Ηµεροµηνία: 09 /08/ 2013
Αρ.πρωτ.:1887

Θέµα:
Προµήθεια κυπέλλων, µεταλλίων και πλακετών για αθλοθέτηση για το έτος 2013.
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 αθλητικού εξοπλισµού όπως παρουσιάζεται στα
επισυναπτόµενα έντυπα της παρούσας πρόσκλησης ενδιαφέροντος, το
αργότερο µέχρι την 20 /08 /2013 και ώρα , 12:00 στα γραφεία
του ∆.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η. ∆ιεύθυνση Μ. Παπαδοπούλου 4, 71202,
Ηράκλειο) και µε την ένδειξη "Προµήθεια κυπέλων µεταλλίων και
πλακετών για αθλοθέτηση 2013 .¨
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 ∆.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η.¨, και το όνοµα του προµηθευτή.
Σας ευχαριστούµε πολύ για τις ενέργειες σας και θα είµαστε στην διάθεση
σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Πληροφορίες:
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ∆ΟΠΑΦΜΑΗ (2810-300090 & 300100)
FAX: 2810 287600
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
Η προµήθεια αφορά την αγορά µεταλλίων, κυπέλλων και πλακετών για αθλοθέτηση για
τις αθλητικές δραστηριότητες που διοργανώνει ο ∆.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η. για το έτος 2013
σε συνεργασία µε φορείς της πόλη µας.

Α)
ΜΕΤΑΛΛΙΑ :
Ποσότητα: 2.500 ( δύο χιλιάδεςπεντακόσια) τεµάχια
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 οργανισµού
∆.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η. ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ στην πίσω πλευρά και τρισδιάστατη και
ανάγλυφη παράσταση του λογότυπου του ∆ήµου Ηρακλείου στην µπροστινή πλευρά, µε
κορδέλα χρώµατος σιέλ και λευκό σε όλα τα µετάλλια. Οι ποσότητες των µεταλλίων θα
είναι: 550 σετ χάλκινα, 550 σετ αργυρά, και 900 χρυσά.
Β)
ΚΥΠΕΛΛΑ :
Β1: Ποσότητα 190 (εκατόν εννενήντα ) 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 ∆.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η. 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 ∆.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η. το όνοµα συν-διοργανωτή το όνοµα της εκδήλωσης, η
λέξη ¨ΗΡΑΚΛΕΙΟ¨ και η ηµεροµηνία /ες διοργάνωσης της εκδήλωσης.

Γ)
ΠΛΑΚΕΤΕΣ :
Ποσότητα: 150 (εκατόν πενήντα) τεµάχια
Πλακέτα αθλοθέτησης µε παράσταση του αθλήµατος της διοργάνωσης διαστάσεων
16±
±2 x 18±
±2 cm, σε φύλλο µετάλλου, χρώµατος ασηµί ή χρυσού, τοποθετηµένο σε πλάτη
από πεπιεσµένο χαρτί ή ξύλο και τοποθετηµένο σε κασετίνα σε χρώµα µπλε ή µπορντό µε
εξωτερική επένδυση βελούδου µε κείµενο 5 -6 γραµµών στις οποίες συµπεριλαµβάνεται:
το όνοµα του ∆.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η. (λογότυπο χαραγµένο), 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 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΤΟΥΤΟΥΤΖΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
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ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
α/
α
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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 ή
ασηµί , τοποθετηµένο σε πλάτη από
πεπιεσµένο χαρτί ή ξύλο και τοποθετηµένο
σε κασετίνα σε χρώµα µπλε ή µπορντό µε
εξωτερική επένδυση βελούδου µε κείµενο:
(τεχνικές προδιαγραφές Γ)

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ
€

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

2,50

2.500

6.250,00

11,00

190

2.090,00

8,50

200

1.700,00

14,00

150

2.100,00

ΣΥΝΟΛΟ
Φ.Π.Α 23%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

12.140,00 €
2.792,20 €
14.932,20 €

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΟΥΤΟΥΤΖΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΟΚΟΡΗ ΕΛΕΝΗ

