκείασ με το λογότυπο τησ
διεκδίκηςησ εκτυπωμζνο ςε 4 χρϊματα

500

1.000,00 €

ΚΟΤΠΕ

Διαφημιςτικζσ κοφπεσ καφζ (350ml), με
τετράχρωμη εκτφπωςη του λογοτφπου τησ
διεκδίκηςησ. Sublimation επίςτρωςη

500

1.000,00 €

11

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

χεδιαςμόσ και εκτφπωςη ημερολογίου με
διάςταςη 15 x 20 cm, τετραχρωμία δυο όψεων (13
φφλλα θεματολογία), ςε χαρτί 200 γραμμαρίων
magno volume με βάςη 360 γραμμάρια superfine
και τετραχρωμία μιασ όψησ ςτη βάςη, ςπιράλ.

1000

1.250,00 €

12

ΔΙΑΦΗΜΗΣΙΚΑ
ΦΟΤΣΕΡ

Παραγωγή φοφτερ με ςφνθεςη 80% γραμμάρια
βαμβάκι και 20% polyester, 280 gsm, με
εκτυπωμζνο το τετράχρωμο λογότυπο ςτο
μπροςτά και πίςω μζροσ. Μέγεθος MEDIUM

350

1.000,00 €

5

6

7

8

9
ΜΕΣΑΛΙΚΟ ΣΤΛΟ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

10

ΔΙΑΦΗΜΗΣΙΚΑ
ΦΟΤΣΕΡ

Παραγωγή φοφτερ με ςφνθεςη 80% γραμμάρια
βαμβάκι και 20% polyester, 280 gsm, με
εκτυπωμζνο το τετράχρωμο λογότυπο ςτο
μπροςτά και πίςω μζροσ. Μέγεθος LARGE

350

1.000,00 €

14

ΔΙΑΦΗΜΙΣΙΚΑ ΦΟΤΣΕΡ

Παραγωγή φοφτερ με ςφνθεςη 80% γραμμάρια
βαμβάκι και 20% polyester, 280 gsm, με
εκτυπωμζνο το τετράχρωμο λογότυπο ςτο
μπροςτά και πίςω μζροσ. Μέγεθος XL

350

1.000,00 €

15

ΔΙΑΦΗΜΙΣΙΚΗ
ΚΟΝΚΑΡΔΑ

Διαφημιςτική μεταλλική κονκάρδα με το λογότυπο
τησ διεκδίκηςησ, με εκτφπωςη τεςςάρων
χρωμάτων και διαμζτρου 5 εκατοςτϊν

1000

600,00 €

16

USB STICK

Μεταλλικό USB STICK με μνήμη 16GB, με
τετράχρωμη εκτφπωςη του λογοτφπου διεκδίκηςησ

1000

3.000,00 €

17

ΔΙΑΦΗΜΙΣΙΚΟ
ΜΠΡΕΛΟΚ

Μπρελόκ από γνήςιο δζρμα και μζταλλο,
διαςτάςεων 10,2 x 2,5 cm, με πυρογραφία του
λογοτφπου και ςτισ δυο όψεισ και ςυςκευαςία
δϊρου.

1000

1.150,00 €

18

ΑΝΑΜΝΗΣΙΚΗ ΜΠΑΛΑ
HANDBALL

Αναμνηςτική μπάλα HANDBALL με τετράχρωμη
εκτφπωςη του λογοτφπου τησ διεκδίκηςησ,
δερμάτινου τφπου, διαμζτρου 16 cm

500

1.000,00 €

ΔΙΑΦΗΜΙΣΙΚΗ ΣΑΝΣΑ

Διαφημιςτική χάρτινη τςάντα με τετράχρωμη
εκτφπωςη λογοτφπου διεκδίκηςησ, ςε χαρτί
superfine 225 γραμμαρίων, με ματ πλαςτικοποίηςη
και χεροφλι κορδόνι, διαςτάςεων 35 cm πλάτοσ, 23
cm φψοσ και 10 cm πάχοσ.

1000

200,00 €

13

19

19.800,00 €

