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ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ
ΘΕΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΕΠΑΘΛΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΕΙ- ΕΚΔΗΛΩΕΙ ΣΗ

ΟΥΕ ΕΣΟΤ 2018.

Η Ο.Χ.Ε. ενδιαφϋρεται για την προμόθεια κυπϋλλων , μεταλλύων , τροπαύων , πλακετών
για τισ διοργανώςεισ- εκδηλώςεισ όλων των τελικών πρωταθλημϊτων και επετειακών
εκδηλώςεων.
Η προμόθεια θα εκτελεςθεύ με την διαδικαςύα τησ απ’ ευθεύασ ανϊθεςησ ςύμφωνα με τισ
διατϊξεισ του ϊρθρου 118 ,ν.4412/16.
H δαπϊνη τησ προμόθειασ προώπολογύζεται ότι θα ανϋλθει ςτο ποςό των 9.878, 00€ πλϋον
ΦΠΑ 24%.
Η επιλογό του προμηθευτό θα γύνει με βϊςη την πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικόσ
ϊποψησ προςφορϊ βϊςει τιμόσ.
Η πληρωμό του προμηθευτό θα γύνει τμηματικϊ από τον τακτικό προώπολογιςμό τησ
Ομοςπονδύασ κϊθε φορϊ που η Ομοςπονδύα θα επιχορηγεύται από την Πολιτεύα.
Η αποςφράγιςη των προςφορών θα γίνει την Σρίτη 6/3/2018 και ώρα :12:00.
Οι προςφορέσ θα κατατίθενται ςτο πρωτόκολλο τησ ΟΦΕ μέχρι την Δευτέρα
5/3/2018 και ώρα:15:00 .
Οι προςφϋροντεσ θα πρϋπει να εύναι φορολογικϊ και αςφαλιςτικϊ ενόμεροι.
Επύςησ , μαζύ με την προςφορϊ , θα πρϋπει να καταθϋςουν αντύγραφο Ποινικού μητρώου.

ΕΚ ΤΗΣ ΟΧΕ

ΣΕΦΝΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ
Ε Π Α Θ Λ Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΤΠΕΛΛΟ 70-80 εκ.
ΓΙΑ ΣΕΛΙΚΟΤ
ΠΡΩΣ/ΣΟ ΚΑΙ
ΚΤΠΕΛΛΩΝ ΑΝΔΡΩΝ
& ΓΤΝΑΙΚΩΝ

ΣΙΜΗ ΠΡΟΤΠ/ΜΟΤ
/ ΣΕΜ

ΣΕΜΑΧΙΑ

Ο . Χ. Ε.

ΣΙΜΗ ΠΡΟΟΦΡΑ
/ΣΕΜ

ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΟΟ
ΠΡΟΤΠ/ΜΟΤ

3

250,00

750,00

ΚΤΠΕΛΛΟ 65 εκ.

8

165,00

1.320,00

ΚΤΠΕΛΛΟ 35εκ.

16

31,00

496,00

ΚΤΠΕΛΛΟ 25 εκ.

41

19,00

779,00

ΣΡΟΠΑΙΟ 20εκ.

4

50,00

200,00

ΣΡΟΠΑΙΟ 20εκ.

22

19,00

418,00

ΣΡΟΠΑΙΟ 20εκ.

37

12,00

444,00

ΜΕΣΑΛΛΙΟ Φ3,2εκ.

910

2,50

2.275,00

ΜΕΣΑΛΛΙΟ Φ4,2εκ.

90

3,00

270,00

200

3,50

700,00

26

30,00

780,00

6

45,00

270,00

98

12,00

1.176,00

ΜΕΣΑΛΛΙΟ Φ 7εκ.
ΠΛΑΚΕΣΑ - ΚΑΕΣΙΝΑ
21Χ17 εκ. από
δερματίνθ με
βελουδινο τελάροκαι
πλακετα με ςτοιχεία
απονομισ
ΠΛΑΚΕΣΑ - ΚΑΕΣΙΝΑ
21χ17 εκ. από
δερματίνθ με
βελουδινο τελάρο, με
μπροφτηινθ
απεικόνθςθ και
πλακετα με ςτοιχεία
απονομισ
ΠΛΑΚΕΣΑ - ΚΑΕΣΙΝΑ
21Χ17εκ. Από
δερματίνθ με
βελοφδινο τελάρο , με
ανάγλειφθ
απεικόνθςθ και
πλακζτα με ςτοιχεία
απονομισ
ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΙΚΟ
ΠΟΟ

ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΟΟ
ΠΡΟΦΟΡΑ

9.878,00
ΣΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ

ΚΤΠΕΛΛΑ
Σά κφπελλα κα είναι : θ κοφπα από μζταλλο και μαρμάρινθ βάςθ ςε αναλογία με το φψοσ, μαηί με ταμπελάκι. Σο φψοσ των
κυπζλλων κα είναι : α) 50-60cm β)30-40cm γ) 20-30 cm περίπου

ΜΕΣΑΛΛΙΑ

Σα μετάλλια κα είναι : Από μπροφτηο χρυςό , μπροφτηο αςθμζνιο , μπροφτηο χάλκινο με κορδζλα 2,2cm , χρϊματοσ
λευκό-μπλζ και το περιμετρικό ςτεφάνι κα είναι χρυςό. Από τθν μία πλευρά κα ζχει το ςιμα του ακλιματοσ και ςτθν άλλθ
κα περιγράφεται θ διοργάνωςθ.
ΣΡΟΠΑΙΑ
Σα τρόπαια κα είναι ςτα 20 cm ,περίπου μεταλλικά με μαρμάρινθ βάςθ και ταμπελάκι με τθν διοργάνωςθ.
ΠΛΑΚΕΣΕ
Οι πλακζτεσ κα είναι καςετίνεσ : α) μεγζκουσ 21χ17 cm με δερματίνθ και βελοφδινο τελάρο με πλακζτα με ςτοιχεία τθσ
διοργάνωςθσ και β) μεγζκουσ 9X8 cm & 21χ17 cm με δερματίνθ και βελοφδινο τελάρο και μπροφτηινθ απεικόνιςθ του
ακλιματοσ ανάγλυφθ.

ΗΜΕΙΩΗ: Οι αναγραφόμενεσ παραπάνω ποςότθτεσ δεν είναι δεςμευτικζσ και μποροφν να αυξομειωκοφν ανάλογα με τισ ανάγκεσ τθσ
Ομοςπονδίασ.

