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Ηράκλειο

27/2/18

ΘΕΜΑ: Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών: Υπηρεσία:
«Προμήθεια κυπέλλων, μεταλλίων και πλακετών για αθλοθέτηση, για τις δραστηριότητες του Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η.»
Κ.Α.: 00-6433.003 με τίτλο: «Προμήθεια κυπέλλων, μεταλλίων και πλακετών».
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
2) Τις διατάξεις του άρθρου 118 και 54 παρ.7 του Ν. 4412/2016.
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 διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20
του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν.
4412/2016.
5) Την αναγκαιότητα της υπηρεσίας την Υπηρεσία: «ΚΑΛΕΝΤΑΡΙ 2018 »
6) Την 644 / 2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εκχωρεί το δικαίωμα υπογραφής στον
πρόεδρο του ΔΟΠΑΦΜΑΗ
Συντάσσομε τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές ως εξής :

1) ΜΕΤΑΛΛΙΑ : Ποσότητα 2.100 τεμάχια
Μετάλλιο αθλοθέτησης από μέταλλο διαμέτρου 5 cm, και πάχους 0,02 έως 0,03 mm με πέρασμα 2,5
cm για κορδέλα, τρισδιάστατη και ανάγλυφη μορφή των αρχικών του οργανισμού Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η.
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ στην πίσω πλευρά και τρισδιάστατη και ανάγλυφη παράσταση του
λογότυπου του Δήμου Ηρακλείου στην μπροστινή πλευρά, τα χρώματα να είναι ματ με κορδέλα
χρώματος 2,5 cm, πάνω θα γράφει Heraklion ή ότι επιθυμούμε σε όλα τα μετάλλια. Οι ποσότητες των
μεταλλίων θα είναι:

800 χρυσά - 650 αργυρά, - και 650 χάλκινα, .
2) ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ 32 ±2 : Ποσότητα 190 τεμάχια
Κύπελλα από μέταλλο χρώματος χρυσού, με χώρο στο κέντρο της κολώνας του κυπέλλου για την
τοποθέτηση αυτοκόλλητου με το λογότυπο του Δήμου Ηρακλείου συνολικού ύψους 32 ± 2 cm, με
μαρμάρινη βάση 8Χ8Χ4 και αυτοκόλλητη ετικέτα με χάραξη στην οποία θα συμπεριλαμβάνονται το
όνομα του ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ- Δ.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.
3) ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ 25 ±2 :
Ποσότητα 185 τεμάχια
Κύπελλα από μέταλλο χρώματος ασημί, με χώρο στο κέντρο της κολώνας του κυπέλλου για την
τοποθέτηση αυτοκόλλητου με το λογότυπο του Δήμου Ηρακλείου συνολικού ύψους 25 ± 2 cm, με
μαρμάρινη βάση 8Χ8Χ4 και αυτοκόλλητη ετικέτα με χάραξη στην οποία θα συμπεριλαμβάνονται το
όνομα του ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-Δ.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.

4) ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ 38±2:
Ποσότητα 30 τεμάχια
Κύπελλα από μέταλλο χρώματος χρυσού, τα 10 θα έχουν σαν θέμα το μπάσκετ, τα 10 σαν θέμα το
ποδόσφαιρο και τα 10 ουδέτερα με χώρο στο κέντρο της κολώνας του κυπέλλου για την τοποθέτηση
αυτοκόλλητου με το λογότυπο του Δήμου Ηρακλείου συνολικού ύψους 38 ± 2 cm, με μαρμάρινη
βάση 10Χ10Χ4 και αυτοκόλλητη ετικέτα με χάραξη στην οποία θα συμπεριλαμβάνονται το όνομα του
ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ- Δ.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.

5) ΠΛΑΚΕΤΕΣ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ Ή ΒΕΛΟΥΔΙΝΗ : Ποσότητα: 150 τεμάχια
Πλακέτα αθλοθέτησης με παράσταση του αθλήματος της διοργάνωσης διαστάσεων
23 x 18 cm ± 2 cm, σε φύλλο μετάλλου, χρώματος ασημί ή χρυσού, τοποθετημένο οριζόντια σε πλάτη
από πεπιεσμένο χαρτί ή ξύλο και τοποθετημένο σε κασετίνα ή φάκελο σε χρώμα μπλε ή μπορντό με
εξωτερική επένδυση βελούδου ή δέρμα με κείμενο 5 -6 γραμμών στις οποίες συμπεριλαμβάνεται: το
όνομα του ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ -Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η. (λογότυπο χαραγμένο), το όνομα συνδιοργανωτή 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.
6) ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ Ή ΒΕΛΟΥΔΙΝΗ: Ποσότητα: 60 τεμάχια
Κασετίνα αθλοθέτησης σε χρώμα μπλε με εξωτερική επένδυση βελούδου ή δέρμα μαζί με μετάλλιο
Φ70 τρισδιάστατη και ανάγλυφη παράσταση του λογότυπου του Δήμου Ηρακλείου στην μπροστινή
πλευρά, τα χρώματα να είναι ματ χρυσό.

Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας
Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με απ’ ευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16
και με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή του συνόλου τιμολογίου προσφοράς.
Δείγματα από κάθε είδος, είναι απαραίτητα, τα οποία υποχρεούται να προσκομίσουν ,θα βοηθήσουν στην
αξιολόγηση των προσφορών και τα οποία θα παραμείνουν – για τον μειοδότη – στον Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η. ως
δείγματα σύγκρισης κατά την τμηματική παραλαβή.
Τόπος παράδοσης
Η παράδοση των συμφωνηθέντων υλικών θα γίνεται τμηματικά μέχρι εξαντλήσεως του ποσού, και όποτε ζητηθεί (με
έγγραφη ενημέρωση με φαξ, email ή εγγράφως προς τον προμηθευτή) σε ανάλογες ποσότητες από τον
Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η. στα Γραφεία του αθλητικού τμήματος του οργανισμού.
Μετά από κάθε παραλαβή των ειδών θα εκδίδεται και το αντίστοιχο ένταλμα πληρωμής των ειδών που παραλήφθηκαν.
Επίσης ο Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η. μπορεί να ζητήσει την παραλαβή όλης της προμήθειας αν αυτό κριθεί απαραίτητο.
Οποιαδήποτε έξοδα μεταφοράς της προμήθειας επιβαρύνουν τον ανάδοχο ενώ οι υπόλοιποι προσφέροντες θα μπορούν
με δικά τους έξοδα να παραλάβουν τα δείγματα που κατέθεσαν με την προσφορά τους εντός 10 ημερών από την
ημερομηνία κατακύρωσης του διαγωνισμού. Μετά το τέλος των 10 ημερών ο ΔΟΠΑΦΜΑΗ δεν φέρει καμία ευθύνη για τα
παραπάνω δείγματα.
Έναρξη και λήξης προμήθειας
Η έναρξη της προμήθειας αρχίζει αμέσως μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την επικύρωση του προμηθευτή, και
λήγει με την εξάντληση της εγκεκριμένης προμήθειας.
Πλημμελής κατασκευή
Εάν κατά την παραλαβή και την λειτουργία των ειδών αποδειχθεί ότι τα προς παραλαβή είδη δεν είναι σύμφωνα με τις
προδιαγραφές της μελέτης και την προσφορά του προμηθευτή ή έχουν φθορές, τότε ο ανάδοχος υποχρεούται να τα
αντικαταστήσει εντός 6 (έξι) ημερών εξ ολοκλήρου με άλλα είδη τα οποία καλύπτουν τις ανάγκες της παραγγελίας.

Εάν και πάλι κατά την παραλαβή τα προς προμήθεια είδη δεν πληρούν τους όρους της σύμβασης ή εμφανίζουν
ελαττώματα (ή ο προμηθευτής αδυνατεί να παραδώσει την προμήθεια), τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις που
αναφέρονται στον ν.4412/16
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 οργανισμό.
Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ
ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΓΚΡΙΝΟΝΤΑΙ
Ο πρόεδρος του ΔΟΠΑΦΜΑΗ
Βουρεξάκης Γεώργιος

