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Π.Α.Μ.Θ. 13.08.2021
Α. Π.: οικ. 219332/4371
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Δήμητρας 19
Ταχ. Κώδικας: 68131 Αλεξ/πoλη
Πληροφορίες: Σκεύα Ελένη
Τηλέφωνο: 25513 55325-336
Fax: 2551355338
Ε-mail: politismos@gmail.com

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δράση «ΔΙΕΘΝΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ
BADMINTON 2021 ΣΕ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΝΤΙΠΤΕΡΙΣΗΣ»
Παρακαλούμε να μας καταθέσετε την οικονομική προσφορά της επιχείρησής σας για τη
διοργάνωση της δράσης με τίτλο «ΔΙΕΘΝΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ BADMINTON 2021 ΣΕ
ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
ΑΝΤΙΠΤΕΡΙΣΗΣ», που θα πραγματοποιηθεί από 8 έως 10 Σεπτεμβρίου 2021 στην
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ σε συνεργασία με το Δήμο Αλεξανδρούπολης και τον ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, σύμφωνα με τις ΚΥΑ των αρμόδιων Υπουργείων κατά την περίοδο
υλοποίησης της εν λόγω δράσης λόγω συνθηκών covid-2019.
Οι προδιαγραφές είναι:
1) Σκάλα Κριτών αγώνων και καρέκλες διαιτητών
Σκάλα διαιτητή μεταλλική κατασκευή με ροδάκια μεταφοράς επίσημων αγώνων επί τεμάχια
ύψους 2,44m και 8 καρέκλες διαιτητών
2) 20 στυλοβάτες
ανά δυο στηρίζουν τα φιλέ μήκους 6,10m και αντέχουν βάρος 80 κιλών
3) Ενοικίαση Ηλεκτρονικού εξοπλισμού
2λαπ τοπ και 2 εκτυπωτές, 1 προτζέκτορας, 1 ηχείο, 1 μικρόφωνο και 5 score boards δλδ
ηλεκτρονικός πίνακας για την καταγραφή τους αποτελέσματος και του ονόματος των
παικτών ένα σε κάθε από τα 5 γήπεδα
4) Φτερά Αγώνων
333 σωλήνες φτερών: κάθε σωλήνας περιλαμβάνει 12 φτερά shuttlecocks χήνας εγκεκριμένα
από την παγκόσμια και ευρωπαϊκή ομοσπονδία BWF.
5) Δαπάνες Διαφήμισης-Προώθησης EventLive Streaming
Ζωντανή μετάδοση των αγώνων Badminton που θα γίνουν στα πλαίσια της διοργάνωσης
HELLAS JUNIOR INTRENASIONAL 2021.
HELLAS U UNDER 15 INTRENASIONAL 2021. HELLAS U INTRENASIONAL 2021.
Στις 8/9-11/9/2021: Η μετάδοση θα γίνει στο YouTube στο κανάλι Sporttvthrakiotis και θα
αφορά ένα γήπεδο που θα μας υποδείξετε. Επίσης θα γίνεται live αναμετάδοση στο αθλητικό

site tvthrakiotis.gr
και στην σελίδα μας στο fb.
Όπου επίσης θα αναρτούμε τις σχετικές
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δηλώσεις και το ρεπορτάζ από τον χώρο των αγώνων.12 ωρη προβολή των αγώνων στα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης της παγκόσμιας ομοσπονδίας επί 4 ημέρες. Η κάλυψη θα είναι
ημερήσια και για κάθε μέρα των αγώνων.
6) Δαπάνες για προστασία των Αθλητών και συμμετεχόντων από COVID-19
2 γιατροί επί 4 μέρες: Αφορά οι 2 γιατρούς έναν στο γήπεδο “Μιχάλης Παρασκευόπουλος”,
στο οποίο θα διεξαχθεί το Junior International με ηλικιακές κατηγορίες Under 17 και Under
19 χρονών. Καθώς και το προκριματικό Under 15 για το Πανευρωπαϊκό.
Και έναν γιατρό στο Κλειστό Γυμναστήριο ΚΕΓΕ για το Youth International για 4
αγωνιστικές ημέρες. Το ωράριο τους θα είναι 9π.μ. μέχρι 10μ.μ.
7) Δαπάνες Διαφήμισης-Προώθησης Event
Α.Μέσα Μαζικής Δικτύωσης
Για ένα μήνα διαφήμιση σε 2 ραδιόφωνα της πόλης με 24 επαναλήψεις την ημέρα
Β. Δαπάνες εκτύπωσης
6 BANNER 2,50μεπί 1,50μ
Ανά 2 θα τοποθετηθούν στα δύο γήπεδο 1 στο δημαρχείο και ένα σε παραλιακό σημείο της
πόλης.
Γ. Διαφήμιση και προβολή από αθλητικό site πανελλήνιας εμβέλειας με σποτ και
συνεντεύξεις
Στις προσφερόμενες τιμές να αναφέρεται και ο ΦΠΑ που αναλογεί. Θα προτιμηθεί η
πιο συμφέρουσα προσφορά με δεδομένα τις παραπάνω προδιαγραφές. Οι προσφορές δεν
πρέπει να υπερβαίνουν το ποσό το οποίο δεσμεύτηκε σύμφωνα με την υπ’αριθμ. Πρωτ.
4267/13-08-2021 (ΑΔΑ: 6ΔΑΦ7ΛΒ-Υ7Σ) (ΑΔΑΜ: 21REQ009072378) Απόφαση Ανάληψης
Υποχρέωσης .
Στο έντυπο υλικό και στη διαφήμιση-προώθηση της δράσης θα πρέπει να
αναγράφεται ευκρινώς: Διοργάνωση Π.Α.Μ.Θ. - Π.Ε.ΕΒΡΟΥ και να υπάρχει το σχετικό
λογότυπο.
Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν έως την Πέμπτη 19 Αυγούστου 2021 και ώρα
12:00πμ και θα συνοδεύονται 1) από φορολογική ενημερότητα για κάθε χρήση 2) βεβαίωση
ασφαλιστικής ενημερότητας. 3)Φωτοτυπία ταυτότητας 4) Υπεύθυνη Δήλωση η οποία θα
αναφέρει τα εξής: Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από
τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω βάσει του άρθρου 43 παράγρ.
7αγ του Ν.4605/2019, ότι δε βρίσκομαι σε καμία από τις καταστάσεις του άρθρου 73
παράγραφος 1 του Ν.4412/2016. Μετά το πέρας της συγκεκριμένης μέρας και ώρας καμία
προσφορά δεν θα γίνει δεκτή.
Οφείλουμε να αναφέρουμε ότι:
1. Οι προσφορές δεν είναι δεσμευτικές για την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, ούτε υποχρεούται αυτή
να προχωρήσει άμεσα στην εν λόγω προμήθεια
2. Η Περιφερειακή Ενότητα Έβρου διατηρεί το δικαίωμα αύξησης ή μείωσης των ποσοτήτων, αν οι
υπηρεσιακές ανάγκες το επιβάλλουν και η προϋπολογισθείσα δαπάνη το επιτρέπει.
3. Οι προσφερόμενες τιμές, θα ισχύουν και σε πιθανή επόμενη προμήθεια, κατά τη διάρκεια του έτους.
4. Οι προσφερόμενες τιμές να συμπεριλαμβάνουν το Φ.Π.Α.
5. Η μη τήρηση των αναγραφόμενων στο έντυπο της οικονομικής προσφοράς αποτελεί λόγο απόρριψης
και η προμήθεια θα ανατεθεί στον προσφέροντα με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή.
6. Όλες οι νόμιμες κρατήσεις θα βαρύνουν τον/τους μειοδότη/ μειοδότες

Μ.Ε.Π.
Η Προϊσταμένη Δ/νσης
ΚΟΣΜΑΔΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ Α΄
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ:
………………………………………….
………………………………………...

ΠΡΟΣ:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ.ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ,ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑΣ 19
68131 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
(Τηλέφωνο: 25513-55325-3329-336, fax:25513-55338
e-mail: politismos@gmail.com)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Κατάθεση οικονομικής προσφοράς στο πλαίσιο της δράσης «ΔΙΕΘΝΗ
ΤΟΥΡΝΟΥΑ BADMINTON 2021 ΣΕ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΝΤΙΠΤΕΡΙΣΗΣ» που θα υλοποιηθεί από
τις 8 έως 10 Σεπτεμβρίου 2021 στην ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ σε συνεργασία με το Δήμο
Αλεξανδρούπολης και τον ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, σύμφωνα με τις ΚΥΑ
των αρμόδιων Υπουργείων κατά την περίοδο υλοποίησης της εν λόγω δράσης λόγω συνθηκών
covid-2019.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Α/Α

1.

Σκάλα Κριτών αγώνων και καρέκλες διαιτητών
Σκάλα διαιτητή μεταλλική κατασκευή με ροδάκια μεταφοράς επίσημων
αγώνων επί τεμάχια ύψους 2,44m και 8 καρέκλες διαιτητών

2.

20 στυλοβάτες
ανά δυο στηρίζουν τα φιλέ μήκους 6,10m και αντέχουν βάρος 80 κιλών

3.

Ενοικίαση Ηλεκτρονικού εξοπλισμού
2λαπ τοπ και 2 εκτυπωτές, 1 προτζέκτορας, 1 ηχείο, 1 μικρόφωνο και 5
score boards δλδ ηλεκτρονικός πίνακας για την καταγραφή τους
αποτελέσματος και του ονόματος των παικτών ένα σε κάθε από τα 5
γήπεδα

4.

Φτερά Αγώνων
333 σωλήνες φτερών: κάθε σωλήνας περιλαμβάνει 12 φτερά shuttlecocks
χήνας εγκεκριμένα από την παγκόσμια και ευρωπαϊκή ομοσπονδία
BWF.

5.

Δαπάνες Διαφήμισης-Προώθησης EventLive Streaming
Ζωντανή μετάδοση των αγώνων Badminton που θα γίνουν στα πλαίσια
της διοργάνωσης
HELLAS JUNIOR INTRENASIONAL 2021.
HELLAS U UNDER 15 INTRENASIONAL 2021. HELLAS U
INTRENASIONAL 2021.
Στις 8/9-11/9/2021: Η μετάδοση θα γίνει στο YouTube στο κανάλι
Sporttvthrakiotis και θα αφορά ένα γήπεδο που θα μας υποδείξετε.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ
ΜΕ Φ.Π.Α

Επίσης θα21PROC009073627
γίνεται live αναμετάδοση στο αθλητικό
site tvthrakiotis.gr και
2021-08-13
στην σελίδα μας στο fb. Όπου επίσης θα αναρτούμε τις σχετικές
δηλώσεις και το ρεπορτάζ από τον χώρο των αγώνων.12 ωρη προβολή
των αγώνων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της παγκόσμιας
ομοσπονδίας επί 4 ημέρες. Η κάλυψη θα είναι ημερήσια και για κάθε
μέρα των αγώνων.
6.

7.

Δαπάνες για προστασία των Αθλητών και συμμετεχόντων από
COVID-19
2 γιατροί επί 4 μέρες: Αφορά οι 2 γιατρούς έναν στο γήπεδο “Μιχάλης
Παρασκευόπουλος”, στο οποίο θα διεξαχθεί το Junior International με
ηλικιακές κατηγορίες Under 17 και Under 19 χρονών. Καθώς και το
προκριματικό Under 15 για το Πανευρωπαϊκό.
Και έναν γιατρό στο Κλειστό Γυμναστήριο ΚΕΓΕ για το Youth
International για 4 αγωνιστικές ημέρες. Το ωράριο τους θα είναι 9π.μ.
μέχρι 10μ.μ.
Δαπάνες Διαφήμισης-Προώθησης Event
Α.Μέσα Μαζικής Δικτύωσης
Για ένα μήνα διαφήμιση σε 2 ραδιόφωνα της πόλης με 24 επαναλήψεις
την ημέρα
Β. Δαπάνες εκτύπωσης
6 BANNER 2,50μεπί 1,50μ
Ανά 2 θα τοποθετηθούν στα δύο γήπεδο 1 στο δημαρχείο και ένα σε
παραλιακό σημείο της πόλης.
Γ. Διαφήμιση και προβολή από αθλητικό site πανελλήνιας εμβέλειας με
σποτ και συνεντεύξεις

ΣΥΝΟΛΟ

…………………………………… (……/…../2021)

(Σφραγίδα)

