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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΕΞΕΥΡΕΣΗΣ ΧΟΡΗΓΟΥ
Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή διενεργεί πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς εξεύρεση χορηγίας, για να καλύψει τις ανάγκες των
Αποστολών της κατά το χρονικό διάστημα 2017 – 2020.
Οι ανάγκες των Αποστολών που θα καλυφθούν από την χορηγία αφορά σε είδη αθλητικής
ένδυσης και υπόδησης.
Οι αθλητικές εκδηλώσεις στις οποίες θα συμμετάσχει η χώρα μας με τον κατ΄ εκτίμηση
αντίστοιχο αριθμό ατόμων κατά την ανωτέρω χρονική περίοδο είναι :
Αριθμός
ατόμων
20

Χρονική περίοδο

Εκδήλωση

Πόλη

1

09-25/02/2018

WINTER OLYMPIC GAMES

PYEONGCHANG

2

22/06-01/07/2018

MEDITERRANEAN GAMES

TARRAGONA

150

3

01-12/10/2018

YOUTH OLYMPIC GAMES

BUENOS AIRES

50

4

09-16/02/2019

WINTER EYOF

SARAJEVO

20

5

14-30/06/2019

EUROPEAN GAMES

MINSK

150

6

20-28/07/2019

SUMMER EYOF

BAKU

60

7

TBC/2019

MEDITERRANEAN BEACH GAMES

TBC

60

8

TBC/2019

WORLD BEACH GAMES

SAN DIEGO

40

9

10-19/01/2020

WINTER YOUTH OLYMPIC GAMES

LAUSANNE

20

10

24/07-09/08/2020

OLYMPIC GAMES

TOKYO

200

α/α

Ο αριθμός των ατόμων μπορεί να διαφοροποιηθεί ανάλογα με τα δεδομένα των ορίων που
καθορίζονται κάθε φορά.
Επισυνάπτεται «Παράρτημα Α’» με τα αθλήματα που θα εκπροσωπηθεί η χώρα μας
αντίστοιχα για κάθε εκδήλωση.
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Αντικείμενο της Σύμβασης
Με την παρούσα πρόσκληση καλούνται εταιρείες αθλητικής ένδυσης και υπόδησης και γενικά
όσα νομικά ή φυσικά πρόσωπα επιθυμούν να συνδράμουν στην πλέον ευπρόσωπη παρουσία
των αθλητικών αποστολών της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής σε όλες τις ανωτέρω
αναφερόμενες διοργανώσεις. Η χορηγία αφορά σε είδη αθλητικής ένδυσης και υπόδησης
των απαραίτητων ειδών για κάθε άθλημα, τόσο σε αγωνιστικό υλικό, όσο και σε αντίστοιχα
ήδη προθέρμανσης και περιπάτου.
Τα είδη που θα χορηγηθούν, θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς του
κάθε αθλήματος και σύμφωνα με τους περιορισμούς της χρήσης του λογοτύπου της
κατασκευάστριας εταιρείας, όπως ορίζεται από την Δ.Ο.Ε.
Γενικές Προδιαγραφές Χορηγουμένων Ειδών
Η ποιότητα των υφασμάτων της αθλητικής ένδυσης θα πρέπει να είναι άριστη και η καλύτερη
από αυτές που κυκλοφορούν στην διεθνή αγορά από τον ίδιο κατασκευαστή. Ο χρωματισμός
που θα προταθεί να είναι ορατός στους θεατές που θα παρακολουθήσουν τους αγώνες από τα
στάδια και από την τηλεόραση και θα τελεί υπό την τελική έγκριση της Ε.Ο.Ε..
Επίσης, στις υποχρεώσεις της χορηγού εταιρείας περιλαμβάνεται και η πρόταση για την
κατασκευή και εμφάνιση του εμβλήματος και του λογότυπου της Ε.Ο.Ε. σε σημείο των
ενδυμάτων που θα καθορίσει η ίδια Ε.Ο.Ε.
Σημειώνεται ότι η χρήση των αγωνιστικών αθλητικών υποδημάτων επαφίεται στην
αποκλειστική επιλογή του κάθε αθλητή/αθλήτριας σύμφωνα με τους ισχύοντες διεθνείς
κανονισμούς.
Χρόνος και Τόπος Υποβολής Προσφορών
Όσοι ενδιαφέρονται να αναδειχθούν χορηγοί της Ε.Ο.Ε. στον τομέα της αθλητικής ένδυσης
και υπόδησης καλούνται να υποβάλλουν την γραπτή προσφορά τους μέχρι τις 18/7/2017,
ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30 στα γραφεία της Ε.Ο.Ε., Λεωφ. Δ. Βικέλα 52, 15233 Χαλάνδρι.
Οι φάκελοι των προσφορών θα κατατεθούν ενώπιον της Επιτροπής.
Κατάρτιση και Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς
Η προσφορά πρέπει να είναι τεκμηριωμένη κατά άθλημα και εκδήλωση, με πλήρη και
αναλυτική περιγραφή των προσφερομένων ειδών τόσο σε ποσότητες, όσο και σε αξία κατά
είδος, για τους αθλητές και συνοδούς των εν λόγω αποστολών, σύμφωνα με τον ισχύοντα
τιμοκατάλογο χονδρικής πώλησης της εταιρίας κατά τη στιγμή υποβολής της προσφοράς.
Γίνονται δεκτές προσφορές για τη ζητούμενη ένδυση που θα καλύψει τις ανάγκες των
αθλητών αθλητριών που θα λάβουν μέρος στα Αθλήματα των διοργανώσεων που
αναφέρονται στο Παράρτημα Α’ της παρούσας, όπως επίσης και κάθε άλλη προσφορά σε
είδος και σε χρήμα από την χορηγό εταιρία η οποία θα συνεκτιμηθεί από την επιτροπή
διενέργειας.
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Δικαίωμα – Προϋποθέσεις Συμμετοχής
Δεκτές στον διαγωνισμό γίνονται εταιρείες οι οποίες πρέπει να έχουν:
1. Διατελέσει στο πρόσφατο παρελθόν επίσημοι προμηθευτές ή αθλητικοί χορηγοί, Εθνικών
Ολυμπιακών Επιτροπών, Διεθνών και Εθνικών Ομοσπονδιών στο συγκεκριμένο είδος.
2. Νόμιμη Εκπροσώπηση. Στην περίπτωση που η κατασκευάστρια εταιρία εκπροσωπείται
από φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην ημεδαπή, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η
προσκόμιση πιστοποιητικού εκπροσώπησης που θα περιλαμβάνει μεταξύ των άλλων
κατάλογο με παρόμοιες δραστηριότητες στην διάρκεια της τελευταίας πενταετίας πριν
από την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς.
Οι υπό στοιχεία 1. & 2. πιο πάνω αναφερόμενες προϋποθέσεις αποδεικνύονται με
έγγραφα που συμπεριλαμβάνονται στο φάκελο της προσφοράς. Η μη υποβολή των
ανωτέρω στοιχείων έχει ως αποτέλεσμα την απόρριψη της προσφοράς.
3. Προσφορά που να καλύπτει τουλάχιστον σε ποσοστό 80% τις ανάγκες σε ένδυση των
αθλημάτων, ενώ για τα αθλήματα που η εταιρία δεν κατασκευάζει ανάλογη ένδυση ή
υπόδηση θα πρέπει επί ποινή απόρριψης της προσφοράς να προτείνεται τρόπος με τον
οποίον θα καλυφθούν και τα αθλήματα αυτά. Απαραίτητη επίσης προϋπόθεση είναι η
προσφορά της χορηγίας να καλύπτει όλες τις αθλητικές εκδηλώσεις και υποχρεώσεις της
Ε.Ο.Ε. μέχρι 31/12/2020.
Δεν γίνεται δεκτή προσφορά για μεμονωμένη διοργάνωση.

Ανταποδοτικά Οφέλη Χορηγίας
1. Με την κατακύρωση της παρούσας πρόσκλησης σε προμηθεύτρια εταιρία, εξασφαλίζεται
για αυτήν ο τίτλος του επίσημου χορηγού ή προμηθευτή «Αθλητικής Ένδυσης και
Υπόδησης» της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής μέχρι την 31/12/2020.
2. Η χορηγός εταιρία έχει το δικαίωμα να αξιοποιήσει με κάθε νόμιμο και πρόσφορο τρόπο
την προβολή της ιδίας ή των προϊόντων της στα Μ.Μ.Ε. ή με οποιαδήποτε προωθητική
ενέργεια στην ελληνική ή διεθνή αγορά, με την επιφύλαξη τυχόν διατάξεων του
Ολυμπιακού Καταστατικού Χάρτη που ισχύουν για τους χορηγούς στη χρονική περίοδο
διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων.
3. Τη δυνατότητα στην χορηγό εταιρεία να χρησιμοποιήσει το εμπορικό σήμα της Ε.Ο.Ε.
μέχρι το τέλος του Ολυμπιακού έτους 2020, όπως επίσης και το λογότυπο υπό
συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις που θα συμφωνηθούν ρητά στο ιδιωτικό
συμφωνητικό που θα υπογραφεί.
4. Τη δυνατότητα προβολής της χορηγού εταιρείας σε όλες τις συνεντεύξεις του γραπτού και
ηλεκτρονικού τύπου που ήθελε διεξαχθούν ενόψει των διεθνών αθλητικών εκδηλώσεων
στις οποίες η Ε.Ο.Ε. θα συμμετάσχει.
5. Με την κατακύρωση της παρούσας πρόσκλησης σε προμηθεύτρια εταιρία χορηγό, η
Ε.Ο.Ε. αναλαμβάνει την υποχρέωση να διοργανώσει στο αμφιθέατρό της ειδική
εκδήλωση παρουσίασης της χορηγού εταιρίας, προσκαλώντας προς τούτο όλα τα μαζικά
μέσα ενημέρωσης.
6. Η Ε.Ο.Ε. αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβάλει την εταιρία στα πάσης φύσεως έντυπα
που θα εκδίδει με την ευκαιρία όλων των ανωτέρω αθλητικών εκδηλώσεων όπως και στα
πάσης φύσεως έντυπά της όπου αυτό θα είναι δυνατόν και δεν θα προσκρούει σε
περιορισμούς που επιβάλλονται από την Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή.
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7. Η Ε.Ο.Ε. αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκαλεί τη χορηγό εταιρία σε όλες της
επίσημες εκδηλώσεις της που θα διοργανωθούν από αυτήν μέχρι το τέλος του
Ολυμπιακού έτους 2020. Στις εκδηλώσεις αυτές οι εκπρόσωποι της χορηγού εταιρίας θα
προσφωνούνται ως «επίσημοι χορηγοί» και θα τοποθετούνται στο ακροατήριο στις θέσεις
των επισήμων.
8. Η Ε.Ο.Ε. αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταχωρήσει στην ιστοσελίδα της και σε
περίοπτη θέση το λογότυπο της χορηγού εταιρίας με την επισήμανση «επίσημος χορηγός
ένδυσης Ε.Ο.Ε.».
9. Επίσης στο backstage όλων των συνεντεύξεων τύπου η Ε.Ο.Ε. αναλαμβάνει την
υποχρέωση να καταχωρήσει το λογότυπο της χορηγού εταιρίας σε περίοπτη θέση και με
την ίδια ως άνω επισήμανση.
10. Υπό προϋποθέσεις και όπου αυτό επιτρέπεται, είναι δυνατόν η Ε.Ο.Ε. να παρέχει στην
χορηγό εταιρία να τοποθετήσει διαφημιστικό περίπτερο ή stand έκθεσης προϊόντων και
διάθεση διαφημιστικού υλικού της εταιρίας στους χώρους υποδοχής του κοινού και των
επισήμων στις πάσης φύσεως εκδηλώσεις και συνεντεύξεις που διοργανώνει.
11. Κάθε άλλη προβολή της χορηγού εταιρίας που αυτή ήθελε ζητήσει με την προσφορά της
και η Ε.Ο.Ε. μπορεί να αποδεχθεί.
12. Χορήγηση εισιτηρίων (complimentary tickets) ή προσκλήσεων στους εκπροσώπους της
χορηγού εταιρίας για την παρακολούθηση αγώνων ή παράπλευρων εκδηλώσεων που
διοργανώνονται στο περιθώριο των μεγάλων διεθνών διοργανώσεων, όπου αυτό είναι
δυνατόν.
13. Δυνατότητα συμμετοχής στη Λαμπαδηδρομία των Θερινών και Χειμερινών Ολυμπιακών
Αγώνων.
Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή έχει το δικαίωμα πριν την κατακύρωση της παρούσας και
την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού, να καλεί τις εταιρίες που θα έχουν υποβάλει
προσφορά για παροχή διευκρινήσεων ή διαπραγμάτευση μέρους της προσφοράς τους.
Το πλήρες κείμενο της παρούσας πρόσκλησης αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Ε.Ο.Ε., στη
διεύθυνση (URL): www.hoc.gr
Περίληψη της παρούσας πρόσκλησης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο.
Επίσης η παρούσα πρόσκληση, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο
https://app.diavgeia.gov.gr/f/H.O.C (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).
Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της Πρόσκλησης παρέχονται από το Τμήμα Υλικού
της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, αρμόδιος κ. Μιχάλης Ζανιάς, τηλ. 2106878805.

Ο Πρόεδρος Ε.Ο.Ε.

Σπύρος Ι. Καπράλος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
A/A

1

DATE

09-25/02/2018
sports:

2

22/06-01/07/2018
sports:

3

01-12/10/2018
sports:

4

09-16/02/2019
sports:

5

14-30/06/2019
sports:

6

20-28/07/2019
sports:

7

TBC/2019

8

TBC/2019

sports:
sports:
9

10-19/01/2020
sports:

10

24/0709/08/2020
sports:

TYPE OF GAMES

PLACE

WINTER OLYMPIC GAMES

PYEONGCHANG

SETS

20

Alpine ski, Biathlon, Cross Country, Snowboard, Figure Skating
MEDITERRANEAN GAMES

TARRAGONA

150

Swimming, Water Polo, Archery, Athletics, Badminton, Boxing, Canoe Sprint, Road,
Equestrian, Football, Fencing, Golf, Artistic, Rhythmic, Handball, Judo, Karate, Rowing,
Sailing, Shooting, Tennis, Taekwondo, Triathlon, Table Tennis, Volleyball, Beach Volley,
Weightlifting, Wrestling, 3Χ3 Basketball, Water Ski.
YOUTH OLYMPIC GAMES

BUENOS AIRES

50

Diving, Swimming, Archery, Athletics, Badminton, Boxing, Canoe Sprint, Road,
Equestrian, Fencing, Golf, Artistic, Rhythmic, Trampoline, Hockey, Judo, Modern
Pentathlon, Rowing, Rugby, Sailing, Shooting, Tennis, Taekwondo, Triathlon, Table
Tennis, Beach Volley, Weightlifting, Wrestling, 3Χ3 Basketball, Beach Handball, Futsal.
WINTER EYOF

SARAJEVO

20

Alpine ski, Biathlon, Cross Country, Snowboard, Figure Skating
EUROPEAN GAMES

MINSK

150

Archery, Athletics, Badminton, Boxing, Canoe Sprint, Artistic, Rhythmic, Trampoline,
Judo, Karate, Shooting, Table Tennis, Beach Volley, Wrestling, 3Χ3 Basketball, Beach
Soccer, Gymnastics Acrobatic, Sambo.
SUMMER EYOF

BAKU

60

Swimming, Athletics, Basketball, Canoe Sprint, Road, Artistic, Handball, Judo, Tennis,
Volleyball.
MEDITERRANEAN BEACH GAMES

TBC

60

Δεν έχει ανακοινωθεί το πρόγραμμα των Αθλημάτων
WORLD BEACH GAMES

SAN DIEGO

40

Δεν έχει ανακοινωθεί το πρόγραμμα των Αθλημάτων
WINTER YOUTH OLYMPIC GAMES

LAUSANNE

20

Alpine ski, Biathlon, Cross Country, Snowboard, Figure Skating
OLYMPIC GAMES

TOKYO

200

Diving, Swimming, Marathon, Synchronised, Water Polo, Archery, Athletics, Baseball,
Badminton, Basketball, Boxing, Canoe Slalom, Canoe Sprint, BMX, Mountain, Road,
Track, Equestrian, Football, Fencing, Golf, Artistic, Rhythmic, Trampoline, Handball,
Hockey, Judo, Karate, Modern Pentathlon, Rowing, Rugby, Sailing, Sport Climbing,
Shooting, Skateboard, Softball, Surfing, Tennis, Taekwondo, Triathlon, Table Tennis,
Volleyball, Beach Volley, Weightlifting, Wrestling.

Η Ε.Ο.Ε. δεν έχει αποφασίσει την τελική συμμετοχή στα Αθλήματα.
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