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Ηράκλειο 18 Σεπτεμβρίου 2021 
Αριθμός πρωτοκόλλου 025/09/2021 

 
 
Υπεύθυνος για την παροχή πληροφοριών  
σχετικά με την πρόσκληση: Βασιλική Παντιέρα 
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6938464142 
e-mail edp@eoaa.org.gr  
 
 
Προς: Πίνακα Αποδεκτών 
 
Θέμα: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφοράς για την προμήθεια αθλητικών 
εμφανίσεων της Ελληνικής αποστολής, στο πλαίσιο της διοργάνωσης Mediterranean Bowling 
Championship 2021. 
 
Προϋπολογισμός: 1.200,00 € (πλέον ΦΠΑ) 
Κάλυψη δαπάνης: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ  Ε.Ο.Α.Α. 
Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα προσφορά από 

οικονομική άποψη, βάσει τιμής. 
Είδος Ανάθεσης: Προμήθεια Υλικού 
CPV: 18412200-2 Αθλητικά μπλουζάκια. 

18932000-1 Αθλητικές τσάντες. 
18934000-5 Σάκοι προσωπικών ειδών 
(σακίδια). 
18221300-7 Αδιάβροχα παλτά. 
18331000-8 Κοντομάνικες φανέλες. 

Ημερομηνία δημοσίευσης 18/9/2021 
Προθεσμία ζήτησης διευκρινίσεων 25/9/2021 
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα 
υποβολής προσφορών: 30/9/2021 και ώρα 17:00 

Τρόπος υποβολής προσφορών: Με χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην 
διεύθυνση info@eoaa.org.gr 

 
Έχοντας υπόψη: 
1. Το άρθρο 55 του Νόμου 2725/1999, όπως ισχύει. 
2. Την απόφαση της προσωρινής διοίκησης της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αθλημάτων 
Ακριβείας, κατά την συνεδρίαση της στις 16/9/2021, με την οποία εγκρίθηκε η προώθηση των 
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απαραίτητων διαδικασιών για την “προμήθεια αθλητικών εμφανίσεων της Ελληνικής 
αποστολής, στο πλαίσιο της διοργάνωσης Mediterranean Bowling Championship 2021” 
3. Τον Κανονισμό Διαγωνισμών – Προμηθειών της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αθλημάτων 
Ακριβείας. 
 

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
 
Η Ελληνική Ομοσπονδία Αθλημάτων Ακριβείας, προτίθεται να προβεί στην προμήθεια 
Αθλητικών Εμφανίσεων για τα 5 μέλη της Ελληνικής αποστολής η οποία θα συμμετέχει  στο 
Mediterranean Bowling Championship 2021, όπου θα διεξαχθεί στο Παρίσι, από 11 έως 17 
Οκτωβρίου 2021 και θα αποτελείται από δύο αθλήτριες και δύο αθλητές και τον αρχηγό 
αποστολής. Η προμήθεια αυτή θα γίνει μέσω ανοιχτού διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης 
την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει χαμηλότερης τιμής, με την 
δυνατότητα προβολής του Αναδόχου στην ιστοσελίδα (σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του 
άρθρου 1.18) και                
 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 
 
 
τους ενδιαφερόμενους φορείς να υποβάλουν γραπτή προσφορά για την παροχή των 
απαιτούμενων αυτών, όπως αναλυτικά περιγράφονται στην συνέχεια: 
 
 
1. Περιγραφή του Αντικειμένου – Ελάχιστες Τεχνικές Προδιαγραφές 
 
Αντικείμενο της παρούσας, είναι η προμήθεια αθλητικών εμφανίσεων για τις ανάγκες της 
Ελληνικής αποστολής της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αθλημάτων Ακριβείας (Ε.Ο.Α.Α.) η οποία 
θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα παρακάτω: 
 
 
 Ποσότητα Είδος Επιπλέον 

1.1 5 τεμάχια αντιανεμικά, 
αδιάβροχα μπουφάν 

Ελαφριά εσωτερική επένδυση 

1.2 15 t-shirt προπόνησης Δυναμική 

1.3 20 αγωνιστικές μπλούζες τύπου 
polo ή παρόμοια 

Γιακάς με κουμπάκια ή φερμουάρ, σε 
δύο χρώματα (10+10) 

1.4 5 σακίδια πλάτης  Μικρού μεγέθους 
 
 Είδος Επιπλέον  
1.5 Χρώμα Αποχρώσεις Μπλε και/ή Λευκό 

1.6 Τύπωμα/στάμπα 
Εμφανίσεων & Μπουφάν 

 Μπροστά αριστερά: την Ελληνική σημαία 
 Πλάτη: HELLAS Bowling (σε 2 γραμμές) 

1.7 Τύπωμα/στάμπα Σακιδίου Μπροστά: την Ελληνική σημαία 

1.8 Τύπωμα/στάμπα χορηγού 
(αν υπάρχει)  

Δεξί ή αριστερό μανίκι σε μέγιστη διάσταση  
7,5 cm ύψος x 5 cm πλάτος. 
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2. Κριτήρια Επιλογής 
 
Κατά την υποβολή των προσφορών, θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να πληρούν τα 
παρακάτω κριτήρια: 

2.1.  
 Ποιότητα 

 Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό οφείλουν 
έως την ημέρα του διαγωνισμού να 
καταθέσουν δείγματα των εμφανίσεων (τα 
δείγματα πρέπει να είναι στην απαιτούμενη 
ποιότητα και στο απαιτούμενο χρώμα ενώ 
δεν χρειάζεται να φέρουν τα αντίστοιχα 
τυπώματα). 

 Τα ακριβή μεγέθη θα ανακοινωθούν στο 
μειοδότη μετά την οριστικοποίηση της 
σύμβασης. 

2.2.  
 Χρόνος παράδοσης 

Οι φορείς θα πρέπει να δεσμευτούν εγγράφως για 
τον χρόνο παράδοσης της υπηρεσίας στην Αθήνα, η 
οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τέσσερις (4) 
ημέρες.  

2.3.  
 Νομιμοποιητικά Έγγραφα 

Οι φορείς θα πρέπει να προσκομίσουν, όταν αυτό 
τους ζητηθεί από την Ε.Ο.Α.Α. όλα τα απαραίτητα 
νομιμοποιητικά έγγραφα, καθώς και τις απαραίτητες 
ενημερότητες. 

2.4.  
 

Εγγραφή στο Μητρώο 
Προμηθευτών 

Οι φορείς θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την 
διαδικασία εγγραφής τους στο Μητρώο 
Προμηθευτών, πριν από την υποβολή της 
προσφοράς τους. 

 
 
3. Λόγοι αποκλεισμού – Κάλυψη κριτηρίων επιλογής 
 
Στις προσφορές θα πρέπει να περιλαμβάνονται με ποινή αποκλεισμού:  
 

1. Περιγραφή της ποιότητας υφάσματος των αθλητικών εμφανίσεων. Θα εκτιμηθεί η 
δημιουργία μακέτας.  

2. Ο χρόνος παράδοσης του συνόλου των υπηρεσιών της σύμβασης. 
3. Το προσφερόμενο ποσό για τις παρεχόμενες υπηρεσίες αναλυτικά, σε ευρώ, 

ολογράφως και αριθμητικά, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ο οποίος πρέπει να 
αναγράφεται ξεχωριστά. 

 
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: 
 
α) Δεν αποδίδεται η προσφερόμενη τιμή σε ευρώ. 
β) Η τιμή υπερβαίνει τον ενδεικτικό προϋπολογισμό του έργου. 
γ) Η ολογράφως και αριθμητικώς αναγραφόμενη τιμή δεν συμπίπτει. 
δ) Ο χρόνος παράδοσης υπερβαίνει τον μέγιστο χρόνο του έργου . 
ε) Δεν έχει συνταχθεί προσφορά στην Ελληνική γλώσσα. 
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Ο ανάδοχος, μέχρι την υπογραφή της σύμβασης και για την μη συνδρομή λόγων αποκλεισμού 
του, θα πρέπει να υποβάλει στην Ε.Ο.Α.Α., εντός προθεσμίας δύο (2) ημερών, τα ακόλουθα:  
 
α) Φορολογική ενημερότητα (σε ισχύ) 
β) Ασφαλιστική ενημερότητα (σε ισχύ) 
γ) Πιστοποιητικό εγγραφής στο ΓΕΜΗ 
 
Τα παραπάνω δικαιολογητικά έγγραφα μπορούν να προσκομιστούν σε φυσική μορφή ή και 
να αποσταλούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του 
νόμιμου εκπροσώπου του φορέα (με γνήσιο υπογραφής) ότι τα έγγραφα που αποστέλλονται 
είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτότυπων εγγράφων.  
 
 
4. Κριτήρια ανάθεσης - Διαδικασία 
 
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει χαμηλότερης τιμής. 
Ανάδοχος αναδεικνύεται ο οικονομικός φορέας που έχει προσφέρει την χαμηλότερη τιμή. 
 
 
5. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός – Όροι πληρωμής 
 
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για την παροχή της ως άνω υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό 
των χιλίων διακοσίων ευρώ (1.200 €) πλέον ΦΠΑ (24 %), συμπεριλαμβανομένων των 
νόμιμων κρατήσεων υπέρ τρίτων, όπως και κάθε άλλης επιβάρυνσης, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία. 
 
Προσφορές με τιμή μεγαλύτερη από τον ανώτερο προϋπολογισμό, απορρίπτονται.  
 
Προσφορές οι οποίες συμπεριλαμβάνουν αίτηση προβολής του φορέα από την Ε.Ο.Α.Α. κατ’ 
άρθρο 1.18 με υποβολή επιπλέον μείωσης επί της προτεινόμενης τιμής, θα εκτιμώνται από 
την Επιτροπή με συγκριτικούς όρους σχετικά με την προβολή και τη διαμορφωθείσα 
χαμηλότερη τιμή.  
Σε περιπτώσεις χορηγίας ή παροχής έκπτωσης με αντάλλαγμα την προβολή, αυτή θα πρέπει 
να είναι ύψους 100% της συνολικής αξίας και ως χώρος προβολής, ορίζεται η ιστοσελίδα της 
Ε.Ο.Α.Α. στην διεύθυνση www.eoaa.org.gr με αναφορά στην χορηγία της ένδυσης της ομάδας 
και link προς την ιστοσελίδα της εταιρείας.  
 
 
6. Υποβολή Προσφορών 
 
Οι προσφορές υποβάλλονται:  
α. Με αποστολή μέσω υπηρεσίας ταχυδρομείου ή ταχυμεταφορών, επί αποδείξει, προς την 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ, Σπύρου Μουστακλή 19, Τ.Κ. 71303, Λίντο, 
Ηράκλειο, Κρήτη, Υπόψη Γραμματείας για την υπηρεσία: «προμήθεια αθλητικών εμφανίσεων 
της Ελληνικής αποστολής, στο πλαίσιο της διοργάνωσης Mediterranean Bowling 
Championship 2021».  
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β. Με αποστολή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) προς την επίσημη διεύθυνση της 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ info@eoaa.org.gr με αναγραφή στο 
θέμα «προμήθεια αθλητικών εμφανίσεων της Ελληνικής αποστολής, στο πλαίσιο της 
διοργάνωσης Mediterranean Bowling Championship 2021». 
 
Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον 
έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της Ε.Ο.Α.Α., το αργότερο μέχρι την 30/09/2021 και 
ώρα 17:00. Η Ε.Ο.Α.Α. δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των 
προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν 
θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, 
ακόμα κι αν η Ε.Ο.Α.Α. ειδοποιηθεί εγκαίρως. 
Σε περίπτωση αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ο φάκελος γίνεται δεκτός, εφόσον ο 
φορέας έχει λάβει απάντηση με e-mail τον αριθμό πρωτοκόλλου κατάθεσης, το αργότερο 
μέχρι την 30/09/2021 και ώρα 17:00. Η Ε.Ο.Α.Α. δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις αρχείων 
κατά την διαδικασία ηλεκτρονικής λήψης της προσφοράς. 
 
 
                                                                                            
                                                                                                          ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ 
 

 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 

 
 

ΠΑΝΤΙΕΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 


