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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΡΙΑΘΛΗΤΙΚΗΣ 
ΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 

 
Η Κυπριακή Ομοσπονδία Τριάθλου ζητά προσφορές για τριαθλητικές στολές (ανδρών, 
γυνακών) για την εθνική ομάδα και για τις διάφορες άλλες διεθνείς συμμετοχές 
αθλητών της Ομοσπονδίας, για τα επόμενα 4 (τέσσερα) χρόνια. Οι προσφορές πρέπει 
να παραδοθούν στην Ομοσπονδία  ή/και να κατατεθούν ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση secretary@cytrifed.org μέχρι την Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2023 και 
ώρα 19:00. 
 
Το μοντέλο της στολής θα πρέπει: 
 

1. Να γίνει αποδεκτό από την World Triathlon για τους αθλητές κατηγορίας Elite, 
Age Group και Paratriathlon. 

2. Να είναι διαθέσιμο για τα επόμενα 4 (τέσσερα) χρόνια. 
3. Στην προσφορά πρέπει να αναφέρονται οι τιμές ανά τεμάχιο/στολή για τα 

επόμενα 4 (τέσσερα) χρόνια και θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει ΦΠΑ και 
οποιοδήποτε άλλο κόστος, συμπεριλαμβανομένου του κόστους μεταφοράς και 
παράδοσης. 

4. Στο κόστος να συμπεριλαμβάνετε τουλάχιστον το τύπωμα του λογοτύπου της 
χώρας CYP μπροστά πίσω και το κόστος για τύπωμα του λογότυπου της World 
Triathlon μπροστά και του ονόματος του αθλητή μπροστά πίσω. Όλα βάση των 
προδιαγραφών/απαιτήσεων της World Triathlon ή και άλλης αρχής διοργάνωσης 
αγώνων (π.χ. μεσογειακούς, κοινοπολιτειακούς, ολυμπιακούς, 
παραολυμπιακούς). 

5. Στην προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται ο χρόνος παράδοσης. 
6. Το τιμολόγιο θα εκδίδεται από τον ανάδοχο με την παράδοση οποιασδήποτε 

παραγγελίας και θα εξοφλείται ολοσχερώς από την Ομοσπονδία εντός 90 
(ενενήντα) ημερών από την ημερομηνία έκδοσής του. 

7. Οι  ανάγκες της Ομοσπονδίας είναι περίπου 10 (δέκα) στολές τον χρόνο. 
8. Αν δεν είναι πιθανή η αποστολή δειγμάτων παρακαλούμε όπως γίνει λεπτομερής 

περιγραφή. 
9. Η Ομοσπονδία θα επιλέξει την προσφορά που θα κρίνει βέλτιστη, για το λόγο 

αυτό θα λάβει υπόψη το συσχετισμό τιμής και ποιότητας, και ως εκ τούτου δεν 
είναι υποχρεωμένη να επιλέξει τη χαμηλότερη προσφορά. 

10. Η Ομοσπονδία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει την προσφορά όπου 
κρίνει ότι αυτό είναι αναγκαίο. 

11. Η Ομοσπονδία διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την προσφορά αυτή. 
 
Για οποιεσδήποτε απορίες ή περαιτέρω πληροφορίες παρακαλούμε όπως επικοινωνείτε 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση secretary@cytrifed.org 
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