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

ΑΡ.ΠΡΩΤ. : 24707
Αθήνα,01 /06/2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΘΕΜΑ : “ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΝΕΩΝ-ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΚΑΙ ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΕΩΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2022
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 19.100,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24%.
(CPV 92622000-7 «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ»)”
Η ΟΧΕ ενδιαφέρεται για τις υπηρεσίες διαχείρισης εθελοντισμού, καταγραφή
αναγκών, σχεδιασμός και διαχείριση εθελοντών με 4 άτομα κατά τη διάρκεια των
αγώνων για το Παγκόσμιο Παραλίας Ιούνιος 2022 ως συνημμένη τεχνική μελέτη που
έχει συνταχθεί και επισυνάπτεται της παρούσας Πρόσκλησης.
Η παραπάνω υπηρεσία θα εκτελεσθεί με την διαδικασία τη απευθείας Ανάθεσης
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 και του τροποποιημένου άρθρου 120 του
ν. 4412/16 όπως ισχύει από 01/06/2021.
Για τον λόγο αυτό αποστέλλει Πρόσκληση στην παρακάτω εταιρεία «STARTAGERS
Κοιν.Σ.Επ.,
Δραστηριότητες Κοινωνικής
Μέριμνας
χωρίς παροχή
καταλύματος» με ΑΦΜ 996796219 ΔΟΥ Α’ ΑΘΗΝΩΝ που εδρεύει Αθήνα, οδός
Β.Ουγκώ 15 με Τ.Κ 10437.
Η δαπάνη της προμήθειας προϋπολογίζεται ότι θα ανέλθει στο ποσό των 19.100,00€
πλέον Φ.Π.Α. 24%.
Η εταιρεία υποχρεούται, εφόσον ενδιαφέρεται να καταθέσει την προσφορά της σε
κλειστό φάκελο, στο πρωτόκολλο της ΟΧΕ μέχρι την Δευτέρα 06/06/2022 και ώρα
10:00 π.μ .
Η αποσφράγιση της προσφοράς θα διεξαχθεί την Τετάρτη 08/06/2022 και ώρα 15:00
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 σε κλειστό φάκελο .

ΕΚ ΤΗΣ ΟΧΕ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
Beach Handball ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2022
(Ανδρών-Γυναικών/Εφήβων-Νεανίδων)
1. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

●
●
●
●
●
●

●

Ανάλυση αναγκών διοργάνωσης
Προσδιορισμός θέσεων και αριθμού εθελοντών ανά τομέα προσφοράς
Στόχευση δεξαμενών άντλησης εθελοντών
Δημιουργία υλικών και διαδικασιών διαχείρισης εθελοντών
Καθορισμός εκπαιδευτικών αναγκών και εγχειριδίων ενημέρωσης
εθελοντών
Προϋπολογισμός αναγκών διαχείρισης εθελοντών διοργάνωσης
Συνεργασία με τα Στελέχη της οργανωτικής επιτροπής, της Ελληνικής
Ομοσπονδίας Χειροσφαίρισης και τοπικούς συλλόγους/εθελοντικές
οργανώσεις/άλλους φορείς

2. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΓΟΥ

●

Δύο (2) Συντονιστές Εθελοντικού Προγράμματος για τις δράσεις της
Οργανωτικής Επιτροπής των Παγκόσμιων Πρωταθλημάτων Εφήβων/Νεανίδων
(Κ18) και Ανδρών/Γυναικών για το έτος 2022

●

Οριστικοποίηση ανάλυσης αναγκών εθελοντών Αριθμός/Θέσεις/Λειτουργική
Περιοχή ανά τομέα προσφοράς
Δημιουργία πρόσκλησης για τη συμμετοχή εθελοντών στη διοργάνωση
Προσέλκυση και καταγραφή υποψηφίων εθελοντών
Επιλογή εθελοντών και τοποθέτηση σε θέσεις και τομείς εθελοντικής προσφοράς
Επικοινωνία με τους εθελοντές
(τηλεφωνήματα/ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, διαδικτυακές συναντήσεις)
Εκπαιδεύσεις εθελοντών ανά θέση προσφοράς/Λειτουργική Περιοχή
(γενική/ειδικήεκπαίδευση/εκπαίδευση εγκατάστασης)
Προγραμματισμός βαρδιών εθελοντών
Συναντήσεις με τους αθλητικούς παράγοντες και λοιπούς εμπλεκόμενους
Επίβλεψη παραλαβής διαπιστεύσεων και ρουχισμού εθελοντών
Συμμετοχή στη δημιουργία πολιτικών και διαδικασιών κατά τη διάρκεια της
παρεχόμενης εθελοντικής υπηρεσίας

●
●
●
●
●
●
●
●
●

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜ
ΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΠΡΟ ΦΠΑ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟ
ΦΠΑ

6.000,00€

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΠΡΟ ΦΠΑ

7.600,00€

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟ
ΦΠΑ

3. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

●
●
●
●
●
●

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟ
ΦΠΑ

Δύο (2) Συντονιστές εθελοντών από 10/06 – 24/06 στην πόλη
του Ηρακλείου Κρήτης (στην τιμή συμπεριλαμβάνονται έξοδα
μετακίνησης, διαμονής και διατροφής προσωπικού)
Ανάθεση εθελοντών σε υπεύθυνους τομέων προσφοράς
Υποστήριξη προγράμματος κατά την διάρκεια των αγώνων
(καθορισμός βαρδιώνεθελοντών, επίλυση προβλημάτων κτλ)
Δημιουργία, διαχείριση και παράδοση βάσης δεδομένων
εθελοντών
Συντονισμός δράσεων αναγνώρισης της προσφοράς των
εθελοντών
Τελική Έκθεση Προγράμματος Εθελοντισμού

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΠΡΟ ΦΠΑ

5.500,00€

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

19.100,00€

ΜΕ ΦΠΑ 24%

4.584,00€

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

23.684,00€

Οι τιμές επιβαρύνονται με τον νόμιμο ΦΠΑ 24% και τους νόμιμους φόρους
Σημειώσεις
● Η πρόταση συνεργασίας αφορά αριθμό εθελοντών σε υπηρεσία έως
600 άτομα, και σε περίπτωση περαιτέρω ανάγκης διαμορφώνεται ανάλογα
● Οι ανωτέρω τιμές ισχύουν για υπηρεσίες και δεν περιλαμβάνουν:
- κόστη σίτισης, ρουχισμού, διαπίστευσης και ασφάλισης εθελοντών
- κόστη εκδηλώσεων αναγνώρισης εθελοντικής προσφοράς
- κόστη δημιουργίας βάσης δεδομένων (Including Consent) και
διαδικασιών DataProtection Regulation (GDPR), καθώς και
δημιουργία συμβάσεων/συγκαταθέσεων/ορών και
προϋποθέσεων εθελοντικής προσφοράς

