
 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

 

ΤΙΤΛΟΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 

ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ 

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΑ 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ MIS 5021796» 

 

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  2.640,00€ 

(3.273,60 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) 

 

 

 

 

 

 

 

Κ.Α. 64.08 «Αναλώσιμα»  

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΤΟΣ  2019 
 

 

 



 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
 

Η παρούσα  τεχνική περιγραφή αφορά την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 

ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ 

ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ MIS 5021796» 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται σε 3.273,60€, 

συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ από 24% και η σχετική πίστωση είναι εγγεγραμμένη στον 

προϋπολογισμό του «Διεθνές Κέντρο για την Βιώσιμη Ανάπτυξη» με στοιχεία: Κ.Α. 64.08 

«Αναλώσιμα Υλικά». Η προμήθεια θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του «Διεθνές Κέντρο 

για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη» του οικονομικού έτους 2019 και θα υπάρξει πρόβλεψη και στον 

προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2020. Η διενέργεια της προμήθειας  θα πραγματοποιηθεί 

με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής προκύπτουσα από το μεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό 

έκπτωσης για το σύνολο των ομάδων της πρόσκλησης. Η κατακύρωση θα γίνει για  το 

σύνολο των ειδών στη συνολικά χαμηλότερη τιμή .                                   

                                                   

ΙΙ .ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ/ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 ΟΜΑΔΑΣ Α: ΕΝΔΥΣΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΥΣ 
ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Αθλητικά 

Παπούτσια  

 

120 

 Αθλητικά Παπούτσια το οποία να  παίρνουν το σχήμα 

του πέλματος,  

 Προσφέρουν  απορρόφηση των κραδασμών  

 Προσφέρουν  άνεση και σταθερότητα.  

 Mε ύφανση,  

 μεγάλη ενιαία σόλα και σχέδιο  

 σε διάφορα χρώματα  

 

 Όλα τα ζητούμενα είδη θα είναι γνωστού και αναγνωρισμένου τύπου, φτιαγμένα 

σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα πρότυπα για την ασφάλεια 

ΚΑΙ θα φέρουν σήμανση CE. 

 Οι ποσότητες και τα νούμερα για κάθε είδος καθορίστηκαν με βάση τις εκτιμώμενες 

ανάγκες της Δομής και μπορούν να μεταβληθούν (να αυξηθούν, να μειωθούν ή να 



 

 

 

μηδενιστούν) ανάλογα με τις πραγματικές της ανάγκες, όπως αυτές θα διαμορφωθούν 

κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας και μέχρι εξάντλησης του 

προϋπολογισμού της παρούσας σύμβασης.  

 Η παράδοση των ειδών της προμήθειας θα ξεκινήσει από την επομένη της υπογραφής 

του συμφωνητικού και θα γίνεται τμηματικά ή άπαξ, κατόπιν συνεννόησης με τη Δομή 

έως 30/06/2020.  

 Τα ανωτέρω θα είναι απολύτως καινούρια και αμεταχείριστα, σύγχρονης και 

εξελιγμένης κατασκευής, καθώς επίσης και γνωστού και αναγνωρισμένου τύπου και 

θα πληρούν τις προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στην παρούσα πρόσκληση. 

 Οι αναφερόμενες συνθέσεις μπορούν να τροποποιηθούν, προσφέροντας είδη ανάλογου 

τύπου και αριθμού. Η επιλογή χρώματος θα γίνει από την Αναθέτουσα. 

 Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας 

των ειδών της προμήθειας, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με 

άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία 

που ορίζεται από την απόφαση αυτή.   Η επιστροφή των ειδών , που απορρίφθηκαν 

γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3  του άρθρου 213 του ν. 

4412/2016. 

Γ Ε Ν Ι Κ Η   Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η  Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 

ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ 

ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ MIS 5021796» του «Διεθνούς Κέντρου για την Βιώσιμη 

Ανάπτυξη» 

  Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 3.273,60€ 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Οι σχετικές πιστώσεις είναι εγγεγραμμένες στον 

προϋπολογισμό του «Διεθνούς Κέντρου για την Βιώσιμη Ανάπτυξη» του οικονομικού έτους 

2019 και θα υπάρξει πρόβλεψη και στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2020. 

 

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

H διενέργεια της παρούσας ανάθεσης θα διεξαχθεί σύμφωνα με: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 54 παρ.7 του Ν. 4412/2016 ,38,100 & 121του Ν.4412/2016 



 

 

 

2. τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ιδίως των άρθρων 116 και 117  

 

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία : 

 Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους της Πρόσκλησης, της  Γενικής 

Συγγραφής Υποχρεώσεων , των Τεχνικών προδιαγραφών της Παρούσας μελέτης. 

 Η προσφερόμενη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των ομάδων της πρόσκλησης. 

 Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία θα υποβάλλουν προσφορές για το σύνολο των 

ειδών. Προσφορά που κατατίθεται για μέρος της προμήθειας κηρύσσεται ως 

απαράδεκτη.  

 Η διάρκεια της σύμβασης ισχύει από την υπογραφή της έως 30/06/2020. 

Η προμήθεια θα εκτελεστεί με τον τρόπο και στο χρόνο που θα ορίζει η Πρόσκληση. 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

Ο προμηθευτής που θα αναδειχτεί από τη πρόσκληση υποχρεούται εντός δέκα (10) 

ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης να προσέλθει για την υπογραφή 

του συμφωνητικού. 

 

ΠΛΗΡΩΜΗ  

Ο προμηθευτής, θα εκδώσει Τιμολόγιο για το σύνολο των ειδών που θα προμηθεύσει. 

Το Διεθνές Κέντρο για την Βιώσιμη Ανάπτυξη θα καταβάλλει την αξία  εντός 60 ημερών από 

την έκδοση παραστατικών . 

 Τιμολόγιο-Δελτίο Αποστολής,  

 Βεβαίωση  ασφαλιστικής ενημερότητας,  

 Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Επιπρόσθετα κατά την υποβολή της οικονομικής προσφοράς προσκομίζουν : 

1. Ασφαλιστική Ενημερότητα 

2. Φορολογική Ενημερότητα 

3. Ποινικό Μητρώο 



 

 

 

4. Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου της 

χώρας εγκατάστασης από το οποίο προκύπτει το ειδικό επάγγελμα τους (το οποίο θα 

πρέπει να είναι συναφές με το αντικείμενο της προμήθειας) 

 

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

Εφόσον υπάρξει απόκλιση της σύμβασης εκτέλεσης της προμήθειας, μπορεί να 

επιβληθεί σε βάρος του αναδόχου ποινική ρήτρα σύμφωνα  με τις ισχύουσες διατάξεις. 

 

ΠΛΗΜΜΕΛΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  

 Ο προμηθευτής θα εγγυάται ότι τα είδη θα είναι αρίστης ποιότητας, σύμφωνα με τους 

όρους και τις σχετικές προδιαγραφές, θα έχουν τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που 

προβλέπουν οι όροι αυτοί. Η Υπηρεσία διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσει 

όταν διαπιστώσει ότι παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του προμηθευτή. Ο 

προμηθευτής έχει την υποχρέωση ν’ αντικαταστήσει, ύστερα από αίτηση της Υπηρεσίας κάθε 

ποσότητα που προμήθευσε, μέσα σε δύο εργάσιμες (2) ημέρες, αφότου διαπιστωθεί παράβαση 

των παραπάνω διαβεβαιώσεων. Οι δαπάνες επιστροφής στον προμηθευτή των ακατάλληλων 

ειδών και αποστολής στην Δομή των νέων σε αντικατάσταση των ακατάλληλων, θα βαρύνουν 

τον προμηθευτή. Αν ο προμηθευτής καταστεί υπότροπος με την προμήθεια ακατάλληλων 

ειδών κηρύσσεται έκπτωτος, με όλες τις νόμιμες συνέπειες.  

I. Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ    Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ 

 

 

ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 

ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ 

ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΑ 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

 

 

ΜΟΝΑΔΑ  

 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

(€) 

ΑΞΙΑ 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ 

ΦΠΑ (€) 

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 

ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ  

ΤΜΧ 120 22,00 2.640,00 633,60 3.273,60 

    2.640,00 633,60 3.273,60 

 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΕΡΓΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΚΟΥΛΙΑΣ 

 



 

 

 

II. Έντυπο Προσφοράς 

 

Προς: Διεθνές Κέντρο για την Βιώσιμη Ανάπτυξη 

 

Θέμα: «ΠΡΟΣΦΟΡΆ ΠΟΥ ΑΦΟΡΆ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 

ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ 

ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ MIS 5021796» 

Ημερομηνία:  …./…/2019 

 

Ο/Η υπογεγραμμένος/η ……………………………..…………………………… για 

λογαριασμό μου/της εταιρίας 

……………………………………………………………………….…….…. δηλώνω ότι 

έλαβα γνώση και  αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους της από …./………/….2019  

Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών του «Διεθνούς Κέντρου για την Βιώσιμη Ανάπτυξη»  για 

την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ 

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ MIS 5021796 ότι τα είδη 

που προσφέρω πληρούν όλους τους όρους και τις απαιτήσεις του ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 

ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ της πρόσκλησης και προσφέρω την παρακάτω δεσμευτική 

προσφορά:  

 

ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 

ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ 

ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΑ 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

 

 

ΜΟΝΑΔΑ  

 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

(€) 

ΑΞΙΑ 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ 

ΦΠΑ (€) 

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 

ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ  

ΤΜΧ 120     

       

ΕΛΑΒΑ ΓΝΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ 

ΤΗΣ ΩΣ ΑΝΩ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ. 

Η παρούσα προσφορά ισχύει μέχρι τις 30/06/2020 

Εταιρία / Επιχείρηση:   

Ονοματεπώνυμο:  

 

Υπογραφή           


