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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:120148-2021:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Κομοτηνή: Εξοπλισμός για αθλήματα υπαίθριων χώρων
2021/S 048-120148

Προκήρυξη σύμβασης

Αγαθά

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις

Επίσημη επωνυμία: Δήμος Κομοτηνής
Ταχ. διεύθυνση: Πλατεία Γ. Βιζυηνού 1, Κομοτηνή Ν. Ροδόπης
Πόλη: Κομοτηνή
Κωδικός NUTS: EL513 Ροδόπη / Rodopi
Ταχ. κωδικός: 691 33
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Ιωάννης Γκουρτσιλίδης
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: g.gkourtsilidis@komotini.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2531352448
Φαξ:  +30 2531081659
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://www.komotini.gr

I.3) Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη 
διεύθυνση: www.komotini.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:
www.promitheus.gov.gr
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση

I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής
Οργανισμός δημοσίου δικαίου

I.5) Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
Προμήθεια υλικών, για την επισκευή και συντήρηση του αθλητικού εξοπλισμού των εγκαταστάσεων και 
σχολικών συγκροτημάτων του Δήμου Κομοτηνής.

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
37410000 Εξοπλισμός για αθλήματα υπαίθριων χώρων

II.1.3) Είδος σύμβασης
Αγαθά
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II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση εξοπλισμού αθλητικών ειδών 
γηπέδων, όπως εξοπλισμός καλαθοσφαίρισης (μπασκέτα), εστίες ποδοσφαίρου και χειροσφαίρισης, ιστοί και 
στυλοβάτες πετοσφαίρισης, καθώς και εξαρτημάτων τους, για τις ανάγκες αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου 
Κομοτηνής.
Συντάχθηκε μετά από την επιθεώρηση και τον έλεγχο συμμόρφωσης τού αθλητικού εξοπλισμού προς τις 
απαιτήσεις ασφαλείας των προτύπων αναφοράς από φορέα πιστοποίησης (TUV Hellas) και την έκδοση των 
αντίστοιχων εκθέσεων ελέγχου (οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας), και προβλέπει 
προμήθειες υλικών που αφορούν στη συντήρηση και την επισκευή αθλητικών χώρων, οι οποίες χρήζουν άμεσης 
υλοποίησης, με στόχο την άρση επικινδυνότητας τού αθλητικού εξοπλισμού, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις των 
εκθέσεων ελέγχου, την ασφάλεια των χρηστών, την εναρμόνιση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα αναφοράς και την 
έκδοση πιστοποίησης.

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 217 136.00 EUR

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι

II.2) Περιγραφή

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL513 Ροδόπη / Rodopi
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Δήμος Κομοτηνής.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Τα υπό προμήθεια υλικά πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές και να φέρουν τις αντίστοιχες 
πιστοποιήσεις, επί ποινή αποκλεισμού.
Η σύμβαση της προμήθειας θα ολοκληρωθεί με τη διενέργεια του επανελέγχου από την TUV Hellas και την 
έκδοση πιστοποίησης. Σε περίπτωση ύπαρξης παρατηρήσεων ως αποτέλεσμα της δεύτερης επιθεώρησης, ο 
προμηθευτής οφείλει να διορθώσει τις τυχόν αστοχίες.
Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση εξοπλισμού αθλητικών ειδών 
γηπέδων, όπως εξοπλισμός καλαθοσφαίρισης (μπασκέτα), εστίες ποδοσφαίρου και χειροσφαίρισης, ιστοί και 
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στυλοβάτες πετοσφαίρισης, καθώς και εξαρτημάτων τους, για τις ανάγκες αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου 
Κομοτηνής.
1) δίχτυ εστίας κλασικής 7.5*2.5*2+1m -πολυαμίδιο -6mm- 12*12cm - 8 - 114,00 EUR - 912,00 EUR·
2) δίχτυ εστίας 3*2*1m -πολυαμίδιο -4.5m - 14 - 54,00 EUR - 756,00 EUR·
3) εστία ποδοσφαίρου ΕΝ748 αγώνων 7,32*2,44 αλουμινίου φυτευτή με δίχτυ (σετ τέρματος 11*11 πλήρες) - 28 
- 990,00 EUR - 27 720,00 EUR·
4) εστία ποδοσφαίρου 3*2 αλουμινίου φυτευτή με δίχτυ (σετ τέρματος 5*5 πλήρες) - 10 - 470,00 EUR - 4 700,00 
EUR·
5) εστία ποδοσφαίρου 5*2 αλουμινίου φυτευτή με δίχτυ (σετ τέρματος 8*8 πλήρες) - 4 - 684,00 EUR - 2 736,00 
EUR·
6) πλήρες ταμπλό μπάσκετ ολυμπιακού τύπου 180x105cm με ΕΝ1270 - 63 - 732,00 EUR - 46 116,00 EUR·
7) στεφάνι μπάσκετ 20mm σπαστό - με διπλό ελατήριο και δίχτυ με ΕΝ1270 - 13 - 78,00 EUR - 1 014,00 EUR·
8) προστατευτικό ιστού μπασκέτας Ο.Τ. 190*140*5 με velcro - 86 - 144,00 EUR - 12 384,00 EUR·
9) προστατευτικό ταμπλό μπασκέτας 180*105 - 94 - 150,00 EUR - 14 100,00 EUR·
10) δίχτυ μπάσκετ Φ6mm λευκό nyllon με EN1270 - 13 - 6,00 EUR - 78,00 EUR·
11) προστατευτικό στρώμα τοίχου με αυτοκόλλητο velcro 200x100x5.5cm - 4 - 162,00 EUR - 648,00 EUR·
12) μπασκέτα επαγγελματική ολυμπιακού τύπου ύψος 305cm με EN1270 - 22 - 1 836,00 EUR - 40 392,00 EUR·
13) μπασκέτα μίνι Ο.Τ. ύψος 270cm με EN1270 - 4 - 1 680,00 EUR - 6 720,00 EUR·
14) σετ ορθοστάτες βόλεϊ αλουμινίου οβάλ 120x100mm - EN1271 και δίχτυ βόλεϊ αγώνων - 20 - 1 035,00 EUR - 
20 700,00 EUR·
15) προστατευτικό ορθοστάτη βόλεϊ (σετ) - 31 - 168,00 EUR - 5 208,00 EUR·
16) δίχτυ βόλεϊ αγώνων - 6 - 180,00 EUR - 1 080,00 EUR·
17) προστατευτικό κάλυμμα λοιπών αντικειμένων (π.χ. κολώνες φωτισμού) - 13 - 144,00 EUR - 1 872,00 EUR·
18) εργασίες αποξήλωσης υφιστάμενων ταμπλό μπάσκετ και μπασκετών - καθαιρέσεις σκυροδέματος 
μπασκετών, εργασίες αγκύρωσης νέων μπασκετών τοποθέτησης ταμπλό μπάσκετ, ορθοστατών βόλεϊ, βαφής 
μεταλλικών στοιχείων του αθλητικού εξοπλισμού (μπασκέτες, τέρματα, στυλοβάτες πετοσφαίρισης) –ώστε να 
φύγουν όλες οι σκουριασμένες επιφάνειες, διαμόρφωση σημείων προσαρμογής διχτυών όπου δεν υπάρχουν 
σημεία προσαρμογής ή δεν είναι κατάλληλα, επισκευή εξοπλισμού όπου απαιτείται για την ασφάλεια των 
χρηστών (επισκευή αντιρίδων, ενίσχυση πάκτωσης, τοποθέτηση βιδών, επισκευή ραγισμάτων, σύσφιξη κοχλιών 
κ.λπ.), επανατοποθέτηση του αθλητικού εξοπλισμού (μπασκέτες, τέρματα, στυλοβάτες πετοσφαίρισης) –όπου 
αυτός βρίσκεται εκτός αγωνιστικού χώρου, έχει μετακινηθεί ή δεν είναι σωστά τοποθετημένος, απομάκρυνση 
του αθλητικού εξοπλισμού (μπασκέτες, τέρματα, στυλοβάτες πετοσφαίρισης) όπου δεν ενδείκνυται η παρουσία 
του στα συγκεκριμένα σημεία ή είναι επικίνδυνος για την ασφάλεια των χρηστών, φθορές δαπέδου κ.λπ. - κατ' 
αποκοπή 30 000,00 EUR.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 217 136.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 6
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 περί τροποποίησης σύμβασης.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
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II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής

III.1.1) Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την 
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, απαιτείται να 
ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα, συναφή με το αντικείμενο τής παρούσας δημόσιας 
σύμβασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα, που τηρούνται στο 
κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του 
Προσαρτήματος Α΄ του Ν.4412/2016.

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Όσον αφορά στην οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 
οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να κατέχουν την απαραίτητη οικονομική επάρκεια για τις τρεις (3) προηγούμενες 
τού έτους διεξαγωγής του διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις (συναρτήσει όμως της ημερομηνίας σύστασης του 
οικονομικού φορέα ή έναρξης των δραστηριοτήτων του).
Συγκεκριμένα, το ελάχιστο επίπεδο επάρκειας που πρέπει να καλύπτει ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να 
γίνει η κατακύρωση, προκειμένου αυτός να κριθεί κατάλληλος, συνίσταται σε μέσο ετήσιο γενικό κύκλο εργασιών 
για το ανωτέρω διάστημα, ύψους τουλάχιστον ίσου με το 50 % της εκτιμώμενης αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α..

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι 
οικονομικοί φορείς οφείλουν να αποδείξουν ότι κατέχουν την απαραίτητη ικανότητα για την ορθή εκτέλεση 
της σύμβασης και συγκεκριμένα, απαιτείται κατά τη διάρκεια των 3 τελευταίων ετών (2018 - 2020), να έχουν 
εκτελέσει τουλάχιστον μία (1) σύμβαση ίδιου (όμοιου) αντικειμένου, μεγέθους ίσου με το 50 % της εκτιμώμενης 
αξίας χωρίς Φ.Π.Α..
Ελάχιστο(-α) επίπεδο(-α) ενδεχομένως απαιτούμενων κριτηρίων:
Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οφείλουν να συμμορφώνονται με:
α) το πρότυπο διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015 (Σύστημα διαχείρισης ποιότητας) σε ισχύ ή ισοδύναμο, με 
πεδίο εφαρμογής την εμπορία, εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη αθλητικού εξοπλισμού·
β) το πρότυπο περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2015 (Σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης) σε ισχύ ή 
ισοδύναμο, με πεδίο εφαρμογής την εμπορία, εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη αθλητικού εξοπλισμού.

III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
Χρόνος έναρξης ισχύος και υλοποίησης της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία ανάρτησης τού 
υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και για 6 μήνες [παρ. 7, άρθρο 
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38 του Ν.4412/2016, σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στην παρ. 1 άρθρο 11 της υπ’ αριθ. 57654/22.5.2017 ΥΑ 
(ΦΕΚ 1781 Β΄/23.5.2017)].
Συγκεκριμένα, η προμήθεια και τοποθέτηση των υλικών θα πραγματοποιηθούν σε πρώτη φάση εντός τριών 
(3) μηνών από την παραγγελία, καθώς επίσης και εντός δύο (2) μηνών μέχρι και την οριστικοποίηση τής 
πιστοποίησης από την TUV Hellas.

Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1) Περιγραφή

IV.1.1) Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία

IV.1.3) Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών

IV.1.8) Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι

IV.2) Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 09/04/2021
Τοπική ώρα: 13:00

IV.2.3) Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους 
επιλεγέντες υποψηφίους

IV.2.4) Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά

IV.2.6) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 6 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 15/04/2021
Τοπική ώρα: 09:00
Τόπος:
Ηλεκτρονικά, μέσω του συστήματος του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ..
Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:
Ορισθείσα επιτροπή, βάσει της αριθ. 54/4-3-2021 απόφασης τής Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 
Κομοτηνής.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
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Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 196 - 198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης
Πόλη: Αθήνα
Ταχ. κωδικός: 182 33
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Φαξ:  +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr/siteapps/joomla-21306/htdocs/index.php

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
Όπως προβλέπεται στους όρους των τευχών της διακήρυξης, τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/2016) 
–όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν.4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α΄/2019), το Π.Δ. 38/2017 (Α’ 63) «Κανονισμός 
λειτουργίας Α.Ε.Π.Π.», το Π.Δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών», το Π.Δ. 
57/2017 (Α΄ 88) «Οργανισμός της Α.Ε.Π.Π.» και το Π.Δ. 58/2017 (Α΄ 88) «Ειδικός κανονισμός οικονομικής 
διαχείρισης Α.Ε.Π.Π.», και τον ενημερωτικό οδηγό για τις αρμοδιότητες και τον τρόπο λειτουργίας της Α.Ε.Π.Π..

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Δήμος Κομοτηνής
Ταχ. διεύθυνση: Πλατεία Γ. Βιζυηνού 1, Κομοτηνή Ν. Ροδόπης
Πόλη: Κομοτηνή
Ταχ. κωδικός: 691 33
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: g.gkourtsilids@komotini.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2531352448
Φαξ:  +30 2531081659
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.komotini.gr

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
05/03/2021
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https://ted.europa.eu/TED
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