ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου
Ταχ. Κώδικας: 66133
Πληροφορίες: Μιλτιάδης Μελιάδης
Τηλέφωνο: 2521350630
Φαξ: 2521350748
Ηλ. Ταχ/μείο: mmeli@dimosdramas.gr

Δράμα 09/05/2019
Αρ. Πρωτ.: 12988

Προς: - Κάθε οικονομικό φορέα

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για προμήθεια αθλητικού
υλικού, με την διαδικασία απ ευθείας ανάθεσης.
Ο Δήμος Δράμας ανακοινώνει ότι θα προβεί στην παρακάτω προμήθεια αθλητικού υλικού,
σύμφωνα με το Υπηρεσιακό Σημείωμα με αριθμ. πρωτ: 10419/11-04-2019 του Τμήματος Παιδείας,
Δια βίου Μάθησης και Πολιτισμού, της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, ενώ η
δέσμευση της πίστωσης έγινε με την αριθμ. 727/08-05-2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.
Στην περιοχή της ''ανάπλασης'' επί της οδού Χελμού υπάρχουν δημοτικοί χώροι άθλησης με (2) δύο γήπεδα
καλαθοσφαίρισης, 1 (ένα) γήπεδο πετοσφαίρισης και 2 (δύο) γήπεδα αντισφαίρισης, καθώς επίσης και επί της
1ης Ιουλίου υπάρχουν 3 (τρία) γήπεδα αντισφαίρισης. Τα γήπεδα αυτά τα χρησιμοποιούν πλήθος δημοτών
καθημερινά με αποτέλεσμα να παρουσιάζονται φθορές στις μπασκέτες (η μία στεφάνη έχει κολληθεί πρόσφατα),
στα δίχτυα τόσο της πετοσφαίρισης όσο και της αντισφαίρισης (έχουν καεί από τις καιρικές συνθήκες , παγωνιά
- ζέστη). Φθορές που πρέπει να αποκατασταθούν ώστε η χρήση των γηπέδων να γίνεται με ασφάλεια από τους
χρήστες.
Τέλος για την καταμέτρηση των αποτελεσμάτων κατά την τέλεση σχολικών αγώνων στίβου, επίσημων
αγώνων τοπικών , περιφερειακών αγώνων στο άλμα επί κοντώ στο άλμα εις ύψος και στο άλμα εις μήκος αλλά
και η καταμέτρηση των επιδόσεων των δημοτών που προπονούνται για την εισαγωγή τους στις παραγωγικές
σχολές και πρέπει να γνωρίζουν τις επιδόσεις τους , είναι απαραίτητη η προμήθεια 3 (τριών) μεταλλικών
μετροταινιών.
Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου Δράμας
433/2012 ΑΔΣ, μεταξύ των άλλων αναφέρεται στο άρθρο 13 Διεξαγωγή αγώνων στίβου στο δημοτικό στάδιο,
στοιχ. 2 ''Όλα τα όργανα και τα υλικά διεξαγωγής του αγώνα παραδίδονται από τις αποθήκες του Δήμου, και τον
αρμόδιο υπάλληλο με κατάσταση, στον αρμόδιο των αγώνων, ο οποίος έχει ορισθεί από το ΣΕΓΑΣ και με την
λήξη των αγώνων επιστρέφονται στην αποθήκη από τον αρμόδιο υπεύθυνο.
Για το λόγο αυτό, πρέπει να πραγματοποιηθεί η παρακάτω προμήθεια:
Α/Α ΕΙΔΟΣ
ΤΕΜΑΧΙΑ
1

Στεφάνη μπασκέτας Ο.Τ. Ενισχυμένο μεγάλης αντοχής
χωρίς γατζάκια, Διαστάσεων Φ45 από μασίφ ατσάλι
20mm.
(Γήπεδο μπάσκετ στα γήπεδα της Χελμού)

2

Δίχτυ μπάσκετ αγώνων επαγγελματικό, χρώματος
λευκό από Νylon 8mm, μήκους 52cm.
(1) ένα ζευγάρι στο Α.Π.Κ. ''Δ. Κραχτίδης'', (2) δύο
ζευγάρια στο Δημοτικό γυμναστήριο Αθλοπαιδιών, (1)
ένα ζευγάρι στο γήπεδο μπάσκετ πίσω από το
Δημοτικό γυμναστήριο αθλοπαιδιών, (2) δύο ζευγάρια
στα δύο γήπεδα επί της Χελμού, (1) ένα ζευγάρι στο
γήπεδο μπάσκετ του Δημοτικού σταδίου, (2) δύο
ζευγάρια στο φουσκωτό).
Επισημαίνουμε ότι τα δίχτυα καταστρέφονται στην
διάρκεια του χρόνου με αποτέλεσμα να χρειάζονται
τακτικά να αντικατασταθούν, υπολογίζουμε ότι
χρειαζόμαστε (3) τρία ζευγάρια το χρόνο.

2

40

(20 ζευγάρια)

ΤΙΜΗ

ΣΥΝΟΛΟ

40,00€

80,00€

6,00€

240,00 €

3

Δίχτυ αντισφαίρισης αγώνων από πολυαιθυλένιο με
διπλή ενίσχυση πάνω, με συρματόσχοινο, πάχος 4mm,
μάτι 4,5Χ4,5cm προστασία UV, διαστάσεων 12,80 Χ
1,07m.
(δύο θα τοποθετηθούν στα γήπεδα επί της Χελμού και
ένα θα τοποθετηθεί στο γήπεδο επί της 1ης Ιουλίου)

3

146,00
€

438,00€

1

52,00€

52,00€

4

Δίχτυ πετοσφαίρισης από πολυαιθυλένιο, διαστάσεων
9,5 Χ 1m, με συρματόσχοινο, πάχος 3mm,
υφασμάτινη φάσα και
προστασία
UV, μάτι
10Χ10cm.(θα τοποθετηθεί στο γήπεδο επί της Χελμού)

5

Μεταλλική μετροταινία 20m για το δημοτικό στάδιο

2

25,00 €

50,00 €

6

Μεταλλική μετροταινία 25m για το δημοτικό στάδιο

1

34,00 €

34,00 €

Σύνολο
Τοποθέτηση
στεφάνης

894,00€
80€

ΣΎΝΟΛΟ

974,00 €

Φ.Π.Α 24%

233,76€

ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ

1.207,76€

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 1.207,76€ με το Φ.Π.Α. 24% (974,00€ χωρίς το Φ.Π.Α.)
Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν την προσφορά τους σφραγισμένη έως και την Τετάρτη
15/05/2019 και ώρα 11:00 πμ, στο Τμήμα Προμηθειών 2ος όροφος γρ.210. Προσφορές που θα
λαμβάνονται μετά την ανωτέρω προθεσμία θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν θα λαμβάνονται υπ’
όψιν. Επί του φακέλου θα πρέπει να αναγράφονται:
Στοιχεία αποστολέα: Επωνυμία & λοιπά στοιχεία
Προς: Δήμο Δράμας, Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών, Τμήμα Προμηθειών, 2ος όροφος γρ.210
Προσφορά για την προμήθεια……………………………..
Ο Δήμος δεν υποχρεούται να προβεί στην εξάντληση του ποσού του προϋπολογισμού.
Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με Απόφαση Δημάρχου.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο καθημερινά
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες επί της μελέτης - τεχνικές προδιαγραφές στο Τμήμα Παιδείας, Δια
βίου Μάθησης και Πολιτισμού, της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, κ.
Λαζαρίδη Ιωάννη, τηλ: 2521027415 και επί της διαδικασίας της προμήθειας στο γραφείο προμηθειών
του Δήμου Δράμας, καθημερινά κος Μελιάδης Μιλτιάδης στο τηλ. 2521350630.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΜΕΛΙΑΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

Δήμος Δράμας
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προμηθειών

«Προμήθεια αθλητικού υλικού»
Κριτήριο κατακύρωσης: χαμηλότερη τιμή

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Του ________________________________________________
Έδρα ________________________________________________
Οδός-αριθμός _________________________________________
Τ.Κ._________Α.Φ.Μ._________________ΔΟΥ______________
Τηλέφωνο ______________________Φαξ:__________________
E-mail: _______________________________________________

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΤΕΜΑΧΙΑ

1

Στεφάνη μπασκέτας Ο.Τ. Ενισχυμένο μεγάλης
αντοχής χωρίς γατζάκια, Διαστάσεων Φ45 από
μασίφ ατσάλι 20mm. (Γήπεδο μπάσκετ στα γήπεδα
της Χελμού)

2

2

Δίχτυ μπάσκετ αγώνων επαγγελματικό, χρώματος
λευκό από Νylon 8mm, μήκους 52cm. (1) ένα
ζευγάρι στο Α.Π.Κ. ''Δ. Κραχτίδης'', (2) δύο ζευγάρια
στο Δημοτικό γυμναστήριο Αθλοπαιδιών, (1) ένα
ζευγάρι στο γήπεδο μπάσκετ πίσω από το Δημοτικό
γυμναστήριο αθλοπαιδιών, (2) δύο ζευγάρια στα
δύο γήπεδα επί της Χελμού, (1) ένα ζευγάρι στο
γήπεδο μπάσκετ του Δημοτικού σταδίου, (2) δύο
ζευγάρια στο φουσκωτό).
Επισημαίνουμε ότι τα δίχτυα καταστρέφονται στην
διάρκεια του χρόνου με αποτέλεσμα να χρειάζονται
τακτικά να αντικατασταθούν, υπολογίζουμε ότι
χρειαζόμαστε (3) τρία ζευγάρια το χρόνο.

40
(20
ζευγάρια)

3

Δίχτυ αντισφαίρισης αγώνων από πολυαιθυλένιο με
διπλή ενίσχυση πάνω, με συρματόσχοινο, πάχος
4mm, μάτι 4,5Χ4,5cm προστασία UV, διαστάσεων
12,80 Χ 1,07m. (δύο θα τοποθετηθούν στα γήπεδα
επί της Χελμού και ένα θα τοποθετηθεί στο γήπεδο
επί της 1ης Ιουλίου)

3

4

Δίχτυ πετοσφαίρισης από πολυαιθυλένιο,
διαστάσεων 9,5 Χ 1m, με συρματόσχοινο, πάχος
3mm, υφασμάτινη φάσα και προστασία UV, μάτι
10Χ10cm. (θα τοποθετηθεί στο γήπεδο επί της
Χελμού)

1

5

Μεταλλική μετροταινία 20m για το δημοτικό στάδιο

2

ΤΙΜΗ

ΣΥΝΟΛΟ

6

Μεταλλική μετροταινία 25m για το δημοτικό στάδιο

1
Σύνολο
Τοποθέτηση στεφάνης
ΣΥΝΟΛΟ
Φ.Π.Α 24%
ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ

Ολογράφως χωρίς Φ.Π.Α……………………….…………………………………………………………
..…………………………………………………..………………………………………………………………

Είναι απολύτως σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της αρμόδιας υπηρεσίας.

Υπογραφή-Σφραγίδα
Προμηθευτή ή νόμιμου
Εκπροσώπου της Εταιρείας
Δράμα

/

/2019

