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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:532578-2022:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Κέρκυρα: Τάπητες γυμναστηρίων
2022/S 189-532578

Προκήρυξη σύμβασης

Αγαθά

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

Επίσημη επωνυμία: Δήμος Βόρειας Κέρκυρας
Ταχ. διεύθυνση: Αχαράβη
Πόλη: Κέρκυρα
Κωδικός NUTS: EL622 Κέρκυρα / Kerkyra
Ταχ. κωδικός: 49081
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Γεώργιος Μαυρόπουλος
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: promithion@1354.syzefxis.gov.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2663360155
Φαξ:  +30 2663360176
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.mncnorthcorfu.gr

I.3) Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη 
διεύθυνση: www.mncnorthcorfu.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην ακόλουθη διεύθυνση:
Επίσημη επωνυμία: www.promitheus.gov.gr
Ταχ. διεύθυνση: Αχαράβη
Πόλη: Κέρκυρα
Ταχ. κωδικός: 49081
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Γεωργίος Μαυρόπουλος
Τηλέφωνο:  +30 2663360155
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: promithion@1354.syzefxis.gov.gr 
Φαξ:  +30 2663360176
Κωδικός NUTS: EL622 Κέρκυρα / Kerkyra
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.mncnorthcorfu.gr

I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής
Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης

I.5) Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες
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Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΑΡΤΑΝ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
37421000 Τάπητες γυμναστηρίων

II.1.3) Είδος σύμβασης
Αγαθά

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ταρτάν στο στάδιο Βόρειας Κέρκυρας, για τις ανάγκες του 
Δήμου Βόρειας Κέρκυρας όπως αναφέρονται και περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές τα οποία 
αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της διακήρυξης αυτής, συνολικής εκτιμώμενης αξίας Τριακόσιες Είκοσι Εφτά 
χιλιάδες Πεντακόσια Οχτώ ευρώ και Ογδόντα λεπτά (327.508,80€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, 
συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 264 120.00 EUR

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

II.2) Περιγραφή

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
37415000 Αθλητικός εξοπλισμός
37421000 Τάπητες γυμναστηρίων
45212220 Κατασκευαστικές εργασίες για αθλητικές εγκαταστάσεις πολλαπλών αθλημάτων
44316300 Εσχάρες

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL622 Κέρκυρα / Kerkyra
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Θέση Αλμυρός της Κοινότητας Περίθειας, στη Δημοτική Ενότητα Θιναλίου του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Το παρόν τεύχος τεχνικών προδιαγραφών αφορά την προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση συνθετικού 
αθλητικού τάπητα ταρτάν, την εγκατάσταση σκάμματος αλμάτων μήκους και δύο βαλβίδων άλματος μήκους 
– τριπλούν, καθώς και την εγκατάσταση περιμετρικά του σταδίου μεταλλικών εσχάρων υδροσυλλογής, στο 
Δημοτικό Στάδιο Βόρειας Κέρκυρας.
Στην υφιστάμενη υποβαθμισμένη επιφάνεια, εφόσον έχουν προηγηθεί οι κατάλληλες εργασίες βελτίωσης της 
υπόβασης, θα γίνει διάστρωση νέου συνθετικού τάπητα ταρτάν, συνολικής επιφάνειας 4.520,00μ2 .
Η κάτω στρώση αποτελείται από ειδικό συγκολλητικό υλικό τύπου primer το οποίο εξασφαλίζει την σωστή 
συγκόλληση του υπάρχον δαπέδου ταρτάν με την καινούργια πολυουρεθανική στρώση που ακολουθεί.
Η άνω, τελική στρώση (retopping) αποτελείται από καθαρή πολυουρεθάνη (P.U) κόκκινου χρώματος και από 
κόκκους πρωτογενές καουτσούκ E.P.D.M επίσης κόκκινου χρώματος.
Η τελική στρώση (retopping) θα τοποθετηθεί σε όλη την επιφάνεια του στίβου, θα έχει συνολικό πάχος 
4mm και θα αποτελείται από στρώση χυτής και μη υδατοπερατής πολυουρεθάνης πάχους2mm και κόκκους 
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αντιολισθηρότητας από E.P.D.M πάχους τέτοιου ώστε με τη βύθισή τους στη στρώση της πολυουρεθάνης να 
δίνουν συνολικό πάχος 4mm τελικής στρώσης.
Μετά την τοποθέτηση του ταρτάν θα πρέπει να γίνει η κατάλληλη γραμμογράφηση του γηπέδου στίβου 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της IAAF, πλήρως γραμμογραφημένος και έτοιμος για χρήση, σύμφωνα τις 
απαιτήσεις της Τεχνικής Προδιαγραφής της Γ.Γ.Α.
Στο στάδιο επίσης θα γίνει κατασκευή σκάμματος διαστάσεων 4,00Χ9,00 μ. με πλήρωση χαλαζιακής άμμου 
σε βάθος 30,00 εκ. και θα αντικατασταθούν οι εσχάρες υδροσυλλογής περιμετρικά του σταδίου από νέες 
χαλύβδινες. Η προμήθεια θα ολοκληρωθεί με την εγκατάσταση δύο βαλβίδων άλματος μήκους – τριπλούν 
σύμφωνα με τις πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές.
1. ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΤΑΠΗΤΑΣ ΤΑΡΤΑΝ
Προμήθεια και τοποθέτηση με ελαστικό συνθετικό τάπητα στίβου έξι (6) διαδρομών.
Α’ ΣΤΑ∆ΙΟ
Αποξήλωση παλαιού συνθετικού τάπητα ταρτάν και επιδιόρθωση των ρύσεων της υποδομής του στίβου με 
αμμάσφαλτο.
Β΄ ΣΤΑ∆ΙΟ
Τοποθέτηση του συνθετικού τάπητα ταρτάν επί της διαμορφωμένης επιφανείας. Η επιφάνεια της ασφάλτου θα 
ψεκαστεί με πολυουρεθανικό primer ή βούρτσες. Εν συνεχεία θα διαστρωθεί επί τόπου ένα στρώμα μίγματος 
πολυουρεθάνης, με κόκκους ανακυκλωμένου καουτσούκ κοκκομετρίας 1 – 4mm πάχους 10mm και αφού η 
επιφάνεια στερεοποιηθεί εντελώς, θα ακολουθήσει η εφαρμογή της τελικής επικάλυψης επιφάνειας με ψεκασμό 
του συστήματος σταυρωτά πλέον, σε δύο κάθετες επιστρώσεις, προκειμένου να εξασφαλιστεί άρτια κάλυψη, 
έγχρωμης πολυουρεθάνης και EPDM 0,5 – 1,5 mm σε πάχος περίπου 4 mm ώστε η επιφάνεια να αποκτήσει την 
τελική κοκκώδη μορφή.
- Γραμμογράφηση
Η γραμμογράφηση του αγωνιστικού χώρου θα γίνει µε λευκού χρώματος πολυουρεθανική βαφή, πλάτους και 
διαστάσεων σύμφωνα µε όσα καθορίζονται από τον ισχύοντα κανονισμό IAAF.

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 264 120.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 6
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

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
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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 της προμήθειας.
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.
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην 
προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή 
εμπορικά μητρώα.

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 
οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν:
• Μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών των τριών τελευταίων ετών, ήτοι των ήδη ολοκληρωθεισών χρήσεων 
2019, 2020 και 2021, ύψους τουλάχιστον 264.120,00 ευρώ ίσου δηλαδή με τον προϋπολογισμό της παρούσας 
(χωρίς να ενδιαφέρει ο επιμέρους κύκλος εργασιών ανά χρήση). Αμφότερες οι 3 αυτές τελευταίες χρήσεις θα 
πρέπει να είναι κερδοφόρες.
• Ασφαλιστική κάλυψη έναντι επαγγελματικών κινδύνων ίση τουλάχιστον με την υπό δημοπράτηση σύμβαση 
προ ΦΠΑ ήτοι ποσού κατ’ ελάχιστον 264.120,00 ευρώ.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά από τα 
μέλη της ένωσης.

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 απαιτείται να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της σχετικής Μελέτης η οποία αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Διακήρυξης.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά από τα 
μέλη της ένωσης.
Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να επισκεφτούν το χώρο προκειμένου να λάβουν γνώση των επιτόπιων 
συνθηκών που αφορούν για την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε ορισμένη από τον Δήμο 
ημερομηνία και ώρα. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν σχετικό ηλεκτρονικό αίτημα, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, 
προκειμένου να οριστεί η ημερομηνία επίσκεψης του χώρου με εκπρόσωπο της αρμόδιας υπηρεσίας. Ο 
οικονομικός φορέας θα λάβει Βεβαίωση από την αναθέτουσα αρχή ότι έλαβε πλήρη γνώση του χώρου. Η εν 
λόγω βεβαίωση θα παρέχεται το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
των προσφορών.
Η πιο πάνω Βεβαίωση θα κατατεθεί ηλεκτρονικά, επί ποινή αποκλεισμού.
Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει επί ποινή αποκλεισμού τα ζητούμενα από στο τεύχος των 
τεχνικών προδιαγραφών.
Ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να υποβάλλει επί ποινή αποκλεισμού λίστα τουλάχιστον τεσσάρων ανάλογων 
περαιωμένων έργων ή προμηθειών κατά την τελευταία πενταετία. Για να ληφθούν υπόψη πρέπει να υποβληθεί 
για την απόδειξή τους είτε βεβαίωση καλής εκτέλεσης, είτε βεβαίωση προσωρινής ή οριστικής παραλαβής 
σε περίπτωση παραλήπτη Δημόσιου φορέα είτε τιμολόγιο και βεβαίωση ορθής εκτέλεσης σε περίπτωση 
παραλήπτη Ιδιωτικού δικαίου.
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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: όχι

IV.2) Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 03/11/2022
Τοπική ώρα: 14:00

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: 07/11/2022
Τοπική ώρα: 11:00
Τόπος:
Δημαρχείο Δήμου Βόρειας Κέρκυρας, Αχαράβη 49081

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
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 196-198
Πόλη: Άγιος Ιωάννης Ρέντης
Ταχ. κωδικός: 18233
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Φαξ:  +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.aepp-procurement.gr

VI.4.2) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
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Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 196-198
Πόλη: Άγιος Ιωάννης Ρέντης
Ταχ. κωδικός: 18233
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Φαξ:  +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.aepp-procurement.gr

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων 
των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 
6.3. (Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), καθώς και κατ’ εφαρμογή των συμβατικών όρων να 
ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα 
σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της 
σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της 
προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου 
στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας 
τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης 
αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που 
επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο 
αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι 
συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Δήμος Βόρειας Κέρκυρας
Ταχ. διεύθυνση: Αχαράβη
Πόλη: Αχάράβη
Ταχ. κωδικός: 49081
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: promithion@1354.syzefxis.gov.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2663360155
Φαξ:  +30 2663360176
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.mncnorthcorfu.gr

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
27/09/2022
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