
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΕΩΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Γ΄ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 56  -  ΑΘΗΝΑ 

ΤΚ: 10434 

ΤΗΛ: 210-8841841 

FAX: 210-8225776 

Αρ.πρωτ.:  21583                                    

 Αθήνα,  21/4/2021 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΗΛ: 210-8258808-809 

 

   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΘΕΜΑ:   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   ΕΠΑΘΛΩΝ (cpv:39298700-4)   ΓΙΑ ΤΙΣ  ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ- 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ  ΟΧΕ   ΕΤΟΥΣ  2021. 

 

  Η     Ο.Χ.Ε.  ενδιαφέρεται για την προμήθεια  κυπέλλων , μεταλλίων , τροπαίων , πλακετών για τις 
διοργανώσεις- εκδηλώσεις  όλων των τελικών πρωταθλημάτων και  επετειακών εκδηλώσεων. 

Η  προμήθεια  θα  εκτελεσθεί με την διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 118 ,ν.4412/16. 

H δαπάνη της προμήθειας προϋπολογίζεται ότι θα  ανέλθει  στο  ποσό  των  :  7.439  , 00€ πλέον 
ΦΠΑ 24%. 

Η επιλογή του προμηθευτή θα γίνει με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης 
προσφορά βάσει  τιμής. 

Η πληρωμή του προμηθευτή  θα γίνει τμηματικά από τον τακτικό προϋπολογισμό της Ομοσπονδίας  
κάθε φορά που η  Ομοσπονδία θα επιχορηγείται από την Πολιτεία. 

   Η αποσφράγιση των προσφορών  θα  γίνει την   ΔΕΥΤΕΡΑ    26/4/21      και ώρα :11:00. 

Οι  προσφορές θα κατατίθενται στο πρωτόκολλο της   ΟΧΕ   μέχρι  την  ΔΕΥΤΕΡΑ 26/4/21   
και ώρα:10:00 . 

Οι  προσφέροντες θα πρέπει να  προσκομίσουν  μαζί με την προσφορά   φορολογική  και 
ασφαλιστική  ενημερότητα .  

 

 

ΕΚ  ΤΗΣ  ΟΧΕ 



                  ΤΕΧΝΙΚΗ  ΜΕΛΕΤΗ  

  Ε  Π   Α   Θ   Λ   Α     Ο . Χ. Ε. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΤΙΜΗ  
ΠΡΟΥΠ/ΜΟΥ   

/ ΤΕΜ 
ΠΡΟ ΦΠΑ 

ΤΙΜΗ 
ΠΡΟΣΟΦΡΑΣ 

/ΤΕΜ 
ΠΡΟ ΦΠΑ 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 
ΠΡΟΥΠ/ΜΟΥ 

ΠΡΟ  ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ  
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΡΟ  ΦΠΑ 
 

ΚΥΠΕΛΛΟ   70-80 εκ.  ΓΙΑ 
ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΠΡΩΤ/ΤΟΣ  ΚΑΙ 

ΚΥΠΕΛΛΩΝ ΑΝΔΡΩΝ & 
ΓΥΝΑΙΚΩΝ 3 300,00   900,00   

ΚΥΠΕΛΛΟ  65  εκ. 8 165,00   1.320,00   

ΚΥΠΕΛΛΟ    40εκ. 16 31,00   496,00   

ΚΥΠΕΛΛΟ   25 εκ. 35 19,00   665,00   

ΤΡΟΠΑΙΟ   20εκ. 10 50,00   500,00   

ΤΡΟΠΑΙΟ   20εκ. 22 19,00   418,00   

ΤΡΟΠΑΙΟ   20εκ. 35 12,00   420,00   

ΜΕΤΑΛΛΙΟ Φ3,2εκ. 100 2,50   250,00   

ΜΕΤΑΛΛΙΟ Φ4,2εκ. 200 3,00   6000,00   

ΜΕΤΑΛΛΙΟ  Φ 7εκ. 200 3,50   700,00   

ΠΛΑΚΕΤΑ - ΚΑΣΕΤΙΝΑ 21Χ17 εκ. 
από δερματίνη με βελουδινο 

τελάροκαι πλακετα με στοιχεία 
απονομής 20 30,00   600,00   

ΠΛΑΚΕΤΑ - ΚΑΣΕΤΙΝΑ 21χ17 εκ. 
από δερματίνη με βελουδινο 

τελάρο, με μπρούτζινη 
απεικόνηση και πλακετα με 

στοιχεία απονομής 10 45,00   450,00   

ΠΛΑΚΕΤΑ - ΚΑΣΕΤΙΝΑ 21Χ17εκ.  
Από  δερματίνη  με βελούδινο 

τελάρο , με ανάγλειφη 
απεικόνηση και πλακέτα με 

στοιχεία απονομής 10 12,00   120,00   

  ΣΥΝΟΛΟ  ΤΕΜΑΧΙΩΝ    669         

ΓΕΝΙΚΟ   ΣΥΝΟΛΙΚΟ  ΠΟΣΟ 
ΠΡΟ   ΦΠΑ          7.439,00   

            



 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΑ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΚΥΠΕΛΛΑ 

Τά  κύπελλα θα είναι : η κούπα από μέταλλο και μαρμάρινη βάση σε αναλογία με το ύψος, 
μαζί με ταμπελάκι.  Το  ύψος των κυπέλλων θα  είναι : α) 70-80cm   β)50-60cm  γ) 30-40 cm δ) 

20-30cm  περίπου   

ΜΕΤΑΛΛΙΑ 

Τα  μετάλλια  θα  είναι : Από  μπρούτζο χρυσό  ,  μπρούτζο  ασημένιο , μπρούτζο  χάλκινο  με 
κορδέλα    2,2cm ,  χρώματος λευκό-μπλέ και  το περιμετρικό στεφάνι θα είναι χρυσό. Από  την 

μία πλευρά θα έχει το  σήμα του αθλήματος και στην άλλη  θα περιγράφεται η διοργάνωση.   

ΤΡΟΠΑΙΑ 
Τα  τρόπαια  θα  είναι  στα  20 cm ,περίπου  μεταλλικά με μαρμάρινη βάση και ταμπελάκι με 

την διοργάνωση.   

ΠΛΑΚΕΤΕΣ 

Οι  πλακέτες θα είναι κασετίνες : α) μεγέθους 21χ17 cm με δερματίνη και βελούδινο τελάρο με 
πλακέτα με στοιχεία της διοργάνωσης     και  β)  μεγέθους 9X8 cm &  21χ17 cm με δερματίνη 

και βελούδινο τελάρο και μπρούτζινη απεικόνιση του αθλήματος ανάγλυφη.   

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

 

 

 

 

 

  Ο   ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

(Υπογραφή –σφραγίδα-ημερομηνία) 

 


