
ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΦΕΙΡΟΥΑΙΡΙΕΩ ΕΛΛΑΔΟ 
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Αρ. πρωτ.:   15149                                         

 Αθήνα,  12/11/2018 

 

   ΠΡΟΚΛΗΗ  ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ 

ΘΕΜΑ:   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΤ ΔΙΑΦΗΜΗΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ  ΓΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΚΡΙΜΑΣΙΚΟΤ ΑΓΩΝΕ 

ΠΑΓΚΟΜΙΟΤ ΠΡΩΣ/ΣΟ ΓΤΝΑΙΚΩΝ ΣΟ ΑΜΤΝΣΑΙΟ 22-26/11/18   (CPV 22900000-9) 

  Η     Ο.Χ.Ε.  ενδιαφϋρεται για την προμόθεια  επικοινωνιακού –διαφημιςτικού υλικού , 
αφύςεσ, ειςιτόρια , προςκλόςεισ, backdrops κ.λ.π. ωσ ςυν/νη τεχνικό μελϋτη. 

Η  προμόθεια  θα  εκτελεςθεύ με την διαδικαςύα τησ απ’ ευθεύασ ανϊθεςησ ςύμφωνα με τισ 
διατϊξεισ του ϊρθρου 118 ,ν.4412/16. 

H δαπϊνη τησ προμόθειασ προώπολογύζεται ότι θα ανϋλθει ςτο ποςό των 2.500,00€ πλϋον 
ΦΠΑ 24%. 

Η επιλογό του προμηθευτό θα γύνει με βϊςη την πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικόσ 
ϊποψησ προςφορϊ βϊςει  τιμόσ. 

Η πληρωμό του προμηθευτό  θα γύνει τμηματικϊ από τον τακτικό προώπολογιςμό τησ 
Ομοςπονδύασ  κϊθε φορϊ που η  Ομοςπονδύα θα επιχορηγεύται από την Πολιτεύα. 

   Η αποςφράγιςη των προςφορών  θα  γίνει την ΠΑΡΑΚΕΤΗ  16/11/2018 

 και ώρα :10:00. 

Οι  προςφορέσ θα κατατίθενται ςτο πρωτόκολλο τησ   ΟΦΕ  μέχρι  την  ΠΕΜΠΣΗ  
15/11/2018   και ώρα:15:00 . 

Οι  προςφϋροντεσ θα πρϋπει   να  εύναι  από την περιοχό τησ  Δυτ. Μακεδονύασ για να 
αποφευχθούν ϋξοδα  αποςτολόσ των υλικών  και να ϋχουν εμπειρύα ςε αντύςτοιχεσ 
δραςτηριότητεσ ,  καθώσ  και  να εύναι φορολογικϊ  και αςφαλιςτικϊ  ενόμεροι.    

Επύςησ , μαζύ με την προςφορϊ , θα πρϋπει να καταθϋςουν αντύγραφο  Ποινικού μητρώου. 

υνημμένα  ακολουθεύ:  Τεχνικό Μελϋτη – Ενδεικτικόσ Προώπολογιςμόσ. 

 

ΕΚ  ΤΗΣ  ΟΧΕ 

 



ΣΕΧΝΙΚΗ  ΜΕΛΕΣΗ  - ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ  
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ   ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ  ΓΙΑ  
ΣΑ   ΠΡΟΚΡΙΜΑΣΙΚΑ ΠΑΓΚΟΜΙΟΤ ΓΤΝΑΙΚΩΝ 2019   

(ΑΜΤΝΣΑΙΟ 22-26/11/2018) 

Α/Α ΕΙΔΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΣΕΜΑΧΙΑ 

   ΤΝΟΛΙΚΗ    
ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΗ   

ΣΙΜΗ  ΜΕ 
ΦΠΑ 24% 

ΤΝΟΛΙΚΗ   
ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΣΙΜΗ  ΜΕ ΦΠΑ 
24% 

1 Ειςιτήρια 

Σχεδίαςη και τετράχρωμη 
εκτφπωςη με λογότυπα και 
κείμενο που θα υποδείξει η 
Ομοςπονδία, διαςτάςεων 

21Χ10 

700 200,00 € 

  

2 Προςκλήςεισ 

Σχεδιαςμόσ και τετράχρωμη 
εκτφπωςη με λογότυπα και 
κείμενο που θα υποδείξει η 
Ομοςπονδία, διαςτάςεων 

21Χ10 

200 200,00 € 

  

3 Αφίςεσ 

Σχεδιαςμόσ και τετράχρωμη 
εκτφπωςη με λογότυπα και 
κείμενο που θα υποδείξει η 

Ομοςπονδία, διαςτάςεων Α3 

100 200,00 € 

  

4 backdrop 

Σχεδιαςμόσ και τετράχρωμη 
εκτφπωςη με λογότυπα και 
κείμενο που θα υποδείξει η 
Ομοςπονδία ςε ευρωπαϊκό 

μουςαμα με μηχανιςμό 
ςτήριξησ διαςτάςεων 3 μ. Χ3 

μ. 

2 400,00 € 

  

5 
     

Διαπιςτεφςεισ  

Σχεδιαςμόσ και τετράχρωμη 
εκτφπωςη με λογότυπα και 
κείμενο που θα υποδείξει η 

Ομοςπονδία με 
πλαςτικοποίηςη, διαςτάςεων 

13Χ10 με τρφπεσ ςτο πάνω 
μζροσ και περαςμζνα τα 
κορδόνια (lanyards) τουσ. 

150 200,00 € 

  

6 Αυτοκόλλητα  

Σχεδιαςμόσ και τετράχρωμη 
εκτφπωςη με λογότυπα που 
θα υποδείξει η Ομοςπονδία 

με πλαςτικοποίηςη, 
διαςτάςεων 4,50 μ. Χ 1,50 μ. 

και η τοποθετηςή τουσ 

6 400,00 € 

  



 

 

 

 

 

 

ΕΚ   ΣΗ   ΟΦΕ 

7 Αυτοκόλλητο 

Σχεδιαςμόσ και τετράχρωμη 
εκτφπωςη με λογότυπο που 
θα υποδείξει η Ομοςπονδία 

με πλαςτικοποίηςη, 
διαςτάςεων 4 μζτρα 

διάμετροσ(ςτρογγυλό) και η 
τοποθετηςή τουσ 

1 300,00 € 

  

8 Μουςαμάδεσ 

Σχεδιαςμόσ και τετράχρωμη 
εκτφπωςη με λογότυπα που 
θα υποδείξει η Ομοςπονδία 

με πλαςτικοποίηςη, 
διαςτάςεων 3 μ. Χ 1 μ. και η 

τοποθζτηςη τουσ 

6 300,00 € 

  

9 
Φωτογραφική 

κάλυψη 

Από Επαγγελματία 
φωτογράφο, φωτογραφίεσ 

από την ςυνζντευξη Τφπου και 
τουσ ζξι αγϊνεσ ςε πολφ καλή 
ανάλυςη και παράδοςη των 
φωτογραφιϊν μετά το τζλοσ 
κάθε αγϊνα ςτο γήπεδο με  

USB stick 

  300,00 € 

  

    
ΓΕΝΙΚΟ    

ΤΝΟΛΟ     
  

2.500,00 
€   

     
 

     
 


