
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΕΩΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Γ΄ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 56  -  ΑΘΗΝΑ 

ΤΚ: 10434 

ΤΗΛ: 210-8841841 

FAX: 210-8225776        Αρ.πρωτ.:    24126                                

 Αθήνα,      30/3/2022 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΗΛ: 210-8258808-809 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ  
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΘΕΜΑ:   ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΓΕΝΙΚΗΣ   ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ    ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ    

ΟΧΕ   (CPV 45453000-7) 

 

  Η     Ο.Χ.Ε.  ενδιαφέρεται για την  παροχή  τεχνικών  εργασιών  γενικής  επισκευής  και ανακαίνισης  των 

γραφείων και των βοηθητικών  χώρων της  Ομοσπονδίας,   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: «BLEDAR   BUZI ».   Η  Δαπάνη της προμήθειας προϋπολογίζεται ότι 
θα ανέλθει στο ποσό των 29.000,00€ 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 : 10:30 ,  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    

Α
/
Α 

ΕΙΔΟΣ  - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   ΠΡΟΥ/ΝΗ ΤΙΜΗ 
ΑΝΕΥ  ΦΠΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ  ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

 ΕΡΓΑΣΙΕΣ   ΠΟΣΟ ΠΟΣΟ 

 

 

-  

- Προετοιμασία των χώρων για τις εργασίες 

χρωματισμού  

- Μεταφορά επίπλων βιβλιοθηκών και 

προστασία με ειδικά νάιλον  

- Κάλυψη υπάρχοντος δαπέδου με χαρτί 

οντουλέ  

- Χρωματισμός χώρων γραφείων σε 

τοιχοποιίες και οροφές με πλαστικά 

χρώματα οικολογικά  

- Των χρωματισμών θα προηγηθούν , 

μερεμέτιασμα των επιφανειών με 

ακρυλικούς στόκους , τρίψιμο με 

γυαλόχαρτα των στοκαρισμένων 

επιφανειών και έλεγχος σε σαθρά σημεία 

και καθαρισμός , αστάρωμα των 

επιφανειών , πέρασμα με τουλάχιστον 

δύο χέρια πλαστικού χρώματος  

- Η επιλογή των αποχρώσεων θα γίνει σε 

συνεννόηση με τους υπεύθυνους της 

Ομοσπονδίας  

- Έλεγχος υδραυλικών εγκαταστάσεων και 

συντήρηση όπου χρειάζεται. 

- Έλεγχος ηλεκτρολογικού δικτύου , 

πινάκων, εσωτερικής παροχής, 

διαχωρισμός πινάκων και κατανομή 

ηλεκτρικών φορτίων καινούργιων 

πινάκων. 

- Έλεγχος και συντήρηση εξωτερικών 

θυρών – αντικατάσταση κλειδαριάς του 

νέου αποθηκευτικού χώρου. 

- Αποξήλωση και απομάκρυνση 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ΣΤΟ  ΠΟΣΟ ΤΩΝ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ   ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ  : ΕΡΓΑΤΙΚΑ,  ΥΛΙΚΑ  ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗ  

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ.  

Ο  προσφέρων  

επιδαπέδιας μοκέτας των καινούργιων 

αποθηκευτικών χώρων. 

- Τοποθέτηση πλακιδίων  και ραφιών ,  

στον καινούργιο αποθηκευτικό χώρο 

- Αντικατάσταση φωτιστικών και 

λαμπτήρων όπου χρειαστεί  , σε 

συνεννόηση με την Ομοσπονδία  

- Νέες θέσεις πριζών που θα προκύψουν 

από τις ανάγκες των νέων γραφείων  

- Νέες τοιχοποιίες από υαλοσανίδα μπλε 8 

χιλ . με ορθοστάτη και στρωτήρα  6 εκ και 

μόνωση υαλομβάμβακα  

- Στοκάρισμα με στόκους και υλικά KNAUF 

και χρωματισμός μαζί με τις υπόλοιπες 

επιφάνειες 

- Αποκομιδή μπαζών , απορριμμάτων και 

καθαρισμός χώρου  

- Απρόβλεπτα έξοδα 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.000,00 

 

 

 

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΥΠ/ΝΗ ΤΙΜΗ   ΑΝΕΥ  

ΦΠΑ 
 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 

 

29.000,00 

 

 

  ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

Είκοσι  εννέα  

χιλιάδες    

ευρώ 

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 

ΑΝΕΥ    ΦΠΑ 
 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ  

&   

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ   

 

 

 

 

 

 


