
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΕΩΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Γ΄ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 56  -  ΑΘΗΝΑ 

ΤΚ: 10434 

ΤΗΛ: 210-8841841 

FAX: 210-8225776        Αρ.πρωτ.:  24127                                 

 Αθήνα,   30/3 /2022 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΗΛ: 210-8258808-809 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ  
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΘΕΜΑ:    ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ  ΧΑΛΚΙΔΑΣ   ΓΙΑ  ΑΓΩΝΕΣ   ΕΘΝΙΚΩΝ 
ΟΜΑΔΩΝ (cpv: 45212290-5)  

  Η     Ο.Χ.Ε.  ενδιαφέρεται για την  παροχή  τεχνικών  εργασιών  στο  Κλειστό γήπεδο  Χαλκίδας , για  τους 

αγώνες  των  εθνικών ομάδων  όπως αυτές  περιγράφονται   στην μελέτη που έχει συνταχθεί και 

επισυνάπτεται της παρούσας πρόσκλησης. 

Η  παροχή  των εργασιών ,  θα  εκτελεσθεί με την διαδικασία της Απ’ Ευθείας Ανάθεσης 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118   και  του  τροποποιημένου άρθρου 120 του  

ν.4412/16  όπως ισχύει από  1/6/21 .      Για  τον λόγο αυτό  αποστέλλει πρόσκληση  στην 

παρακάτω  εταιρεία: «ΟΥΚΑ ΛΟΥΜΖΙΛ, με    ΑΦΜ :116897494, της  Δ.Ο.Υ. : ΘΗΒΩΝ ».      

Η  Δαπάνη της προμήθειας προϋπολογίζεται ότι θα ανέλθει στο ποσό των 4.200,00€ 

πλέον  ΦΠΑ  24%. 

Η εταιρεία υποχρεούται εφ’ όσον ενδιαφέρεται  να καταθέσει την προσφορά 
της σε  κλειστό φάκελο,   στο πρωτόκολλο της   ΟΧΕ  μέχρι   την    Τρίτη    5/4/22   και  
ώρα : 13:00. 

  Ο  διαγωνισμός θα  διεξαχθεί  την  Πέμπτη    7/4/22   & ΩΡΑ : 10:00 ,  στα  γραφεία της  
Ο.Χ.Ε. 

Η πληρωμή του προμηθευτή  θα γίνει (επί πιστώσει ), από τον τακτικό προϋπολογισμό της 
Ομοσπονδίας   έτους  2022. 

Ο  προσφέρων, για να μπορεί  να λάβει  μέρος στον διαγωνισμό , θα πρέπει  μαζί με την 
προσφορά του , να καταθέσει  φορολογική   &  ασφαλιστική ενημερότητα. 

 

ΕΚ  ΤΗΣ  ΟΧΕ 

 



ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ   - ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ    

 

  Ο  προσφέρων    

Α
/
Α 

ΕΙΔΟΣ  - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   ΠΡΟΥ/ΝΗ ΤΙΜΗ 
ΑΝΕΥ  ΦΠΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ  ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

 ΕΡΓΑΣΙΕΣ   ΠΟΣΟ ΠΟΣΟ 

 

 

1. Εγκατάσταση  και απεγκατάσταση 

ελαστικού τάπητα , τύπου taraflex 

1000m2 

2. Αγορά,  τοποθέτηση, αποξήλωση, 800m2 

ειδικών αυτοκόλλητων ταινιών  διπλής 

όψης , μίας χρήσης  

3. Αγορά , τοποθέτηση, αποξήλωση , 

ειδικών  αυτοκόλλητων ταινιών σήμανσης  

λευκών και μπλέ   500m2 

4. Συνορμολόγηση , τοποθέτηση , πάκτωση  

και απεγκατάσταση  δυο μεταλλικών 

εστιών 

5. Εγκατάσταση , πάκτωση και  

απεγκατάσταση  δύο ειδικών  δικτυωτών 

πλαισίων, τύπου net stop ,   διαστάσεων 

20μΧ6μ το  καθένα. 

6. Μεταλλικές  κατασκευές  για τηλεοπτικά  

συνεργεία. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

4.200,00 

 

 

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΥΠ/ΝΗ ΤΙΜΗ   ΑΝΕΥ  

ΦΠΑ 
 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 

 

4.200,00 

 

 

  ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

Τέσσερις  

χιλιάδες  

διακόσια  

ευρώ 

 

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 

ΑΝΕΥ    ΦΠΑ 
 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ   


