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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ
Α.Φ.Μ. : 997708467
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΟΡΕΑ (NUTS)

ΔΑΠΑΝΗ .Προμήθεια ταμπλώ μπασκέτας
επαγγελματικο, στεφάνι μπασκέτας
επαγγελματικό ,πλήρες σετ ταμπλό
μπασκέτας(λόγω ζημιάς-φθοράς από συνεχείς
αγώνες Εθνικών πρωταθλημάτων ) για
ΕΑΚΒόλου, κλειστόΝ.Ιωνίας
, Β.Παρασκευόπουλου ,Αγριάς της Δ/σης

EL613 ΜΑΓΝΗΣΙΑ, ΣΠΟΡΑΔΕΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗ

Ταχ.Δ/νση : Kαραμπατζάκη/Αναπαύσεως

Κωδ.15-7135.400

Πληροφορίες

: Κυριαζής Κ.

1.420,0Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α)

Τηλέφωνο

: 2421071770

Fax

: 2421040484

Ε-mail

: athlitismos@doepap.gr

Με ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Πληροφορίες Δαπάνης
Τεχνικές Προδιαγραφές για την Δαπάνη
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Δαπάνης
Πρότυπο Προσφοράς
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
Κυριαζής Κώστας
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ
Κυριαζής Κώστας
ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Χρήστου Γιώργος
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4.972,40Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%)
Βόλος .22/11/2015
Αριθμ. Πρωτ. 16167/2371
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Δαπάνη: Ο Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.-ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου ανακοινώνει : Προμήθεια
ταμπλώ μπασκέτας επαγγελματικο, στεφάνι μπασκέτας επαγγελματικό ,πλήρεςετ
ταμπλό μπασκέτας (λόγω ζημιάς)για
ΕΑΚΒόλου, κλειστόΝ.Ιωνίας, Β.Παρασκευόπουλου ,Αγριάς της Δ/ΝΣΗς
µε την διαδικασία της συλλογής Προσφορών και καλεί τους ενδιαφερόμενους να
καταθέσουν σχετικές κλειστές προσφορές σύµφωνα µε:
Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006( ∆.Κ.Κ.)
2. 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 ταμπλώ μπασκέτας επαγγελματικο,
στεφάνι μπασκέτας επαγγελματικό ,πλήρεςσετ ταμπλόμπασκέτας για
ΕΑΚΒόλου, κλειστόΝ.Ιωνίας, Β.Παρασκευόπουλου ,Αγριάς της Δ/ΝΣΗς
Προσφορές γίνονται δεκτές έως την Δευτέρα 3/12/2018 ώρα 12:00µ.µ, στη
∆/νση Αθλητισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.-ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου µε την ένδειξη: :
Προμήθεια ταμπλώ μπασκέτας επαγγελματικο, στεφάνι μπασκέτας επαγγελματικό
,πλήρεςσετ ταμπλόμπασκέτας για
ΕΑΚΒόλου, κλειστόΝ.Ιωνίας, Β.Παρασκευόπουλου ,Αγριάς της Δ/ΝΣΗς

Καραμπατζάκη-Αναπαύσεως , Τ.Κ. 38446., πληροφορίες στα τηλ2421071770.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δαπάνης.) . Προμήθεια ταμπλώ μπασκέτας
επαγγελματικο, στεφάνι μπασκέτας επαγγελματικό ,πλήρεςσετ ταμπλόμπασκέτας
για
ΕΑΚΒόλου, κλειστόΝ.Ιωνίας, Β.Παρασκευόπουλου ,Αγριάς της Δ/ΝΣΗς

Που επισυνάπτεται ,ανέρχεται στο ποσό

4972,40 ευρώ με Φ.Π.Α

Το κριτήριο για την κατακύρωση της δαπάνης είναι :
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Επιλέγεται
το
κριτήριο
με Χ

α/α

Κριτήριο κατακύρωσης

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 προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από φορολογική ενημερότητα, ασφαλιστική
ενημερότητα και απόσπασμα ποινικού μητρώου,(με αιτιολογία για συμμετοχή σε
διαγωνισμό)

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

ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΛΙΩΡΑΣ ΓΕΩΡΓΟΣ
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
1. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Η παραπάνω δαπάνες θα χρηματοδοτηθούν από:
α/α

Χρηματοδοτήσεις

1

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

2

Συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα

3

Πρόγραμμα Ιδίων Πόρων

4

Πρόγραμμα Χρηματοδοτούμενο από ΕΣΠΑ

5

Τακτικός Προϋπολογισμός

Επιλέγεται
το κριτήριο
με Χ

X

2. ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Το είδος της δαπάνης (Σύμβασης) ανεξαρτήτως ποσού είναι : Σύμβαση
α/α

Είδος Δαπάνης - Σύμβασης

1

Έργου

2

Μελέτης

3

Προμήθειας

4

Τεχνικής – Λοιπής συναφής επιστημονικής υπηρεσίας

5

Υπηρεσίας

Επιλέγεται
το κριτήριο
με Χ

χ

3. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Το κριτήριο για την κατακύρωση της δαπάνης είναι :

α/α

Κριτήριο κατακύρωσης

1

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

2

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
αποκλειστικά βάση τιμής
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Επιλέγεται
το
κριτήριο
με Χ
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

1

Ανοιχτή

2

Ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση

3

Ανταγωνιστικός Διάλογος

4

Κλειστή

5

Συνοπτικός διαγωνισμός

Επιλέγεται
το κριτήριο
με Χ
X

Σύμπραξη καινοτομίας

6

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΑΠΑΝΗ
Δαπάνη: Προμήθεια ταμπλώ μπασκέτας επαγγελματικο, στεφάνι μπασκέτας
επαγγελματικό ,πλήρεςσετ ταμπλόμπασκέτας για
ΕΑΚΒόλου, κλειστόΝ.Ιωνίας, Β.Παρασκευόπουλου ,Αγριάς της Δ/ΝΣΗς

Τεχνικές Προδιαγραφές
ΠλήρεςσετΤαμπλόΜπασκέτας
1,05*1,80
Το ταμπλό έχει εξωτερικές διαστάσεις 1800 x 1050 mm. Ο σκελετός του
κατασκευάζεται από κοιλοδοκό 50 x 25 mm πάχους 2mm. Ο σκελετός απαρτίζεται
από το
εξωτερικό πλαίσιο διαστάσεων 1800 x 1050 mm και από το εσωτερικό
πλαίσιο
διαστάσεων 590 x 450 mm. Το εξωτερικό πλαίσιο συνδέεται με το εσωτερικό με δύο
κατακόρυφα ενισχυτικά δεσίματα από λάμα 20x5mm
Η γλυσιέρα κατασκευάζεται από λαμαρίνα πάχους 4 mm, στραντζαριστή σχήματος
Π. Φέρει στο εμπρόσθιο τμήμα της οπές προς υποδοχή των μπουλονιών του
στεφανιού.
Στο πίσω τμήμα της φέρει δύο οδηγούς, κατασκευασμένους από δύο τμήματα
μασίφ
σίδερου 14 x 14 mm ο καθένας, οι οποίοι αποτελούν τη διαδρομή
κατακόρυφης
ολίσθησης του ταμπλό πάνω στα μπουλόνια της πλάκας 10 mm του κορμού . Η
διάταξη
•

30/11/2018Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου
Ver. 1.1

Σελίδα |6

της γλυσιέρας επιτρέπει την ακριβή κατακόρυφη τοποθέτησή της. Επίσης,
προσφέρει τη
δυνατότητα μελλοντικής επαναρύθμισής της σε περιπτώσεις τροποποίησης
του
αγωνιστικού χώρου (π.χ. ειδικός επιπλέον τάπητας, νέος ασφαλτοτάπητας κ.λ.π.).
Το ταμπλό κατασκευάζεται από Plexiglas διαφανές πάχους 12 mm. Ανάμεσα στο
σκελετό και στο Plexiglas παρεμβάλλεται ειδικό λάστιχο λευκού χρώματος ,πάχους
3 mm
για καλύτερη απορρόφηση των κραδασμών. Το Plexiglas στερεώνεται στο σκελετό
με
βίδες φρεζάτες 6 x 50 mm.
Η κατασκευή του ταμπλό συμπληρώνεται με τις αντηρίδες, οι οποίες συνδέουν το
άνω μέρος του ταμπλό με την πίσω άκρη του ευθύγραμμου τμήματος του κορμού.
Οι
αντηρίδες κατασκευάζονται κατά τμήματα από σωλήνα ¾ ́ ́ και 1 ́ ́ .Οι αντηρίδες
είναι
απαραίτητες στην κατασκευή διότι εξασφαλίζουν τη διατήρηση της
κατακορυφότητας του
ταμπλό κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του αγώνα ή του παιχνιδιού.
Το ταμπλό στη διάρκεια της χρήσης του γηπέδου θα είναι σταθερό, τοποθετημένο
συμμετρικά πάνω στον κατά μήκος άξονα του γηπέδου, έτσι ώστε η πλευρά που
βλέπει
προς το κέντρο του αγωνιστικού χώρου να απέχει 1200 mm από την εσωτερική
πλευρά
της τελικής γραμμής. Η κατώτερη πλευρά του ταμπλό πρέπει να απέχει 2900 mm
από την
επιφάνεια του αγωνιστικού χώρου.
Το στεφάνι κατασκευάζεται από σίδηρο μασίφ Φ18mm, εσωτερικής διαμέτρου
45
mm.
Φέρει στο άνω μέρος του ειδικό τεμάχιο για τη σύνδεση του στεφανιού με το
ταμπλό.
Το ειδικό τεμάχιο φέρει ενίσχυση με πτερύγιο ώστε να εξασφαλίζεται η ακαμψία
του κατά τη χρήση του στεφανιού.
Περιμετρικά στο κάτω μέρος του στεφανιού υπάρχουν 12 μεταλλικά άγκιστρα για
τη
στερέωση του διχτυού.
Τα δίχτυα είναι φτιαγμένα από πολυαιθυλένιο 8mm
και κρεμασμένα σε κάθε στεφάνι.
Το στεφάνι είναι βαμμένο σε χρώμα πορτοκαλί.
Στεφάνιμπασκέταςεπαγγελματικού
τύπου
Στεφάνι που επαναφέρεται με ειδικό μηχανισμό, αποτελούμενο από τρία ελατήρια,
στην
αρχική του θέση αυτόματα και στιγμιαία.
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Είναι κατασκευασμένο από χάλυβα, κυκλικής διατομής, διατομής 20mm,
μορφωμένος σε δακτύλιο εσωτερικής διαμέτρου 450mm.
Στο κάτω τμήμα το στεφάνι φέρει άγκιστρα για την ανάρτηση του διχτυού.
Το δίχτυ έχει διατομή κυκλική με δώδεκα (12) θηλιές και είναι πλεγμένο με κόμβους
σε
οκτώ (8) σειρές.
Το υλικό κατασκευής είναι πολυπροπυλένιο με πάχος 8mm, χρώμα άσπρο.
τιμή 200 Ευρώ + ΦΠΑ 8τμχ Χ 200 = 1600 + ΦΠΑ = 1984
Ταμπλόμπασκέταςεπαγγελματικού
τύπου
Το ταμπλό είναι ασφαλείας διαστάσεων 105x180cm και έχει τη χάραξη, τους
χρωματισμούς και την αντοχή που προβλέπονται από τους κανονισμούς της F.I.B.A.
Είναι κατασκευασμένο από δύο θερμικά πάνελ από κρύσταλλο, κατάλληλα
ενωμένα
μεταξύ τους, 8+8mm.
Πλήρες, με ειδικές πλαστικές υποδοχές για να αποφεύγεται η άμεση επαφή του με
της
βίδες. Για την ασφάλεια των αθλητών, ο πίνακας φέρει
προστατευτική επένδυση από
αφρώδες καλουπωτή πολυουρεθάνη πάχους 5cm στα κάτω άκρα και στα
κατακόρυφα
τμήματά του σε ύψος 35cm.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Η Δ/νση Αθλητισμού για : Προμήθεια ταμπλώ μπασκέτας επαγγελματικο, στεφάνι
μπασκέτας επαγγελματικό ,πλήρεςσετ ταμπλόμπασκέτας για
ΕΑΚΒόλου, κλειστόΝ.Ιωνίας, Β.Παρασκευόπουλου ,Αγριάς της Δ/ΝΣΗς
όπως αναλυτικά αναφέρεται (προμήθεια)ανέρχεται στο ποσό των
4972,40
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.
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Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

α/α

CPV

Μονάδα
Μέτρησης

Περιγραφή

37415000-0 ΠλήρεςσετΤαμπλό
μπασκέτας
Στεφάνιμπασκέτας
επαγγελματικού
Ταμπλόμπασκέτας
επαγγελματικού

Συνολική
Δαπάνη
χωρίς ΦΠΑ

Ποσότητα

Τιμή
Μονάδος

Τεμ

1

990

990,0

Τεμ

8

200

1.600,0

τεμ

4

355

1.420,0

Σύνολο
χωρίς
ΦΠΑ

4.010,0

ΦΠΑ 24% 962,40
Σύνολο με 4.972,40
ΦΠΑ
Τα υπό προμήθεια υλικά
ημερών

των

εγκαταστάσεων θα παραδοθούν εντός 30

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΒΛΙΩΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
α/α

CPV

Περιγραφή

37415000-0 ΠλήρεςσετΤαμπλό
μπασκέτας
Στεφάνιμπασκέταςεπα
γγελματικού
Ταμπλόμπασκέταςεπα
γγελματικού

Μονάδα Μέτρησης

Τιμή
Συνολική
Μονάδο Δαπάνη χωρίς
ς
ΦΠΑ

Ποσότητα

Τεμ

1

Τεμ

8

τεμ

4

Σύνολο
χωρίς
Φ.Π.Α.
ΦΠΑ
24%
Σύνολο
με Φ.Π.Α

Αναγραφή
ολογράφως
το
Σύνολο
με
Φ.Π.Α.
:
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Τα υλικά θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.
Τα υλικά θα παραδοθούν έγκαιρα στους χώρους
ευθύνη του αναδόχου.

της Δ/νσης Αθλητισμού με
Ο Προσφέρων

(υποχρεωτικά υπογραφή και σφραγίδα)
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