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ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ
ΠΡΟΥΟΡΩΝ
ΘΕΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΣΤΠΩΝ ΠΡΩΣ/ΣΟ ΚΑΙ ΜΗΣΡΩΟΤ ΑΘΛΗΣΩΝ &
ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΜΗΦΑΝΟΡΓΑΝΩΗ
Η

Ο.Φ.Ε. ενδιαφέρεται για :

Α) την προμήθεια αγοράσ εντύπων υλικών ( φακέλλων, φύλλων αγώνων , κάρτεσ διαιτητών,
δελτία αθλητικήσ ιδιότητασ).
Β) την προμήθεια αγοράσ αναλωςίμων μηχανοργάνωςησ (γραφίτεσ, μελανοταινίεσ, κλπ).
Σα τεχνικά χαρακτηριςτικά των ανωτέρω ειδών , περιγράφονται ςτην μελέτη που έχει
ςυνταχθεί από το γραφείο μηχανοργάνωςησ και επιςυνάπτεται τησ παρούςασ πρόςκληςησ.
Η προμήθεια θα εκτελεςθεί με την διαδικαςία τησ Απ’ Ευθείασ Ανάθεςησ ςύμφωνα με τισ
διατάξεισ του άρθρου 118 ,ν.4412/16 και με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή.
Ο διαγωνιςμόσ θα διεξαχθεί την ΠΕΜΠΣΗ 21/12/17 & ΩΡΑ : 10:00 , ςτα γραφεία τησ
ΟΦΕ.
Οι προςφορέσ θα κατατίθενται ςτο πρωτόκολλο τησ ΟΦΕ μέχρι την Σετάρτη
20/12/2017 και ώρα : 15:00.
Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει τμηματικά (επί πιςτώςει ), από τον τακτικό
προώπολογιςμό τησ Ομοςπονδίασ έτουσ 2017.
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.

ΕΚ ΣΗ ΟΦΕ

ΣΕΦΝΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ
ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ
Η παρούςα τεχνική έκθεςη αφορά ςτην προμήθεια :
Α) έντυπων υλικών (φακέλων , φύλλων αγώνων , κάρτεσ διαιτηςίασ , δελτία υγείασ
αθλητών), προώπολογιςμού δαπάνησ 2.392,50 πλέον ΥΠΑ 24% για τον ΚΑ 64.07.00
«ΕΝΣΤΠΑ» . Οι φάκελοι θα έχουν τυπωμένο το λογότυπο και τα ςτοιχεία τησ Ομοςπονδίασ (
μονόχρωμη εκτύπωςη).

Β) Τλικών μηχανοργάνωςησ (Αναλώςιμα- γραφίτεσ κλπ), προώπολογιςμού δαπάνησ
1.617,74€ πλέον ΥΠΑ 24% για τον ΚΑ 64.08.03 «ΕΞΟΔΑ ΜΗΦΑΝΟΡΓΑΝΩΗ».

Οι αναφερόμενεσ τιμέσ διαμορφώθηκαν με την τρέχουςα οικονομική κατάςταςη και το
είδοσ των υπηρεςιών. Σα προμηθευόμενα είδη που αναφέρονται ςτο παρόν θα πρέπει να είναι
άριςτησ ποιότητασ.Σα είδη θα παραδοθούν ςτα γραφεία τησ ΟΦΕ, κατόπιν ςυνεννόηςησ.
Η παραλαβή θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή παραλαβήσ που θα ελέγξει αν τα
προσ παραλαβή είδη είναι τα ενδεδειγμένα.
Η ΟΦΕ διατηρεί το δικαίωμα επιςτροφήσ του προΰόντοσ εφόςον η προμήθεια δεν
είναι ςύμφωνα με την μελέτη.
Οι αμοιβέσ των προμηθευτών θα καταβληθούν από την ΟΦΕ, εφ’ όςον
προςκομιςτούν όλα τα νόμιμα παραςτατικά όπωσ ορίζει ο νόμοσ.

