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ΔΑΠΑΝΗ . Προμήθεια πλήρες ταµπλό µπάσκετ 
διαστάσεων 180 Χ 120cm. και 60 Χ 45cm Το πλεξιγκλάς 
είναι πάχους 12mm, ενώ υπάρχει ενδιάµεσο λάστιχο 
διατοµής 50 Χ 3mm,  για την απορρόφηση των 
κραδασµών και  Βαλιτσάκι γραµµατείας µπάσκετ τύπου 
MOLTEN στο γυµναστήριο Β.Παρασκευόπουλος 
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Δαπάνη: Προμήθεια πλήρες ταµπλό µπάσκετ διαστάσεων 180 Χ 120cm. και 60 Χ 45cm Το 
πλεξιγκλάς είναι πάχους 12mm, ενώ υπάρχει ενδιάµεσο λάστιχο διατοµής 50 Χ 3mm,  για την 
απορρόφηση των κραδασµών και  Βαλιτσάκι γραµµατείας µπάσκετ τύπου MOLTEN στο γυµναστήριο 
Β.Παρασκευόπουλος 

Ο Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.-ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου ανακοινώνει   : Προμήθεια πλήρες ταµπλό 
µπάσκετ διαστάσεων 180 Χ 120cm. και 60 Χ 45cm Το πλεξιγκλάς είναι πάχους 12mm, ενώ υπάρχει 
ενδιάµεσο λάστιχο διατοµής 50 Χ 3mm,  για την απορρόφηση των κραδασµών και  Βαλιτσάκι 
γραµµατείας µπάσκετ τύπου MOLTEN στο γυµναστήριο Β.Παρασκευόπουλος 

  

   µε την διαδικασία της συλλογής Προσφορών και καλεί τους ενδιαφερόμενους να 
καταθέσουν σχετικές κλειστές προσφορές σύµφωνα µε:  

1. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016  

2. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006( ∆.Κ.Κ.)  

3. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε µε την 
παρ.3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.  

4. Τις Τεχνικές προδιαγραφές και τον προϋπολογισμό της μελέτης που 
επισυνάπτεται. 

Η πρόσκληση αφορά την     : Προμήθεια πλήρες ταμπλό μπάσκετ διαστάσεων 180 Χ 
120cm. και 60 Χ 45cm Το πλεξιγκλάς είναι πάχους 12mm, ενώ υπάρχει ενδιάμεσο 
λάστιχο διατομής 50 Χ 3mm,  για την απορρόφηση των κραδασμών και  Βαλιτσάκι 
γραμματείας μπάσκετ τύπου MOLTEN στο γυμναστήριο Β.Παρασκευόπουλος 

Προσφορές γίνονται δεκτές    έως την Δευτέρα  18/12/2017   ώρα:12:00µ.µ , στη 
∆/νση Αθλητισμού  του  Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.-ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου µε την ένδειξη: : 
Προμήθεια πλήρες ταμπλό μπάσκετ διαστάσεων 180 Χ 120cm. και 60 Χ 45cm Το 
πλεξιγκλάς είναι πάχους 12mm, ενώ υπάρχει ενδιάμεσο λάστιχο διατομής 50 Χ 3mm,  
για την απορρόφηση των κραδασμών και  Βαλιτσάκι γραμματείας μπάσκετ τύπου 
MOLTEN στο γυμναστήριο Β.Παρασκευόπουλος 

Καραμπατζάκη-Αναπαύσεως , Τ.Κ. 38446., πληροφορίες στα τηλ2421071770. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Προμήθεια πλήρες ταμπλό μπάσκετ διαστάσεων 
180 Χ 120cm. και 60 Χ 45cm Το πλεξιγκλάς είναι πάχους 12mm, ενώ υπάρχει 
ενδιάμεσο λάστιχο διατομής 50 Χ 3mm,  για την απορρόφηση των κραδασμών και  
Βαλιτσάκι γραμματείας μπάσκετ τύπου MOLTEN στο γυμναστήριο 
Β.Παρασκευόπουλος 

  

Που επισυνάπτεται ,ανέρχεται στο ποσό 1597,12ευρώ με Φ.Π.Α 
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Το κριτήριο για την κατακύρωση της δαπάνης  είναι : 

α/α Κριτήριο κατακύρωσης 
Επιλέγεται 
το κριτήριο 
με Χ 

1 Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  

2 
Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά 

βάση τιμής 
χ 

 

 Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:  

1. Η οικονοµική προσφορά των συμμετεχόντων θα είναι σε κλειστό φάκελο και θα παραδοθεί 
στην Υπηρεσία.  

2. Υπεύθυνη δήλωση ότι η προσφορά είναι σύμφωνη µε τις τεχνικές προδιαγραφές.  

3. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται.  

4. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές 
προδιαγραφές απορρίπτεται .  

5. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται ως απαράδεκτη.  

6. Η κατακύρωση της Δαπάνης θα γίνει µε απόφαση Προέδρου βάση των διατάξεων του 
N.4412/2016 και του Ν.4441/2016 . 

Ο ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 

                      ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                          ΒΛΙΩΡΑΣ ΓΕΩΡΓΟΣ 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 

1. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 

Η παραπάνω δαπάνες θα χρηματοδοτηθούν από: 

α/α Χρηματοδοτήσεις 
Επιλέγεται 
το κριτήριο 
με Χ 

1 Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων  

2 Συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα  

3 Πρόγραμμα Ιδίων Πόρων  

4 Πρόγραμμα Χρηματοδοτούμενο από ΕΣΠΑ  

5 Τακτικός Προϋπολογισμός X 

 

2. ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ -  ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Το είδος της δαπάνης (Σύμβασης) ανεξαρτήτως ποσού είναι : Σύμβαση  

α/α Είδος Δαπάνης - Σύμβασης  
Επιλέγεται 
το κριτήριο 
με Χ 

1 Έργου  

2 Μελέτης  

3 Προμήθειας χ 

4 Τεχνικής – Λοιπής συναφής επιστημονικής υπηρεσίας  

5 Υπηρεσίας  

 

3. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Το κριτήριο για την κατακύρωση της δαπάνης  είναι : 

α/α Κριτήριο κατακύρωσης 
Επιλέγεται 
το κριτήριο 
με Χ 

1 Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  

2 
Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά 

βάση τιμής 
X 
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4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η Δ/ση Αθλητισμού θα προβεί στην πραγματοποίηση  την κάτωθι διαδικασία για την 
επιλογή αναδόχου :   

α/α Διαδικασία Επιλογής  Αναδόχου 
Επιλέγεται 
το κριτήριο 
με Χ 

1 Ανοιχτή X 

2 Ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση  

3 Ανταγωνιστικός Διάλογος  

4 Κλειστή  

5 Συνοπτικός διαγωνισμός  

6 Σύμπραξη καινοτομίας  

 

            ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΑΠΑΝΗ 

Δαπάνη: Προμήθεια πλήρες ταµπλό µπάσκετ διαστάσεων 180 Χ 120cm. και 60 Χ 45cm Το 

πλεξιγκλάς είναι πάχους 12mm, ενώ υπάρχει ενδιάµεσο λάστιχο διατοµής 50 Χ 3mm,  για την 
απορρόφηση των κραδασµών και  Βαλιτσάκι γραµµατείας µπάσκετ τύπου MOLTEN στο γυµναστήριο 
Β.Παρασκευόπουλος 

Τεχνικές Προδιαγραφές  
1.. Πλήρες ταµπλό µπάσκετ διαστάσεων 180 Χ 120cm. 

Αποτελείται από δύο ορθογώνια πλαίσια, εξωτερικό και εσωτερικό, από ενισχυµένο κοιλοδοκό 
διατοµής 50 Χ 25mm, διαστάσεων 180 Χ 120cm  και 60 Χ 45cm. Τα πλαίσια συνδέονται στο πίσω 
µέρος µε σύστηµα  γλυσιέρας. 

Το πλεξιγκλάς είναι πάχους 12mm, ενώ υπάρχει ενδιάµεσο λάστιχο διατοµής 50 Χ 3mm,  για την 
απορρόφηση των κραδασµών 

Το ταµπλό εκτός των άλλων, στηρίζεται σε δύο αντηρίδες από ενισχυµένο σωλήνα γαλβανιζέ 

Το στεφάνι είναι µασίφ, πάχους 18mm και εσωτερικής διαµέτρου 45cm, θα περιλαµβάνει δε και δίχτυ 

Θα  είναι βαµµένο µε αντισκωριακή βαφή. 

2.Βαλιτσάκι γραµµατείας µπάσκετ τύπου MOLTEN, που περιλαµβάνει: 

Μία πεντάδα ταµπελάκια µε ένδειξη φάουλ, µε πλαστική θήκη, όπου αποθηκεύονται οριζόντια 

∆ύο σηµαιάκια κόκκινου και κίτρινου χρώµατος 

∆ύο κόκκινους πλαστικούς κυλίνδρους µε ξεχωριστή πλαστική βάση, όπου τοποθετείται ο πλαστικός 
δακτύλιος του πέµπτου φάουλ. 

Πέντε πλαστικοί δακτύλιοι αριθµηµένοι από το ένα έως το πέντε, δείκτες των φάουλ. 

Πλαστική θήκη όπου αποθηκεύονται οι παραπάνω δακτύλιοι. 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Η Δ/νση Αθλητισμού για   : Προμήθεια πλήρες ταµπλό µπάσκετ διαστάσεων 180 Χ 120cm. και 60 Χ 45cm 
Το πλεξιγκλάς είναι πάχους 12mm, ενώ υπάρχει ενδιάµεσο λάστιχο διατοµής 50 Χ 3mm,  για την απορρόφηση 
των κραδασµών και  Βαλιτσάκι γραµµατείας µπάσκετ τύπου MOLTEN στο γυµναστήριο Β.Παρασκευόπουλος 

  όπως αναλυτικά αναφέρεται (προμήθεια)ανέρχεται στο ποσό των 1597,12€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων και φόρων, ενώ η πληρωμή 
του αναδόχου  - προμηθευτή θα γίνει µε την έκδοση τιμολογίου και εντάλματος πληρωμής 
από το ανάλογο τμήμα του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.-ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου.  

   Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

α/α CPV Περιγραφή 
Μονάδα 
Μέτρησης Ποσότητα 

Τιμή 
Μονάδος 

Συνολική 
Δαπάνη 
χωρίς 
ΦΠΑ 

 

37415000-0 1.Πλήρες ταµπλό µπάσκετ διαστάσεων 180 Χ 120cm. 

Αποτελείται από δύο ορθογώνια πλαίσια, εξωτερικό και 

εσωτερικό, από ενισχυµένο κοιλοδοκό διατοµής 50 Χ 25mm, 

διαστάσεων 180 Χ 120cm  και 60 Χ 45cm. Τα πλαίσια 

συνδέονται στο πίσω µέρος µε σύστηµα  γλυσιέρας. 

Το πλεξιγκλάς είναι πάχους 12mm, ενώ υπάρχει ενδιάµεσο 

λάστιχο διατοµής 50 Χ 3mm,  για την απορρόφηση των 

κραδασµών 

Το ταµπλό εκτός των άλλων, στηρίζεται σε δύο αντηρίδες από 

ενισχυµένο σωλήνα γαλβανιζέ 

Το στεφάνι είναι µασίφ, πάχους 18mm και εσωτερικής 

διαµέτρου 45cm, θα περιλαµβάνει δε και δίχτυ 

Θα  είναι βαµµένο µε αντισκωριακή βαφή 

2.Βαλιτσάκι γραµµατείας µπάσκετ τύπου MOLTEN, 
που περιλαµβάνει: 

Μία πεντάδα ταµπελάκια µε ένδειξη φάουλ, µε πλαστική θήκη, 

όπου αποθηκεύονται οριζόντια 

∆ύο σηµαιάκια κόκκινου και κίτρινου χρώµατος 

∆ύο κόκκινους πλαστικούς κυλίνδρους µε ξεχωριστή πλαστική 

βάση, όπου τοποθετείται ο πλαστικός δακτύλιος του πέµπτου 

φάουλ. 

Πέντε πλαστικοί δακτύλιοι αριθµηµένοι από το ένα έως το 

πέντε, δείκτες των φάουλ. 

 

τεμ 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

548,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

370 

548,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

740 

     Σύνολο 
χωρίς 
Φ.Π.Α. 

1288,0 

     ΦΠΑ 24% 309,12 

     Σύνολο με 
Φ.Π.Α 

1597,12 

Το  ταμπλό-βαλιτσάκι γραμματείας  των   εγκαταστάσεων θα παραδοθούν εντός 30 
ημερών 

         Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                        Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

          ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                  ΧΡΗΣΤΟΥ  ΓΙΩΡΓΟΣ                               ΒΛΙΩΡΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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                                                 ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

α/α CPV Περιγραφή 
Μονάδα 
Μέτρησης 

Ποσότητα 
Τιμή 

Μονάδος 

Συνολική 
Δαπάνη 
χωρίς 
ΦΠΑ 

 

37415000-0 1.Πλήρες ταµπλό µπάσκετ διαστάσεων 180 Χ 120cm. 

Αποτελείται από δύο ορθογώνια πλαίσια, εξωτερικό και 

εσωτερικό, από ενισχυµένο κοιλοδοκό διατοµής 50 Χ 25mm, 

διαστάσεων 180 Χ 120cm  και 60 Χ 45cm. Τα πλαίσια 

συνδέονται στο πίσω µέρος µε σύστηµα  γλυσιέρας. 

Το πλεξιγκλάς είναι πάχους 12mm, ενώ υπάρχει ενδιάµεσο 

λάστιχο διατοµής 50 Χ 3mm,  για την απορρόφηση των 

κραδασµών 

Το ταµπλό εκτός των άλλων, στηρίζεται σε δύο αντηρίδες από 

ενισχυµένο σωλήνα γαλβανιζέ 

Το στεφάνι είναι µασίφ, πάχους 18mm και εσωτερικής 

διαµέτρου 45cm, θα περιλαµβάνει δε και δίχτυ 

Θα  είναι βαµµένο µε αντισκωριακή βαφή 

2.Βαλιτσάκι γραµµατείας µπάσκετ τύπου MOLTEN, 
που περιλαµβάνει: 

Μία πεντάδα ταµπελάκια µε ένδειξη φάουλ, µε πλαστική θήκη, 

όπου αποθηκεύονται οριζόντια 

∆ύο σηµαιάκια κόκκινου και κίτρινου χρώµατος 

∆ύο κόκκινους πλαστικούς κυλίνδρους µε ξεχωριστή πλαστική 

βάση, όπου τοποθετείται ο πλαστικός δακτύλιος του πέµπτου 

φάουλ. 

Πέντε πλαστικοί δακτύλιοι αριθµηµένοι από το ένα έως το 

πέντε, δείκτες των φάουλ. 

 

τεμ 

 

 

 

 

 

 

 

 

τεμ 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

  

     Σύνολο 
χωρίς 
Φ.Π.Α. 

 

     ΦΠΑ 24%  

     Σύνολο με 
Φ.Π.Α 

 

 

Αναγραφή ολογράφως   το Σύνολο με Φ.Π.Α. : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Το  ταμπλό-βαλιτσάκι γραμματείας  θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές. 

    

Ο Προσφέρων 

(υποχρεωτικά υπογραφή και σφραγίδα)                    


