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        ΑΘΗΝΑ,   4/12/2018 

Αριθ.πρωτ:  15287 

  

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ 

 

ΘΕΜΑ:  ΜΕΣΑΚΙΝΗΕΙ ΕΘΝΙΚΗ  ΟΜΑΔΑ ΠΑΙΔΩΝ  ΓΙΑ  ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ Ε 

ΚΙΛΚΙ ΚΑΙ ΤΜΜΕΣΟΦΗ Ε ΔΙΕΘΝΕ ΣΟΤΡΝΟΤΑ  Ε ΒΟΝΙΑ ΚΑΙ ΕΡΒΙΑ 16-

29/12/18         CPV:60172000-4  

Η Ο.Φ.Ε ενδιαφέρεται για την παροχή υπηρεςιών  για : 

ΟΔΙΚΕ ΜΕΣΑΚΙΝΗΕΙ  ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΑΙΔΩΝ  Ωσ ΕΞΗ: προετοιμαςία ςτο 

Κιλκίσ 16-18 Δεκεμβρίου και ςυμμετοχι ςε διεκνζσ τουρνουά ςε Βοςνία και ερβία  19-29 

Δεκεμβρίου 2018. 

 Η προμήθεια θα εκτελεςθεί με την διαδικαςία τησ Απ Ευθείασ Ανάθεςησ , ςύμφωνα με τισ 
διατάξεισ των άρθρων 118 του Ν. 4412/16, με κριτήριο κατακύρωςησ την χαμηλότερη 
τιμή. 

Η δαπάνη τησ παροχήσ υπηρεςιών προώπολογίζεται ότι θα ανέλθει ςτο ποςό των: 

5.700,00€ ςυμπ/νου ΥΠΑ , με βάςη  την   ςυνημμένη    τεχνική  μελέτη. 

Η  πληρωμή του  αναδόχου   θα γίνει τμηματικά από τον τακτικό προώπολογιςμό τησ 
Ο.Φ.Ε.   εντόσ  (120) εκατόν είκοςι  ημερών και αναλόγωσ με τισ εκταμιεύςεισ του 
προώπολογιςμού τησ ΟΦΕ έτουσ 2018. 

Η  παραπάνω  δαπάνη θα βαρύνει   τον   κωδ.   : 

  61.15.00.002  «ΕΠΙΗΜΕ ΕΚΔΗΛΩΕΙ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ» 

Οι  προςφορέσ θα κατατίθενται ςτο πρωτόκολλο τησ Ο.Φ.Ε μέχρι : 

την   ΠΑΡΑΚΕΤΗ   7/12/2018 και ώρα:  14:00π.μ. 
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Οι προςφέροντεσ για να μπορούν να λάβουν μέροσ ςτο διαγωνιςμό θα πρέπει, να 
καταθέςουν  την κλειςτή προςφορά τουσ  ςυνοδευόμενη από φορολογική, αςφαλιςτική 
ενημερότητα,  καθώσ και αντίγραφο ποινικού μητρώου. 

Ο διαγωνιςμόσ θα διενεργηθεί ςτα γραφεία τησ ΟΦΕ (οδόσ Γ΄ επτεμβρίου 56-3οσόροφοσ) 
από την επιτροπή διαγωνιςμού τησ Ο.Φ.Ε  

 την  ΔΕΤΣΕΡΑ   10/12/18      &    ώρα: 10:00 . 

Ακολουθεί ςυνημμένη τεχνική μελέτη   με οικονομική προςφορά. 

 

                                           

 

 

   ΕΚ  ΣΗ  ΟΦΕ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ     Ο ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 

ΚΩΝ/ΝΟ ΓΚΑΝΣΗ   ΚΩΝ/ΝΟ ΣΑΜΑΣΙΑΔΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΣΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ- ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ  ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 

Η Παροφςα τεχνικι μελζτθ, αφορά ςτθν προμικεια παροχισ υπθρεςιϊν μετακίνθςθσ εκνικισ 

ομάδασ Παίδων για προετοιμαςία ςτο Κιλκίσ 16-18 Δεκεμβρίου και ςυμμετοχι ςε διεκνζσ 

τουρνουά ςε Βοςνία και ερβία  19-29 Δεκεμβρίου 2018. 

Η προμικεια προχπολογίηεται ςτο ποςό των  :  5.700,00€  συμπ/νου ΦΠΑ. 

Η δαπάνθ βαρφνει το Κ.Α 61.15.00.002 με τίτλο ΕΠΙΗΜΕ ΕΚΔΗΛΩΕΙ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΕΘΝΙΚΗ 

ΠΑΙΔΩΝ  Ω ΕΞΗ: 

 
 
Α/Α 

 

ΕΙΔΟ (ΜΕΣΑΚΙΝΗΕΙ) 

 
 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ 
ΣΙΜΗ 

ΤΜΠ/ΝΟΤ 
ΦΠΑ 

ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΣΙΜΗ ΤΜΠ/ΝΟΤ 

ΦΠΑ 

1 Κυριακι  16/12 από Ακινα για 
Κιλκίσ 

1 870,00  

2 Σρίτθ 18/12 από Κιλκίσ ςε 
BRCKO Βοςνία  και παραμονι 
μζχρι 23/12 

1 δρομολόγιο 
6θμζρεσ 

360 Χ 6 θμζρεσ= 
2160,00 

 

3 Δευτζρα 24/12 από BRCKO 
Βοςνία ςε Βελιγράδι ερβία 
και παραμονι μζχρι 28/12 και 
μετακίνθςθ ςε Κιλκίσ 

1 δρομολόγιο 
5θμζρεσ 

360 Χ 5 
θμζρεσ=1800,00 

 

 

4 άββατο 29/12 από Κιλκίσ ςε 
Ακινα 

1 870,00  

  

ΤΝΟΛΙΚΗ  ΣΙΜΗ ΜΕ  ΦΠΑ 
 

  
5.700,00€ 

 

 Σα ποφλμαν κα πρζπει να είναι άριςτα ςυντθρθμζνα και να ζχουν περάςει όλουσ τουσ 

απαραίτθτουσ ελζγχουσ. 

 Η Ο.Χ.Ε διατθρεί το δικαίωμα να τροποποιιςει τισ θμζρεσ των δρομολογίων ανάλογα 

με τισ ανάγκεσ τθσ εκνικισ ομάδασ. 

 Επίςθσ να αυξομειϊςει _+ 1 ωσ  5 δρομολόγια αναλόγωσ των αναγκϊν που κα 

προκφψουν κατά τισ προπονιςεισ και τουσ αγϊνεσ. 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:……………………….. 

 

(ΥΡΑΓΙΔΑ –ΤΠΟΓΡΑΥΗ)προςφέροντοσ 

 


