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Χορηγοί:  

 

28 Μαρτίου 2022   Ref.063/2022 
                                
Προς Ενδιαφερόμενους  
 
Αξ. Κύριε, 
 

 
ΘΕΜΑ: Προσφορά για την προμήθεια εξοπλισμού τοξοβολίας 

 

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Τοξοβολίας (Ομοσπονδία) ζητά προσφορές για την αγορά 
και παράδοση στις εγκαταστάσεις της, 30 στόχων τύπου ‘’foam’’ κατάλληλους για 
χρήση σε αγώνες και προπόνηση τοξοβολίας. 
 

Προδιαγραφές στόχων: 
 

1. οι στόχοι πρέπει να είναι κατασκευασμένοι από συνθετικό υλικό τύπου «foam»,  
2. κατασκευαστικά μπορεί να είναι σε συμπαγές υλικό ή σε λωρίδες ή 

οποιαδήποτε άλλη μορφή, κατάλληλη για τόξα τύπου «Ολυμπιακό» (recurve) ή 
«σύνθετο» (compound),   

3. να αντέχουν πιέσεις τόξου μέχρι  60 lbs 
4. να έχουν ανταλλακτικά για επιδιόρθωση 
5. να έχουν διαστάσεις περίπου 125 Χ 125 εκατοστά. 

 

Οι προσφοροδότες θα πρέπει απαραίτητα να υποβάλουν φωτογραφίες και 
προδιαγραφές από τον κατασκευαστή για τους προσφερόμενους στόχους. 

  

 

Οδηγίες και οροί υποβολής προσφοράς: 

 
 

Κάθε προσφοροδότης μπορεί να υποβάλει την προσφορά του μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση info@archery.org.cy ή σε φάκελο 
στην θυρίδα της Ομοσπονδίας στο ισόγειο του Ολυμπιακού μεγάρου, 
Αμφιπόλεως 21, 2025 Λευκωσία μέχρι την 08/04/2022 το μεσημέρι. 

 

Η  προσφορά  είναι  δεσμευτική  για  περίοδο  1 μηνός από  την  ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών και ο προσφοροδότης είναι υπόχρεος να την 
εκτελέσει όταν αυτή γίνει αποδεκτή από την Ομοσπονδία. 

 

Ο χρόνος παράδοσης θα είναι 40 ημέρες από την ημέρα κατακύρωσης της 
προσφοράς. Προτιμητέο η παράδοση να γίνει  στις Ομοσπονδιακές 
Εγκαταστάσεις της Ομοσπονδίας. Τυχων διαφορετικό τόπος παράδοσης πρέπει 
να αναφερθεί στην προσφορά.  
 
Η παραλαβή των στόχων θα γίνει μετά τον έλεγχο και υπογραφή  του  δελτίου 
παραλαβής ή του αντίστοιχου τιμολογίου από εξουσιοδοτημένο άτομο της 
Ομοσπονδίας. 
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Χορηγοί:  

 

Οι τιμές θα συμπεριλαμβάνουν το Φ.Π.Α. και όλους τους δασμούς και 
μεταφορικά. 

 
Οποιαδήποτε υποβληθείσα προσφορά εκτός προδιαγραφών δεν θα ληφθεί 
υπόψη. Η Ομοσπονδία δεν είναι υποχρεωμένη να δεχθεί τη χαμηλότερη 
προσφορά. Επίσης έχει το δικαίωμα να κατακυρώσει την προσφορά σε 
περισσότερους από ένα προσφοροδότες. 

 
Για οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες παρακαλώ να επικοινωνήσετε με το 
γραφείο της Κυπριακής Ομοσπονδίας Τοξοβολίας στο τηλέφωνο 22449896. 

 
 
 
 
Με εκτίμηση,                                    

                                                                

                                               
Θεοφυλάκτου Ανδρέας                             Δήμητρα Σταυρινού 
      Πρόεδρος              Ταμίας 
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