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

ΑΡ.ΠΡΩΤ. : 24743
Αθήνα, 03/06/2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΘΕΜΑ : “ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ
ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ B H/B ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2022
ΑΠΟ ΤΡΙΤΗ 11/06/22 ΕΩΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ 26/06/22 ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 20.000€ πλέον
Φ.Π.Α. 24%. (CPV 92621000-0 «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ»)
Η ΟΧΕ ενδιαφέρεται για την παροχή υπηρεσιών για παράλληλες αναπτυξιακές δράσεις
όπως αυτές περιγράφονται στη μελέτη που έχει συνταχθεί και επισυνάπτεται της
παρούσας Πρόσκλησης.
Η παραπάνω προμήθεια 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 «ΓΚΛΟΡΙΟΥΣ
ΧΟΣΤΙΝΓΚΣ ΙΚΕ» με ΑΦΜ 801777892 ΔΟΥ Δ ΑΘΗΝΩΝ που εδρεύει στην Αθήνα
οδός Λ.Αλεξάνδρας 40.
Η δαπάνη της προμήθειας προϋπολογίζεται ότι θα ανέλθει στο ποσό των 20.000€

πλέον Φ.Π.Α. 24%.

Η εταιρεία υποχρεούται, εφόσον ενδιαφέρεται να καταθέσει την προσφορά της σε
κλειστό φάκελο, στο πρωτόκολλο της ΟΧΕ μέχρι την Πέμπτη 09/06/2022 και ώρα
10:00 π.μ .
Η αποσφράγιση της προσφοράς θα διεξαχθεί την Παρασκευή 10/06/2021 και ώρα
10:00 π.μ 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
ΓΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΓΩΝΕΣ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
ΝΕΩΝ-ΝΕΑΝΙΔΩΝΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΙΟΥΝΙΟΣ 2022
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Σχεδιασμός και εκτέλεση παράλληλων αγωνιστικών δράσεων Βeach Ηandball σε εξειδικευμένα και

μεταφερόμενα προσωρινά γήπεδα, με αντικείμενο τη μύηση-εξοικείωση-ενημέρωση του κοινού παίζοντας HANDBALL
και τελικό σκοπό τη ψυχαγωγία του κατά τη διάρκεια των παγκόσμιων πρωταθλημάτων



Δημιουργία 2 γηπέδων HANDBALL σε διαφορετικές τοποθεσίες του Ηρακλείου, με εστίες χειροσφαίρισης και
αγώνες 3Χ3 σε παιχνιώδη μορφή.



Δοκιμασία ταχύτητας ρίψης σε γιγαντιαίο τέρμα με ραντάρ μέτρησης ταχύτητας μπάλας.



Ρίψη μπάλας με εξειδικευμένο ηλεκτρικό μηχάνημα σε γιγαντιαίο φουσκωτό τέρμα.



Πρόσοψη 7,35 μ βάθος 4,80 μ και ύψος 4,4 μ



Εγκατάσταση γιγαντιαίας και επιβλητικής ώστε να τραβά τα βλέμματα φουσκωτής τέντας διαστάσεων,
διαμέτρου 7,10 μ και ύψους 4,7 μ, με χρήση γραμματείας παράλληλων εκδηλώσεων αλλά και πληροφοριών της
διοργάνωσης μέσω εντύπων.

ΤΙΜΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟ ΦΠΑ

20.000€

ΦΠΑ 24%

4.800€

ΣΥΝΟΛΟ ΟΛΙΚΟ

24.800€

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Σημειώσεις : Διάρκεια εκδηλώσεων από 11-26 Ιουνίου στη παραλία
Καρτερού και στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου εναλλακτικά.

