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ΘΕΜΑ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ Ο.Χ.Ε. ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ

2021-2023

(CPV: 79342100-4)

Η
Ο.Χ.Ε. ενδιαφέρεται για συνεργασία με εταιρεία η οποία θα
αναλάβει την εύρεση χορηγιών σε χρήμα και είδος , διαφημιστικών
πακέτων , ραδιοτηλεοπτικών δικαιωμάτων για την τριετία 2021-2023.
Για τον λόγο αυτό αποστέλλει πρόσκληση στις παρακάτω εταιρείες:
1. ΚΟΡΥΦΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ – (ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ 13-ΑΘΗΝΑ-ΤΚ 11521)
2. ΜΥΡΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ- (Γ΄ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 103-ΑΘΗΝΑ – ΤΚ 10434)
Οι εταιρείες υποχρεούνται εφόσον ενδιαφέρονται να αποστείλουν
την προσφορά τους σε κλειστό φάκελο εντός προθεσμίας 4 ημερών.
Η προμήθεια θα εκτελεσθεί με την διαδικασία της απ’ ευθείας
ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 , ν.4412/16 και
του τροποποιημένου άρθρου 120 ν.4412/16 όπως αυτό ισχύει από
1/6/21 , με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή.
Η τεχνική μελέτη που αφορά στην παραπάνω προμήθεια και αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης πρόσκλησης, είναι αναρτημένη
στην ιστοσελίδα της ΟΧΕ, www.handball.org.gr
H δαπάνη της προμήθειας προϋπολογίζεται ότι θα ανέλθει στο
ποσό των : 30.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24% .
Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει τμηματικά από τον τακτικό
προϋπολογισμό της Ομοσπονδίας .
Η επιλογή αναδόχου θα διεξαχθεί την:
ΠΕΜΠΤΗ 29/07/2021ΚΑΙ ΏΡΑ : 11:00 στα γραφεία της ΟΧΕ.
Οι προσφορές θα κατατίθενται στο πρωτόκολλο της ΟΧΕ μέχρι
την ΠΕΜΠΤΗ 29/07/2021 και ώρα:10:00 .
Οι προσφέροντες για να μπορούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό ,
θα πρέπει μαζί με την προσφορά τους , να καταθέσουν φορολογική ,
και ασφαλιστική ενημερότητα.
ΕΚ ΤΗΣ ΟΧΕ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
Η ανάδοχος εταιρεία θα πρέπει να αναλάβει την εύρεση:
Α) χορηγιών σε χρήμα και είδος ( αθλητικό υλικό, ένδυση)
Β) διαφημιστικά πακέτα
Γ) ραδιοτηλεοπτικά δικαιώματα
Δ) κατάρτιση φακέλων για ανάληψη διοργανώσεων της
Ευρωπαϊκής και της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Χάντμπολ.
Ε) επικοινωνία με τα social media..

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: στην πορεία θα δοθεί στον ανάδοχο ποσοστό
10% επί των χορηγουμένων ειδών σε χρήμα και είδος .

