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ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
Με την παρούσα πρόσκληση σας γνωρίζουμε ότι o Δήμος μας αναπτύσσοντας όλο και περισσότερο την ευαισθησία για την πολιτιστική
κληρονομιά, συνδιοργανώνει με το Σύλλογο Ποντίων Ελευσίνας διήμερες εκδηλώσεις, για να παραμείνουν οι μνήμες, να γνωρίσουν οι νεότεροι
και όλοι οι ενδιαφερόμενοι πολίτες, την παράδοση της περιοχής του Πόντου.
Τα δρώμενα θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 27 και την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2018 στην πλατεία μπροστά από το Πολιτιστικό
Κέντρο του Συλλόγου Ποντίων Ελευσίνας « Νέα Τραπεζούντα ».
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μουσικοχορευτική παράσταση με σκοπούς & τραγούδια του Πόντου αλλά & λαϊκή μουσική, με την συμμετοχή
συλλόγων της Περιφέρειας.
Παρακαλούμε εφόσον σας ενδιαφέρει , να μας αποστείλετε σχετική προσφορά η οποία θα υπογράφεται και σφραγίζεται από την εταιρεία σας
και θα αποστέλλεται σε κλειστό φάκελο όπου θα αναγράφονται στο εξωτερικό μέρος του φακέλου τα στοιχεία του αποστολέα απαραιτήτως
αλλά και τα εξής :

Προς
Δήμο Ελευσίνας
Δήμητρος & Χατζηδάκη 41
ΤΚ 19200 Ελευσίνα
Τμήμα Προμηθειών
Υποβολή προσφοράς με θέμα « Συνδιοργάνωση εκδήλωσης με τον Σύλλογο με το Σύλλογο Ποντίων Ελευσίνας »
Προθεσμίας υποβολής Προσφοράς ορίζεται η 20η / 9 / 2018 , σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή που ακολουθεί .

Α. Περιγραφή των υπηρεσιών – Ενδεικτικός προϋπολογισμός :

Ενδεικτικό
Α/Α

Περιγραφή Αγαθών

CPV’s

Κόστος χωρίς

ΦΠΑ 24%

ΦΠΑ
ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΕΣ
1

Συνολικό
Ενδεικτικό Κόστος

32342410-9

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ,

€

1.693,55

€ 406,45

€ 2.100,00

Σύνολο

€ 2.100,00

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

Κατά την κρίση της υπηρεσίας μας, λόγω της φύσης των υπηρεσιών, για την σύνταξη της μελέτης της ανωτέρω
προμήθειας :
απαιτούνται τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία
ΔΕΝ απαιτούνται τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία

Χ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ενοικίαση εξοπλισμού για τις διήμερες καλοκαιρινές εκδηλώσεις

ήτοι την 27η

& 28η Σεπτεμβρίου

2018

που

πραγματοποιούνται από τον Σύλλογο Ποντίων «Νέα Τραπεζούντα» σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Ελευσίνας και
απαιτείται ηχητική εγκατάσταση.

ΕΙΔΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΟΣΤΟΣ

ΦΠΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
24%
ΤΙΜΗ

ΗΧΗΤΙΚΗ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

- Ένα ηχητικό σύστημα
κοινού τύπου line array
κρεμαστό για την κάλυψη της
πλατείας, με απόδοση 110DB
στα 25 μέτρα, καλής ποιότητας
& επώνυμης εταιρείας.
- Ένα ηχητικό σύστημα για
τους μουσικούς (8 τεμάχια)
τύπου monitor 15΄΄, καλής
ποιότητας & επώνυμης
εταιρείας
- Μία κονσόλα ψηφιακή μίξεως
32 εισόδων & εξόδων, καλής
ποιότητας & επώνυμης
εταιρείας.
- 10 DI, 1set μικροφώνου
ντραμς - 5 μικρόφωνα φωνής,
- απαραίτητη καλωδίωση καλής
ποιότητας & επώνυμης
εταιρείας, - 8 βάσεις
μικροφώνων
- Φωτισμός σκηνής, 8 φώτα
ζεστά τύπου Freznel, 10 led
RCBW για την σκηνή των
μουσικών.
- 6 προβολείς τύπου HQ 400
VATT για φωτισμό του χώρου
της πλατείας.
- Έναν projector 5000 Lumens
και

- μια οθόνη προβολής 3*2,5
μέτρα

Το κόστος περιλαμβάνει την εργασία της μεταφοράς, εγκατάστασης, τεχνικής υποστήριξης,
και απεγκατάστασης.
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο
Η παρούσα μελέτη αφορά την δαπάνη που αφορά την διενέργεια συνδιοργάνωσης διήμερης εκδήλωσης με το Σύλλογο Ποντίων
Ελευσίνας «ΝΕΑ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ», για μουσικοχορευτική παράσταση με Παραδοσιακά Ποντιακά αλλά & Λαϊκά τραγούδια, με την
παράλληλη συμμετοχή διαφόρων συλλόγων της Περιφέρειας.

Άρθρο 2ο
Ισχύουσες διατάξεις
Η διενέργεια και η εκτέλεση της υπηρεσίας διέπονται:
Από τις διατάξεις του Nόμου 4412 και του εν ισχύ Ν. 3463/2006 περί κυρώσεως Δημοτικού και Κοινοτικού κώδικα.
Άρθρο 3ο
Τρόπος εκτέλεσης της υπηρεσίας
Η εκτέλεση της υπηρεσίας αυτής θα πραγματοποιηθεί με τους όρους που καθορίζει η Οικονομική Επιτροπή.
Άρθρο 4ο
Ποινικές ρήτρες – έκπτωση αναδόχου
Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της υπηρεσίας μπορούν να επιβληθούν ποινικές
ρήτρες.
Άρθρο 5ο
Φόροι, τέλη κρατήσεις
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους φόρους βάσει των κείμενων διατάξεων, τέλη και κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα
της διενέργειας της διαδικασίας . Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο.
Άρθρο 6ο
Παράδοση-Παραλαβή

Η παραλαβή των υπηρεσιών θα είναι την 27η & 28η Σεπτεμβρίου 2018 από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής που ορίζεται κάθε
φορά με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Άρθρο 7ο
Συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές – τεχνικά στοιχεία προσφοράς.
Οι προσφερόμενες υπηρεσίες πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.
Προτεινόμενες λύσεις που παρουσιάζουν υστέρηση σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτονται.
Επίσης απορρίπτονται προσφορές με ασαφή ή ελλιπή προσφορά.

Η Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών

Κοσκινίδη Στυλιανή

