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ΤΙΤΛΟΣ: Προμηθεια αθλητικού ιματισμού
σύμφωνα για τις ανάγκες του έργου
Κοινωνική ενσωμάτωση των προσφύγων,
μέσω αθλητισμού στο Δήμο Ηρακλείου FIT
FOR ALL».

Κωδικός Προϋπολογισμού: 70-6473.011

ΜΕΛΕΤΗ
Για την προμήθεια αθλητικού ιματισμού στο πλαίσιο υλοποίησης του έργο Inclusion
of refugees through sports in the Municipality of Heraklion “FIT FOR ALL” Grant
Agreement Number:EAC-2017-0495.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Προμήθεια αθλητικού ιματισμού για τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα (αθλητική τσάντα, μακό
μπλουζάκια άσκησης, πεσέτα, αθλητική φόρμα) (CPV 37415000-0) σύμφωνα με τις κάτωθι τεχνικές
προδιαγραφές 11.643,60 € (με ΦΠΑ 24%) σε βάρος του Κ.Α. 70-6473.011 σύμφωνα με την απόφαση
283/2018 της Οικ. Επιτροπής του Δήμου Ηρακλείου.
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΕΜΑΧΙΑ

ΤΙΜΗ/ΤΕΜ

ΚΟΣΤΟΣ

Αθλητικές τσάντες

Αθλητική τσάντα ώμου, με τρία
διαμερίσματα κατά ελάχιστο, με
θέσεις για μπουκάλι νερό, με
ελάχιστες διαστάσεις: 46 cm (Υ)
x 38 cm (Π) x 18 cm (Β),
επιπλέον χώρο για
μικροαντικείμενα, με
ρυθμιζόμενα λουριά ώμου, από
ανθεκτικό αδιάβροχο
πολυεστέρα και χειρολαβή
κορυφής. Χρώματος μαύρο,
μπλε, κόκκινο, πορτοκαλί, η
άλλο χρώμα με επιλογή
εντολέα. Η αθλητική τσάντα, θα
πρέπει να φέρει τέσσερα
λογότυπα διαφορετικών

110

17,50 €

1.925,00 €

1

διαστάσεων (όπως τεχνικές
προδιαγραφές)

2

Αθλητικά μακό
μπλουζάκια
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Αθλητικές φόρμες

4

Αθλητικά
αντιανεμικά
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Αθλητικά καπέλα

Αθλητικό μακό 100%
βαμβακερό, σε διάφορα
χρώματα και μεγέθη (από XS S μέχρι XXL). Το αθλητικό
μπλουζάκι θα πρέπει να φέρει
τέσσερα λογότυπα
διαφορετικών διαστάσεων
(όπως τεχνικές προδιαγραφές)
Σετ φόρμας για προπόνηση,
αποτελούμενο από ζακέτα και
παντελόνι. Σετ φόρμας
κατασκευασμένο από μικροΐνα
πολυεστέρα με διχτυωτή
διαπνέον επένδυση. Η ζακέτα
θα πρέπει να έχει δύο τσέπες
στο πλάι, ελαστικές μανσέτες,
ελαστικό κορδόνι στο στρίφωμα
για εξατομικευμένη εφαρμογή,
και το παντελόνι να έχει δύο
τσέπες στο πλάι, ελαστική ζώνη
μέσης με κορδόνι, μπατζάκια με
ελαστικό κορδόνι στο τελείωμα
ή χωρίς κορδόνι. Η φόρμα θα
πρέπει να φέρει τέσσερα
λογότυπα διαφορετικών
διαστάσεων (όπως τεχνικές
προδιαγραφές)
Αθλητικό αντιανεμικό αδιάβροχο jacket, από
πολυεστέρα, σε διάφορα
χρώματα και μεγέθη (από S
μέχρι XXL). Το αντιανεμικό θα
πρέπει να φέρει τέσσερα
λογότυπα διαφορετικών
διαστάσεων (όπως τεχνικές
προδιαγραφές)
Αθλητικό καπέλο τύπου
Jockey, με γείσο, δίχρωμο ή
μονόχρωμο πολλαπλών
φύλλων, σε διάφορα χρώματα
με επιλογή του εντολέα. Το
καπέλο θα πρέπει να φέρει
τέσσερα μικρά λογότυπα
διαφορετικών διαστάσεων
(όπως τεχνικές προδιαγραφές)

220

3,00 €

660,00 €

110

30,00 €

3.300,00 €

150

10,00 €

1.500,00 €

150

3,10 €

465,00 €
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Πεσέτες μπάνιου

Πεσέτα μπάνιου από 100%
απορροφητικό βαμβάκι
διαστάσεων 100 cm Χ 80 cm,
πυκνότητας 500 g/m²
μονόχρωμες διαφορετικών
χρωμάτων, μπλε, κόκκινο,
πορτοκαλί, η άλλο χρώμα με
επιλογή εντολέα. Η πεσέτα θα
φέρει το λογότυπο του FIT for
ALL (όπως τεχνικές
προδιαγραφές)

110

14,00 €

1.540,00 €

Μ. ΚΟΣΤΟΣ
ΦΠΑ (24%)
ΣΥΝΟΛΟ

9.390,00 €
2.253,60 €
11.643,60 €

Ο Δ/ΝΤΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ &
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Κων/νος Μοχιανάκης

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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Ηράκλειο, 28/9/18

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο
Αντικείμενο της Ανάθεσης
Το αντικείμενο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος αφορά την Προμήθεια αθλητικού ιματισμού για τους συμμετέχοντες
στο πρόγραμμα (αθλητική τσάντα, μακό μπλουζάκια άσκησης, πεσέτα, αθλητική φόρμα) (CPV 37415000-0) στα πλαίσια
υλοποίησης του έργο Inclusion of refugees through sports in the Municipality of Heraklion “FIT FOR ALL” Grant Agreement
Number:EAC-2017-0495.
‘Αρθρο 2ο
Κριτήριο Ανάθεσης – Ανάδειξη Αναδόχου
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη συνολική προσφορά.

Άρθρο 3ο
Η Ανάθεση βασίζεται:
Α. Στις ισχύουσες διατάξεις:

1.

Του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.

2.

Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007

3.

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.

4.

Του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα

Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ. Α 87/2010).
Β. Στις αποφάσεις:
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5.

Την 58120/01-06-2016 απόφαση Δημάρχου με την οποία εκχωρεί το δικαίωμα υπογραφής στους Αντιδημάρχους.
1.

την υπ’αριθμ.:972/21.12.17 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηρακλείου για την αποδοχή υλοποίησης
της πράξης με τίτλο «Κοινωνική Ενσωμάτωση των προσφύγων, μέσω Αθλητισμού στο Δήμο Ηρακλείου, Fit for All, με
αριθμό EAC/S16/2017/010.

2.

Την από 20.12.17 Σύμβαση Χρηματοδότησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Δήμου Ηρακλείου με αριθμ.:
EAC-2017-0495 για το έργο «Κοινωνική Ενσωμάτωση των προσφύγων, μέσω Αθλητισμού στο Δήμο Ηρακλείου, Fit for All,

3.

Την υπ’αριθμ. 58/23.01.18 (ΑΔΑ:627ΦΩ0Ο-Ψ2Α) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρακλείου για
εισήγηση προς το ΔΣ για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού για το Πρόγραμμα «Fit for All»,

4.

Την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηρακλείου υπ’αριθμ 33/29.01.18 (ΑΔΑ: 64Κ9Ω0Ο-ΑΔΟ) για την
αναμόρφωση προϋπολογισμού για το Πρόγραμμα FIT FOR ALL

5.

Την έγκριση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλείου 33/29.01.2018 από τον Γενικό Γραμματεά της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Κρήτης με την υπ’αριθμ. Απόφαση 2315/26.2.2018

6.

Την Π.Α.Υ υπ’αριθμ. Α-668/28.02.18

7.

Την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηρακλείου υπ’αριθμ. 829/31.07.2018 (ΑΔΑ: ΩΩΟΓΩ0Ο-8ΘΩ) σύμφωνα
με την οποία επικυρώνεται το πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικής αξιολογησης του
Διαγωνισμού 48.184/11.6.2018, του προγράμματος FIT FOR ALL, και κυρήσσει άγονο και ματαιώνει το διαγωνισμό ως
προς τις κατηγορίες ειδών Β και Δ, όπου δεν υπάρχει καμία παραδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το αρ. πρωτ.
55543/3.07.18 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού,

8.

Την υπ’αριθμ.: 76470/12.09.2018 εισήγηση του τμήματος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων για την έγκριση της διενέργειας
προμήθειας και των τεχνικών προδιαγραφών αυτής, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στο πλαίσιο
υλοποίησης του έργο Inclusion of refugees through sports in the Municipality of Heraklion “FIT FOR ALL” Grant
Agreement Number:EAC-2017-0495

9.

την υπ’αριθμ.: 81232/26-9-18 Απόφαση Αντιδημάρχου, με την οποία εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές και το
προϋπολογισμό της προμηθειας

Άρθρο 4ο
Ανάθεση – Εγγύηση καλής εκτέλεσης– Σύναψη της σύμβασης
Η διαδικασία ελέγχου των προσφορών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη εισήγησης της υπηρεσίας προς τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο
Ηρακλείου για τη λήψη απόφασης είτε για την ανάθεση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας. Τα αποτελέσματα του
ελέγχου των προσφορών και της εισήγησης της υπηρεσίας επικυρώνονται με την απόφαση του Αντιδημάρχου Ηρακλείου.
Η αναθέτουσα αρχή θα κοινοποιήσει την απόφαση ανάθεσης στον ανάδοχο και θα τον καλέσει για υπογραφή του συμφωνητικού,
εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας εντός του ίδιου διαστήματος και την
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει
να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, και η κατακύρωση γίνεται στον
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 (β) του
Ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης
της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της
αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης,
όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
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παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται
παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των
παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης εκδίδεται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους εκδότες της
παραπάνω παραγράφου. Εγγυήσεις που εκδίδονται σε κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται
υποχρεωτικά από επίσημη μετάφραση τους στην Ελληνική γλώσσα.
Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016, και συγκεκριμένα, προκειμένου να γίνει
αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την
αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη
επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης
αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης
αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη
υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή
έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.

Άρθρο 5ο
Διάρκεια παροχής υπηρεσίας
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα περιγραφόμενα είδη σε 10 μέρες από την υπογραφή της σύμβασης.
Άρθρο 6ο
Τρόπος - Τόπος Παράδοσης
Τα είδη της προμήθειας θα παραδοθούν στις εγκαταστάσεις του Δήμου Ηρακλείου, στο Παγκρήτιο Στάδιο.
Άρθρο 7ο
Ποινικές ρήτρες
Αν ο ανάδοχος δεν παραδώσει – εκτελέσει τη προμήθεια- με υπαιτιότητα του, στον καθορισμένο χρόνο, δύναται να επιβληθούν εις
βάρος του ποινική ρήτρα, με αιτιολογημένη απόφαση του Αντιδημάρχου ίση με το 5% χωρίς ΦΠΑ επί της παρεχόμενης προμήθειας.
Άρθρο 8ο
Απόρριψη Υπηρεσίας - Έκπτωση
Αν ο ανάδοχος δεν εκτελέσει τις ζητούμενες υπηρεσίες στον χρόνο που του τάχθηκε κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις
προβλεπόμενες κυρώσεις.
Άρθρο 9ο
Τρόπος πληρωμής – απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή του αναδόχου
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Η εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας θα γίνει μετά διαδικασία της οριστικής παραλαβής της προμήθειας του αθλητικού
εξοπλισμού. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:
Α) Τιμολόγιο του προμηθευτή
Β) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.
Άρθρο 10ο
Φόροι, τέλη, κρατήσεις.
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη, κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της
διενέργειας του διαγωνισμού. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο.

Ο Δ/ΝΤΗΣ

Κ. Μοχιανάκης

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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