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ΘΕΜΑ:  Προμήθεια εξοπλισμού βαλβίδων αλμάτων και ρίψεων για το Ευρωπαϊκό 

Κύπελλο Στίβου 
 

 
Προς κάθε ενδιαφερόμενο 
 

Αξιότιμοι  κυρία / κύριε, 

Σας παρακαλούμε να μας αποστείλετε οικονομική προσφορά  για την «Προμήθεια   εξοπλισμού 
βαλβίδων αλμάτων και  ρίψεων για το Ευρωπαϊκό Κύπελλο Στίβου» όπως παρουσιάζεται στα 
επισυναπτόμενο έντυπο της παρούσας πρόσκλησης ενδιαφέροντος, το αργότερο μέχρι την  
17/12/2014  και  ώρα 12:00 στην γραμματεία διοίκησης  του ΔΟΠΑΦΜΑΗ,  και με την ένδειξη 
«Προμήθεια   εξοπλισμού βαλβίδων αλμάτων και  ρίψεων για το Ευρωπαϊκό Κύπελλο Στίβου». 
 
Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να είναι πρωτότυπη, σφραγισμένη και υπογεγραμμένη μέσα σε 
κλειστό φάκελο, στο εξωτερικό του οποίου θα αναγράφεται ο τίτλος του έργου  προμήθειας και το 
όνομα του αναδόχου, με την σφραγίδα του καταστήματος.  
 
Σε άλλο φάκελο επίσης  θα πρέπει να  συμπεριλαμβάνεται ,α) υπεύθυνη δήλωση του αρθ. Ν 1553/86 και να 
δηλώνει ότι ο προσφέρων είναι ενήμερος για την συγγραφή υποχρεώσεων, για τις τεχνικές προδιαγραφές, 
ενδεικτικό προϋπολογισμό της προμήθειας και συμφωνεί με τους όρους της μελέτης και β)ενημερωτικό 
φυλλάδιο προϊόντων  με  τα  τεχνικά χαρακτηριστικά  του εν λόγω εξοπλισμού. 
 
Σας ευχαριστούμε πολύ για τις ενέργειες σας και θα είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε 
διευκρίνιση. 
 

  
Με εκτίμηση, 

 
 

Γεώργιος Βουρεξάκης 
Πρόεδρος του ΔΟΠΑΦΜΑΗ 

  
 
 
 
 
 
Πληροφορίες:  Τσιράκος Δημήτριος 2813 409109 

 
 



 
     Ηράκλειο:  11/12/14 

 
ΘΕΜΑ:  Προμήθεια   εξοπλισμού βαλβίδων αλμάτων και  ρίψεων για το Ευρωπαϊκό 
Κύπελλο Στίβου 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ   
 
Η προμήθεια αφορά: 

Α.  Σκάφη (βαλβίδα) επί κοντώ με καπάκι ασφαλείας, προδιαγραφών IAAF, η οποία να 

συνοδεύεται από σχετικό πιστοποιητικό  της IAAF.  Η σκάφη (βαλβίδα) και το καπάκι της θα 

πρέπει να είναι από  αλουμίνιο, υψηλής αντοχής στις διαστάσεις που ορίζει η IAAF. Το  καπάκι 

θα πρέπει να έχει χειρολαβή για την μεταφορά και τοποθέτηση   του.  

Β. Στεφάνι βαλβίδας σφαιροβολία, προδιαγραφών  IAAF, το οποίο να συνοδεύεται απ σχετικό 

πιστοποιητικό της  IAAF. Το   στεφάνι βαλβίδας σφαιροβολίας, θα πρέπει να είναι από αλουμίνιο, 

υψηλής αντοχής στις διαστάσεις που ορίζει η  IAΑF.  

Γ.  Στεφάνι βαλβίδας δισκοβολίας, προδιαγραφών  IAAF, το οποίο να συνοδεύεται απ σχετικό 

πιστοποιητικό της  IAAF. Το   στεφάνι βαλβίδας σφαιροβολίας, θα πρέπει να είναι από αλουμίνιο 

υψηλής αντοχής στις διαστάσεις που ορίζει η  IAFF. 

Δ. Σύστημα βαλβίδας  άλματος σε μήκος -  τριπλούν,  προδιαγραφών  IAAF, το οποίο θα 

συνοδεύεται από πιστοποιητικό  IAAF. Το σύστημα βαλβίδα του μήκους ή του τριπλούν θα 

πρέπει να αποτελείται από:  

α.  Σκάφη τοποθέτησης βαλβίδας από αλουμίνιο, διαστάσεων και προδιαγραφών  IAAF. 

β. Ξύλινη βαλβίδα από συμπαγές ξύλο υψηλής αντοχής, διαστάσεων και προδιαγραφών  

IAAF, σε χρώμα λευκό, με   βιδωτά χερούλια μεταφοράς  

γ. Ξύλινη σανίδα  τοποθέτησης πλαστελίνης διαστάσεων και προδιαγραφών IAAF. 

δ.  Καπάκι βαλβίδας από αλουμίνιο υψηλής αντοχής. 

 Ε. Σκάφη  βαλβίδας  άλματος σε μήκος -  τριπλούν,  προδιαγραφών  IAAF, το οποίο θα 

συνοδεύεται από πιστοποιητικό  IAAF. Το σύστημα βαλβίδα του μήκους ή του τριπλούν θα 

πρέπει να αποτελείται από σκάφη τοποθέτησης βαλβίδας από αλουμίνιο, διαστάσεων και 

προδιαγραφών  IAAF.  

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ 
ΔΟΠΑΦΜΑΗ                                                               Η ΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ 

 
 

                    ΒΟΥΡΕΞΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                                     ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗ 



 
 
 
 
 

 
 

 
Ηράκλειο: 11/12/14 

Αριθμός Πρωτ:  3876 

 
ΘΕΜΑ:  Προμήθεια   εξοπλισμού βαλβίδων αλμάτων και  ρίψεων για το Ευρωπαϊκό 
Κύπελλο Στίβου 

 

 
 Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ    Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 
 
 
 

  
 

 
 

 
    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ 

                              ΔΟΠΑΦΜΑΗ                                                                  Η ΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ 
 
 

                    ΒΟΥΡΕΞΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                                   ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗ 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ (€) 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ 

€ 

Α Βαλβίδα επί κοντώ με καπάκι ασφαλείας 3 550,00 € 1.650,00 € 

Β Στεφάνι βαλβίδας σφαιροβολία 1 300,00 € 300,00 € 

Γ Στεφάνι βαλβίδας δισκοβολίας 3 300,00 € 900,00 € 

Δ Σύστημα βαλβίδας  άλματος σε μήκος -  τριπλούν 3 650,00 € 1.950,00 € 

Ε Σκάφη βαλβίδας άλματος σε μήκος-τριπλούν 6 135,00 810,00 € 

΄ 
 
  

ΣΥΝΟΛΟ 5.610,00 € 
Φ.Π.Α  23% 1.290,30 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 6.900,30 € 
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ΘΕΜΑ:  Προμήθεια   εξοπλισμού βαλβίδων αλμάτων και  ρίψεων για το Ευρωπαϊκό 
Κύπελλο Στίβου 

 
ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Άρθρο 1ο  
Γενικά 
Αντικείμενο της προμήθειας είναι η προμήθεια   εξοπλισμού βαλβίδων αλμάτων και  
ρίψεων για το Ευρωπαϊκό Κύπελλο Στίβου 
 
 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 Δημοτικού  και Κοινοτικού Κώδικα και του κανονισμού προμηθειών του  
ΔΟΠΑΦΜΑΗ. 
 

Άρθρο 3ο 

Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας  
Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με απ’ ευθείας ανάθεση  με συλλογή 
προσφορών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 251 του Π.Δ 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 ενώ  η προμήθεια δεν κατακερματίζεται. 
 

Άρθρο 4ο  
Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος  
α) Συγγραφή υποχρεώσεων  
β) Τεχνικές προδιαγραφές 
γ) Ενδεικτικός προϋπολογισμός  
 
Άρθρο 5ο  
Δικαιολογητικά συμμετοχής 
Ο ενδιαφερόμενος που θα αποστέλλει ή θα καταθέσει προσφορά στον ΔΟΠΑΦΜΑΗ τα παρακάτω 
μέσα σε φάκελο:  
 



Α. Έγγραφο όπου θα αναγράφει την οικονομική προσφορά του και ότι έχει λάβει γνώση της 
συγγραφής υποχρεώσεων. 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.   
 

Β. Επίσης σε άλλο σφραγισμένο και υπογεγραμμένο φάκελο ο ενδιαφερόμενος θα τοποθετήσει 
Ενημερωτικό φυλλάδιο (προσπέκτους) του εξοπλισμού  με τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά. 
Γίνονται δεκτές φωτογραφίες ή εκτυπώσεις από ιστοσελίδες μόνο αν αυτές έχουν σφραγισθεί 
(σφραγίδα εταιρείας) από τον ενδιαφερόμενο και περιέχουν  λεπτομερή τεχνικά χαρακτηριστικά.  
 

Γ. Στον φάκελο Β,   θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται από υπεύθυνη δήλωση (επισυναπτόμενη) του 
ενδιαφερόμενου (αρθ. Ν 1553/86) στην οποία να δηλώνει ¨ότι είναι ενήμερος για την συγγραφή 
υποχρεώσεων, για τις τεχνικές προδιαγραφές, ενδεικτικό προϋπολογισμό της προμήθειας και 
συμφωνεί με τους όρους της μελέτης¨, και ότι ο προμηθευτής  δίδει τουλάχιστον 2 ετών εγγύηση 
για τον εξοπλισμό σε όλα τα μέρη του, και επιδιόρθωση του εντός 48 ωρών. 
 

 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 εκπόνησης προμηθειών και διαγωνισμών του ΔΟΠΑΦΜΑΗ  την  18/12/2014  
και  ώρα 12:00 στην γραμματεία διοίκησης  του ΔΟΠΑΦΜΑΗ. 
 

Άρθρο 7ο  
Τόπος παράδοσης  
Η παράδοση των συμφωνηθέντων υλικών θα γίνει συνολικά  σε χώρο που θα υποδείξει ο 
ΔΟΠΑΦΜΑΗ. 
 

Άρθρο 8ο  
Παραλαβή   
Η παραλαβή των ειδών θα γίνεται από τριμελή επιτροπή  του ΔΟΠΑΦΜΑΗ 
 

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. Ο εξοπλισμός θα πρέπει να συνοδεύεται από 
πλήρη εγχειρίδια και εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών σε όλα τα μέρη του εξοπλισμού. 
 

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 .  
 
 

Άρθρο 11ο  
Άλλες  διατάξεις - θέματα 
Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να αντιμετωπίζει άμεσα τυχόν βλάβες (μέσα σε 48 ώρες) είτε σε 
συνεργασία με υποκατάστημα το οποίο εδρεύει στην πόλη μας ή στην Κρήτη είτε ο ίδιος με δικά 
του έξοδα, για όσα χρόνια δηλώσει εγγύηση καλής λειτουργίας.  Σε περίπτωση δε που δεν είναι 
δυνατόν να αντιμετωπισθεί άμεσα η επιδιόρθωση του προβλήματος εντός πέντε εργάσιμων ημερών  
ο  ανάδοχος υποχρεούται να προμηθεύσει το ΔΟΠΑΦΜΑΗ, με δικά του έξοδα, με εξοπλισμό ίδιων 
προδιαγραφών, για όσο διάστημα διαρκεί η επισκευή του αρχικού μηχανήματος. 
  

 
    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ 

                              ΔΟΠΑΦΜΑΗ                                                                  Η ΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ 
 
 

                    ΒΟΥΡΕΞΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                                   ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗ 


