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Κ.Α.: 10-6693.001 µε τίτλο: «Προµήθεια κυπέλλων, µεταλλίων και πλακετών»για
αθλοθέτηση.

Προς κάθε ενδιαφερόµενο
Αξιότιµοι κυρία / κύριε,
Σας παρακαλούµε να µας αποστείλετε οικονοµική προσφορά για την προµήθεια
τεχνολογικού εξοπλισµού όπως παρουσιάζεται στα επισυναπτόµενα έντυπα της παρούσας
πρόσκλησης ενδιαφέροντος, το αργότερο µέχρι την ΤΡΙΤΗ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 και
ώρα 14:00, ∆ΟΠΑΦΜΑΗ ∆ιεύθυνση Μ. Παπαδοπούλου 4, 71202, Ηράκλειο) και µε
την ένδειξη "Προµήθεια κυπέλων µεταλλίων και πλακετών για αθλοθέτηση.¨
Η προσφορά θα πρέπει να είναι πρωτότυπη, σφραγισµένη και υπογεγραµµένη µέσα σε
κλειστό φάκελο, στο εξωτερικό του οποίου θα αναγράφεται ένδειξη "Προµήθεια κυπέλων
µεταλλίων και πλακετών για αθλοθέτηση.¨ για τον ∆ΟΠΑΦΜΑΗ¨, και το όνοµα του
προµηθευτή.
Σας ευχαριστούµε πολύ για τις ενέργειες σας και θα είµαστε στην διάθεση σας για
οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Πληροφορίες:
∆ηµήτριος Κ Τσιράκος
Γιώργος Καβουσανός

(2810-264568)
(2810 215080)
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
Η προµήθεια αφορά την αγορά µεταλλίων, κυπέλλων και πλακετών για αθλοθέτηση για
τις αθλητικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες που διοργανώνει ο ∆ΟΠΑΦΝΗ σε
συνεργασία µε φορείς της πόλη µας.

Α)
ΜΕΤΑΛΛΙΑ :
Ποσότητα: 2500 ( δύο χιλιάδες πεντακόσια)
Μετάλλιο αθλοθέτησης από µέταλλο διαµέτρου 5 cm, και πάχους 0,02 έως 0,03 mm µε
κρίκο ίδιου χρώµατος, τρισδιάστατη και ανάγλυφη µορφή των αρχικών του οργανισµου
∆ΟΠΑΦΝΗ στην µία πλευρά και τρισδιάστατη και ανάγλυφη παράσταση του λογότυπου
του ∆ήµου Ηρακλείου στην πίσω πλευρά, µε κορδέλα χρώµατος σιέλ και λευκό σε όλα τα
µετάλλια. Οι ποσότητες των µεταλλίων θα είναι: 800 σετ χάλκινο, αργυρό και χρυσό και
100 επιπλέον χρυσά.
Β)
ΚΥΠΕΛΛΑ :
Β1: Ποσότητα 200 (διακόσια) τεµάχια
Κύπελλα από µέταλλο χρώµατος χρυσού ή ασηµί, συνολικού ύψους 34 ± 2 cm, µε
µαρµάρινη βάση και αυτοκόλλητη ετικέτα µε χάραξη στην οποία θα συµπεριλαµβάνονται
το όνοµα του ∆ΟΠΑΦΝΗ το όνοµα του συν-διοργανωτή το όνοµα της εκδήλωσης, η λέξη
¨ΗΡΑΚΛΕΙΟ¨ και η ηµεροµηνία /ες διοργάνωσης της εκδήλωσης.
Β2: Ποσότητα 200 (διακόσια) τεµάχια
Κύπελλα από µέταλλο χρώµατος χρυσού ή ασηµί, συνολικού ύψους 26 ± 2 cm, µε
µαρµάρινη βάση και αυτοκόλλητη ετικέτα µε χάραξη στην οποία θα συµπεριλαµβάνονται
το όνοµα του ∆ΟΠΑΦΝΗ το όνοµα συν-διοργανωτή το όνοµα της εκδήλωσης, η λέξη
¨ΗΡΑΚΛΕΙΟ¨ και η ηµεροµηνία /ες διοργάνωσης της εκδήλωσης.
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Γ)
ΠΛΑΚΕΤΕΣ :
Ποσότητα: 200 (διακόσιες) τεµάχια
Πλακέτα αθλοθέτησης µε παράσταση του αθλήµατος της διοργάνωσης διαστάσεων 14±
±2
x 18±
±2 cm, σε φύλλο µετάλλου, χρώµατος χρυσού, τοποθετηµένο σε πλάτη από
πεπιεσµένο χαρτί ή ξύλο και τοποθετηµένο σε κασετίνα σε χρώµα µπλε ή µπορντό µε
εξωτερική επένδυση βελούδου ή άλλου συνθετικού υλικού (δερµατίνης, πλαστικού) µε
κείµενο 5 -6 γραµµών στις οποίες συµπεριλαµβάνεται: το όνοµα του ∆ΟΠΑΦΝΗ το
όνοµα συν-διοργανωτή της εκδήλωσης, το όνοµα του τιµώµενου προσώπου της
εκδήλωσης µικρό κείµενο για το οποίο θα περιγράφει τον λόγο απονοµής της πλακέτας, η
λέξη ¨ΗΡΑΚΛΕΙΟ¨ και η ηµεροµηνία /ες διοργάνωσης της εκδήλωσης.

Ο συντάκτης

Η Πρόεδρος

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΒΟΥΣΑΝΟΣ
∆Ε 38

ΕΛΕΝΗ ΚΟΚΟΡΗ
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ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
α/α

1

2

3

4

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Μεταλλικό µετάλλιο µε κρίκο και
κορδέλα χρώµατος σιέλ και λευκό
(τεχνικές προδιαγραφές Α)
Μεταλλικό κύπελλο , σε χρώµα ασηµί ή
χρυσό, µε µαρµάρινη βάση και ετικέτα µε
χάραξη (αυτοκόλλητη) και ύψος 34±
±2cm
(τεχνικές προδιαγραφές Β1)
Μεταλλικό κύπελλο , σε χρώµα ασηµί ή
χρυσό, µε µαρµάρινη βάση και ετικέτα µε
χάραξη (αυτοκόλλητη) και ύψος 26±
±2cm
(τεχνικές προδιαγραφές Β2)
Πλακέτα διαστάσεων 14±
±2 x 18±
±2 cm, σε
φύλλο µετάλλου, χρώµατος χρυσού,
τοποθετηµένο σε πλάτη από πεπιεσµένο
χαρτί ή ξύλο και τοποθετηµένο σε
κασετίνα σε χρώµα µπλε ή µπορντό µε
κείµενο: (τεχνικές προδιαγραφές Γ)

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ
€

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

2,15

2.500,00

5.375,00

12,50

200,00

2.500,00

7,50

200,00

1.500,00

13,50

200,00

2.700,00

ΣΥΝΟΛΟ
Φ.Π.Α 19%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Ο συντάκτης

Η Πρόεδρος

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΒΟΥΣΑΝΟΣ
∆Ε 38

ΕΛΕΝΗ ΚΟΚΟΡΗ

12.075,00 €
2.777,25 €
14.852,25 €
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο
Γενικά
Αντικείµενο της προµήθειας είναι η αγορά : ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ, ΚΥΠΕΛΛΩΝ και
ΠΛΑΚΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΘΛΟΘΕΤΗΣΗ που θα χρησιµοποιηθούν από τον ∆ΟΠΑΦΜΑΗ
για τις αθλητικές
Άρθρο 2ο
Ισχύουσες διατάξεις
Η διενέργεια της προµήθειας διέπεται από τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισµού
Προµηθειών Ο.Τ.Α Υπουργική απόφαση 11389/93 Φ.Ε.Κ 185/23.3.93 Τεύχος Β΄, του εν
ισχύ Ν 3463/06 περί κυρώσεων ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα.
Η πίστωση βαρύνει τον Κ.Α.: 10-6693.001 µε τίτλο: «Προµήθεια κυπέλλων, µεταλλίων
και πλακετών» του προϋπολογισµού εσόδων- εξόδων οικονοµικού έτους 2011, του
Οργανισµού.
Άρθρο 3ο
Τρόπος εκτέλεσης της προµήθειας
Η εκτέλεση της προµήθειας αυτής θα πραγµατοποιηθεί µε απ’ ευθείας ανάθεση σύµφωνα
µε τις διατάξεις του άρθρου 251του Π.∆ 323/89 του άρθρου 4 & 23 παράγραφος 4 & 2
αντίστοιχα του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α και µε κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή του συνόλου τιµολογίου
προσφοράς.
Άρθρο 4ο
Συµβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος
α) Συγγραφή υποχρεώσεων
β) Τεχνικές προδιαγραφές
γ) Ενδεικτικός προϋπολογισµός
Άρθρο 5ο
∆ικαιολογητικό συµµετοχής
Ο ενδιαφερόµενος θα αποστέλλει στο ∆ΟΠΑΦΜΑΗ έγγραφο/ υπεύθυνη δήλωση όπου θα
αναγράφει την οικονοµική προσφορά του και ότι έχει λάβει γνώση της συγγραφής
υποχρεώσεων.
Επίσης θα δεσµεύεται ότι ο χρόνος παράδοσης των προϊόντων θα πρέπει να είναι
τουλάχιστον δυο εργάσιµες µέρες πριν την ηµεροµηνία εκδήλωση που αφορά κάθε
εκδήλωση που θα υλοποιηθεί.
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Η προσφορά θα είναι πρωτότυπη, σφραγισµένη και υπογεγραµµένη µέσα σε φάκελο
κλειστό, στο εξωτερικό του οποίου θα αναγράφεται ο τίτλος της εκδήλωσης και το όνοµα
του Προµηθευτή.
Άρθρο 6ο
Αξιολόγηση προσφορών
Η αξιολόγηση των προσφορών (συµφωνία ή όχι της τεχνικής περιγραφής της προσφοράς
µε τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης) και η εισήγηση για την ανάθεση της προµήθειας
θα γίνει από την τριµελή επιτροπή του άρθρου 46 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
Άρθρο 7ο
Τόπος παράδοσης
Η παράδοση των συµφωνηθέντων υλικών θα γίνεται τµηµατικά µετά από ενηµέρωση
τουλάχιστον 2 (δύο) εβδοµάδων από κάθε εκδήλωση, σε όλη την διάρκεια του έτους
και όποτε ζητηθεί σε ανάλογες ποσότητες από τον ∆ΟΠΑΦΜΑΗ, στα Γραφεία του
Οργανισµού ή σε χώρο που θα υποδείξει στον ανάδοχο ο φορέας.
Άρθρο 8ο
Παραλαβή
Η παραλαβή των ειδών θα γίνεται από τριµελή επιτροπή του άρθρου 28 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
Άρθρο 9ο
Πληµµελής κατασκευή
Εάν κατά την παραλαβή και την λειτουργία των ειδών αποδειχθεί ότι δεν είναι σύµφωνα
µε τις προδιαγραφές της µελέτης και την προσφορά του προµηθευτή ή έχουν φθορές , τότε
ο ανάδοχος υποχρεούται να τις αντικαταστήσει εξ ολοκλήρου µε άλλα είδη σύµφωνα µε
τις διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 33 & 35 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
Άρθρο 10ο
Φόροι , Τέλη , Κρατήσεις
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείµενων διατάξεων , φόρους , τέλη ,
κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ηµέρα της διενέργειας της προµήθειας .
Ο Φ.Π.Α βαρύνει τον ∆ΟΠΑΦΜΑΗ
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