ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΕΩΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Γ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 56-ΑΘΗΝΑ
Τ.Κ 10434

ΑΡ.ΠΡΩΤ. : 24662
Αθήνα, 30/05/2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΘΕΜΑ : “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΥΠΕΛΛΩΝ –ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΝΕΩΝ-ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΚΑΙ ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΕΩΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2022
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 4.448,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24%. (CPV 39298700-4
«ΕΠΑΘΛΑ»)”

Η ΟΧΕ ενδιαφέρεται για την προμήθεια κυπέλλων – μεταλλίων όπως αυτές
περιγράφονται στη μελέτη που έχει συνταχθεί και επισυνάπτεται της παρούσας
Πρόσκλησης.
Η αγορά των μεταλλίων θα εκτελεσθεί με την διαδικασία τη απευθείας Ανάθεσης
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 και του τροποποιημένου άρθρου 120του
ν. 4412/16 όπως ισχύει από 01/06/2021. Για τον λόγο αυτό αποστέλλει Πρόσκληση
στην παρακάτω εταιρεία « Press Metal IKE ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΑΘΛΩΝ »
με ΑΦΜ 082216796 ΔΟΥ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ που εδρεύει στις Αχαρνές Αικ.
Στουραιτη 32 .
Η δαπάνη της προμήθειας προϋπολογίζεται ότι θα ανέλθει στο ποσό των 4.448,00€
πλέον Φ.Π.Α. 24%.

Η εταιρεία υποχρεούται, εφόσον ενδιαφέρεται να καταθέσει την προσφορά της σε
κλειστό φάκελο, στο πρωτόκολλο της ΟΧΕ μέχρι την Παρασκευή 03/06/2022 και ώρα
15:00 .
Η αποσφράγιση της προσφοράς θα διεξαχθεί την Τρίτη 07/06/2021 και ώρα 10:00
στα γραφεία της ΟΧΕ .
Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει από τον Τακτικό Προϋπολογισμό της ΟΧΕ έτος
2022 .
Ο προσφέρων θα πρέπει μαζί με την προσφορά του, να καταθέσει Φορολογική και
Ασφαλιστική ενημερότητα .

ΕΚ ΤΗΣ ΟΧΕ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
Ε Π Α Θ Λ Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΑΠΟΝΟΜΩΝ
95mm x 65mm / ΜΕΤΑΛΛΙΑ
ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ & 70mm x
48mm ΓΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ
ΠΡΩΤ/ΜΑ ΑΝΔΡΩΝ &
ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΜΕΤΑΛΛΙΟ ΑΠΟΝΟΜΩΝ 95mm
x 65mm
ΜΕΤΑΛΛΙΟ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ
70mm x 48mm

ΤΕΜΑΧΙΑ

ΤΙΜΗ
ΠΡΟΥΠ/ΜΟΥ
/ ΤΕΜ
ΠΡΟ ΦΠΑ

Ο . Χ. Ε.

ΤΙΜΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
/ΤΕΜ
ΠΡΟ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
ΠΡΟΥΠ/ΜΟΥ
ΠΡΟ ΦΠΑ

168

8,5

1.428€

800

3

2400€

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟ ΦΠΑ

ΚΥΠΕΛΛΑ 20-24 εκ.
ΚΥΠΕΛΛΟ 24 εκ x 70

2

190

380€

ΚΥΠΕΛΛΟ 20 εκ x 62

2

120

240€

ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ

972

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
ΠΡΟ ΦΠΑ

4.448,00€

ΦΠΑ 24%

1.067,52€

ΣΥΝΟΛΟ ΟΛΙΚΟ

5.515,52€

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΑΠΟΝΟΜΩΝ

ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ

ΚΥΠΕΛΛΑ

Τα μετάλλια απονομών θα είναι από μπρούτζο σε 3 αποχρώσεις . Χρυσό, αργυρό και χάλκινο,
διαστάσεων 95mm x 65mm. Στη μπροστινή όψη θα φέρουν το σήμα των αγώνων ανάγλυφο
και τρισδιάστατο ενώ στη πίσω όψη θα φέρουν ανάγλυφο το σήμα της Παγκόσμιας
Ομοσπονδίας. Τα μετάλλια θα είναι περασμένα με κορδέλα γκρο, χρώματος μπλε ρουά,
πλάτους 38 χιλιοστών με τυπωμένο σε λευκό χρώμα το κείμενο της αρεσκείας σας.
Τα αναμνηστικά μετάλλια όμοιας κατασκευής θα είναι από μπρούτζο σε μπρονζέ απόχρωση
διαστάσεων 70mm x 48mm, με πατίνα στα εσώγλυφα μέρη αυτών, τοποθετημένα σε μπλε
χάρτινες θήκες, επενδυμένες στο εσωτερικό τους με βελούδο.
Τα κύπελλα θα έχουν ύψος 70εκ. με διάμετρο κούπας 24 εκ., τα οποία θα φέρουν καπάκι και
χώρο για να τοποθετηθεί ένθετο με το σήμα της διοργάνωσης, διαμέτρου 50χιλιοστών και στη
βάση τους, ταμπελίτσα με εγχάρακτο το κείμενο της αρεσκείας σας

ΚΥΠΕΛΛΑ

Τα κύπελλα θα έχουν ύψος 62εκ. με διάμετρο κούπας 20εκ., τα οποία θα φέρουν καπάκι και
χώρο για να τοποθετηθεί ένθετο με το σήμα της διοργάνωσης, διαμέτρου 50χιλιοστών και στη
βάση τους, ταμπελίτσα με εγχάρακτο το κείμενο της αρεσκείας σας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι αναγραφόμενες παραπάνω ποσότητες δεν είναι δεσμευτικές και μπορούν να αυξομειωθούν ανάλογα με τις
ανάγκες της Ομοσπονδίας.

