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ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ
ΘΕΜΑ: ΜΕΣΑΚΙΝΗΕΙ ΜΕ ΠΟΤΛΜΑΝ ΣΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΑΝΔΡΩΝ

ΕΛΛΑΔΟ –
ΙΣΑΛΙΑ, ΓΙΑ ΚΑΜΠ ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ ΚΑΙ 2 ΦΙΛΙΚΟΤ ΑΓΩΝΕ ΕΝ ΟΨΕΙ ΠΡΟΚΡΙΜΑΣΙΚΩΝ
ΠΑΓΚΟΜΙΟΤ ΠΡΩΣ/ΣΟ ΑΝΔΡΩΝ 2018 ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ 27/12-30/12/2017.

Η Ο.Χ.Ε ενδιαφζρεται για τθν παροχι υπθρεςιϊν μετακίνθςθσ με ΠΟΤΛΜΑΝ ΣΩΝ
ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟ – ΙΣΑΛΙΑ, ΓΙΑ ΚΑΜΠ ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ ΚΑΙ 2
ΦΙΛΙΚΟΤ ΑΓΩΝΕ ΕΝ ΟΨΕΙ ΠΡΟΚΡΙΜΑΣΙΚΩΝ ΠΑΓΚΟΜΙΟΤ ΠΡΩΣ/ΣΟ ΑΝΔΡΩΝ 2018
ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ 27/12-30/12/2017.
Η προμικεια κα εκτελεςκεί με τθν διαδικαςία τθσ Απ Ευκείασ Ανάκεςθσ , ςφμφωνα με τισ
διατάξεισ των άρκρων 118 του Ν. 4412/16, με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν χαμθλότερθ τιμι.
Η δαπάνθ τθσ παροχισ υπθρεςιϊν προχπολογίηεται ότι κα ανζλκει ςτο ποςό των:960,00€
πλέον ΦΠΑ 24% , ήτοι 1.190,40€.
Η τεχνικι μελζτθ που αφορά ςτθν παραπάνω προμικεια είναι αναρτθμζνθ ςτθν ιςτοςελίδα
τθσ ΟΧΕ www.handball.org.gr
Η πλθρωμι του προμθκευτι κα γίνει τμθματικά από τον τακτικό προχπολογιςμό τθσ Ο.Χ.Ε.
εντόσ (120) εκατόν είκοςι θμερϊν και αναλόγωσ με τισ εκταμιεφςεισ του προχπολογιςμοφ
τθσ ΟΧΕ ζτουσ 2017.
Η δαπάνθ κα βαρφνει τον κωδ. 61.15.00.001 με τίτλο
«ΕΠΙΗΜΕ ΕΚΔΗΛΩΕΙ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ».
Οι προςφορζσ κα κατατίκενται ςτο πρωτόκολλο τθσ Ο.Χ.Ε μζχρι τθν Σρίτθ 12/12/2017 και
ϊρα 15.00
Οι προςφζροντεσ για να μποροφν να λάβουν μζροσ ςτο διαγωνιςμό κα πρζπει, μαηί με τθν
προςφορά τουσ, να κατακζςουν φορολογικι, αςφαλιςτικι ενθμερότθτα, κακϊσ και
αντίγραφο ποινικοφ μθτρϊου.
Ο διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί ςτα γραφεία τθσ ΟΧΕ (οδόσ Γϋ επτεμβρίου 56-ΑΘΗΝΑ- 3οσ
όροφοσ) από τθν επιτροπι διαγωνιςμοφ τθσ Ο.Χ.Ε τθν ΣΕΣΑΡΣΗ 13/12/2017 & ώρα 13.00.
Ακολουκεί ςυνθμμζνθ τεχνικι μελζτθ.

ΣΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ
Για τθν προμικεια παροχισ υπθρεςιϊν μετακίνθςθσ Εκνικϊν ομάδων Ανδρϊν Ελλάδοσ Ιταλίασ για καμπ 27-30/12/2017 και 2 φιλικοφσ αγϊνεσ εν όψει προκρ/κων αγϊνων
Παγκοςμίου Ανδρϊν 2018.
Η προμικεια προχπολογίηεται ςτο ποςό των : 960,00€ ΠΛΖΟΝ ΦΠΑ 24% ήτοι : 1.190,40€
Η δαπάνθ βαρφνει το Κ.Α 61.15.00.001 με τίτλο ΕΠΙΗΜΕ ΕΚΔΗΛΩΕΙ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ
ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ , Ω ΕΞΗ:

Α/Α

ΕΙΔΟ (ΜΕΣΑΚΙΝΗΕΙ

Δρομολόγια

1

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ-ΓΗΠΕΔΟΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ

10

2

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ

2

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ
ΣΙΜΗ
80€

ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΣΙΜΗ

80€

ΤΝΟΛΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 12.
Η Ο.Χ.Ε διατθρεί το δικαίωμα να τροποποιιςει τισ θμζρεσ των δρομολογίων
ανάλογα με τισ ανάγκεσ των εκνικϊν ομάδων.
Επίςθσ να αυξομειϊςει από 1 ωσ 3 δρομολόγια αναλόγωσ των αναγκϊν που κα
προκφψουν κατά τισ προπονιςεισ και τουσ αγϊνεσ.
Οι ομάδεσ πρζπει να βρίςκονται ςτο γιπεδο για τθν προπόνθςι τουσ 15 λεπτά πριν
τθν προγραμματιςμζνθ ζναρξθ τθσ προπόνθςθσ, ενϊ για τουσ αγϊνεσ 1,5 ϊρα πριν
τθν ζναρξθ του αγϊνα. Η αναχϊρθςθ από το γιπεδο για ξενοδοχείο γίνεται αμζςωσ
μετά τθν λιξθ τθσ προπόνθςθσ ι του αγϊνα.
Σα ποφλμαν κα πρζπει να είναι ςε καλι κατάςταςθ, να διακζτουν κλιματιςμό και να
ζχουν περάςει από τουσ απαραίτθτουσ τεχνικοφσ ελζγχουσ.
Σο κόςτοσ διοδίων κα πρζπει να ςυμπεριλαμβάνεται , εάν απαιτείται, ςτθν τιμι.
Σο ξενοδοχείο διαμονισ των ομάδων μπορεί να βρίςκεται ςε απόςταςθ ζωσ και
20 χιλιόμετρα από το κζντρο τθσ Ακινασ , ςτθν ευρφτερθ περιοχι του Ν. Αττικισ.

