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Πρoζ
κιiΘε εvδιαφερ6μεvo

ΘEMΑ: Πρ6oκληοη εvδιαφ6ρoντog μα υπoβoλη πρooφoριbν για τo Παγκ6oμιo
ΠρωτιiΘλημα ΙΡSc 2011 οτη Ρ6δo
To ΔΣ ηq Σκοπευπκηg oμooπoνδiαg Eλλdδoq απoφιioιoε να ζητt]oει πρoοφoρ6q,
πρoκειμ6νoυ να πρoμηΘευτεi, μα πq ανιiγκε6 ηq διoργdνωoηq τoυ Παγκooμioυ
ΠρωταΘλfματoq Πρακπκηq Σκoπoβoληg 201 1 οτη P6δo, fτoι:
μiα πρooωρινr] καταoκευη-εγκατιioταoη oτεγαoμ6νoυ ιo6γειoυ 1ioρoυ περiπoυ
1000τμ κατd πρoτiμηoη 20μX50μ για να φιλoξwηoει πg εταιρεiεq εμπoρiαqκαταο.κευηq ειδιilν oκoπoβoλτ]g πoυ oυνεργιiζoνται με τη Διεθνf oμooπoνδiα
Πρακτικηq Σκoπoβoληg, για να παρoυoι6ooυν τα εiδη τoυg.
LΙ πρooωρινf1 αυπ] καταoκευf1-εγκατιioταoη πρ6πεινα παρΕγει oτιg δραoηρι6τητε9
πoυ Θα γiνoνται oτo εοωτερικ6 τηg:
. Πρoστασια απ6 τoν f1λιo
. Πρoστασiα απ6 τoν dνεμo
ο Πρooταoiα απ6 ην βρoμ
ο Δdπεδo
ο FΙλεκτρoλoγικηεγκατιioταοη
ο Φωπoμ6
. Eξoπλιoμ6 μα περiπoυ 30 εκθ6τεq-εταιρεiε6, o oπoioq να περιλαμβdνει
πιiγκoυ6, καρ6κλεq, δια1ωριοπκ& κλπ oriμφωνα με τιq υπoδεiξεη τηq ΣK.o.E
o Θt1ρεg ειo6δου και εξ6δoυ, oι oπoiεq πq rbρεg πoυ δεv Θα λειτoυργεi, να
μπoρoliν vα κλεiνoυν
o FΙ καταoκευη-εγκατιioταoη αυτr] πρ6πει οτo oliνoλ6 τηgνα παρ61ει
οτοι1ειrΙrδη πρoοταoiα-αoφιiλεια

O

Προαιρετικ0κλιμαπoμ6

H καταoκευη-εγκατιioταoη αυτη πρ6πει να παραδoΘεi οτιg 19/09lLL και να εiναι
6τoιμη μα 2φfoη απ6 τη ΣK.o.E oπg 20109/11 oτo 16iυρo των Αγrbνων, Σκoπευτηριο
Kαλαμιilνα oηv νηοο P6δo και Θα 1ρηoιμoπoιηθεi 6ω9 nq 12ll0l11.
KαΘ6λη την διriρκεια τηg λειτoυργiαq ηg καταoκευηq-εγκατdoταoηq αυτf1g πρ6πει
πρooωπικ6 τoυ πρoμηΘευτη vα παρευρioκεται ioοτε να αντιμετωπiζει τυ16ν
προβληματα.

oι

πρooφoρ6g πρ6ιτετ να απooταλoιiν 6ωqτιg09l09l2011 και irlρα 15.00 oτα γραφεiα

τηg Σκoπευτικ{g oμooπoνδiαg Eλλdδoq (Boυρνιiζoυ 14, ΑΘ'ljνα 11521, 4oe 6ροφοq,
τη}".210 6454522 (3)' φαξ 2|0 6421595)' email: secr@wsh2O 1 1.org

Πληρoφoρiεg:κα Αoπαoiα Παπαπαναμωτoυ.

XP, BoYPNMoY 14' AΘHΝA 115 21 -τH^.210 6454.522

-

23 -FAJ'21a 6421.595

-

ι,v,/W,shooting,org,9r
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e mail: info@shooting'org,gr

H Σκοπευτικi oμoοπονδiα Eλλdδoq μπoρεi να πρo1ωρηoει oε επιλoγη πρoμηθευτrj
6oτω και αν υπoβιiλλει προoφoριi μ6νo εναg ενδιαφερ6μενo9.
ΙΙ ΣK.o.E διατηρε! τo δικαiωμα
πρooφoρ6g.

ηg διαπραγμιiτευoηζ σε oτιδηπoτε ο1ετικ6

με τιq

[Ι Σκoπευτικrj oμooπoνδiα Eλλdδoq Θα εvημερirloει τoυg ουμμετ61ovτε6 για τα
απoτελ6oματα αυτηq τη6 διαδικαoiαq.

Kιiθε εvδιαφερ6μεvοg απ6 τoυq ουμμετ61oντε9 61ει τo δικα1ωμα

6ωq και την επ6μεvη

εργdoιμη ημ6ρα απ6 την wημθρωoη τoυ, να υπoβιiλλει 6vοταoη.

Mε ην oλoκλl]ρωση τηζ κατασκευηζ ηζ εγκατιioταoηg και την παρ6δooη αυτr]q για
χρηση o πρoμηθειτηq μπoρεi να ειoπρdξει τo 50o% τoυ πooo6 ηg oυνεργαοiαq αυτηg
και τo υπ6λoιπo πoo6 6ω9 τo τ6λοq τoυ oκτωβρioυ 201 1
Kαμiα πληρωμ{ oτα πλαioια ηq oυνεργαoiαq αυηq δεv Θα πραγματoποιηΘεi εdν δεv
61oυν κατατεθεi 6λα τα o6μφωνα με τoν ν6μo απαραiητα δικαιoλoγηπκιi oυγ1ρ6νωq
με τo απαραiτητo πμoλ6γιo-εξoφλητιΦ απ6δειξη.
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