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2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
Με την παρούσα αίτηση, σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος μας είχε εκδώσει μια πρόσκληση στις 17/10/2017 αφού
συμπεριλήφθηκε, μετά από την αριθ.
6/20.6.17 συνεδρίαση της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, στην διαδρομή της Ολυμπιακής Λαμπαδηδρομίας «PyeongChang 2018» για τη διέλευση και
την Τελετή Υποδοχής της Ολυμπιακής Φλόγας, έχει την ανάγκη πραγματοποίησης εκδήλωσης για την
Τελετή Υποδοχής , όμως προσφορά είχαμε μόνο για τις μικροφωνικές εγκαταστάσεις . Παρακαλούμε
εφόσον σας ενδιαφέρει όπως μα καταθέσετε προσφορά .

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 30 Οκτωβρίου 2017 στην Πλατεία Ηρώων και είναι
απαραίτητη η μικροφωνική εγκατάσταση προκειμένου να πραγματοποιηθεί το πολιτιστικό πρόγραμμα, η
παροχή αναμνηστικών δώρων κατά την ανταλλαγή (όπως απαιτεί το πρωτόκολλο) και η ενδυμασία των
συνοδών των λαμπαδηδρόμων.
Παρακαλούμε εφόσον σας ενδιαφέρει , να μας αποστείλετε σχετική προσφορά η οποία θα υπογράφεται και σφραγίζεται
και θα αποστέλλεται σε κλειστό φάκελο όπου θα αναγράφονται στο εξωτερικό μέρος του φακέλου τα στοιχεία του
αποστολέα απαραιτήτως , με το θέμα της προσφοράς ( τίτλο ) και διαβιβαστικό στον εξωτερικό φάκελο αλλά και τα εξής
στοιχεία :
Προς Δήμο Ελευσίνας
Τμήμα Προμηθειών
Δήμητρος & Χατζηδάκη 41
ΤΚ 19200 Ελευσίνα
Λήξη Προθεσμίας υποβολής Προσφοράς ορίζεται η
περιγραφή που ακολουθεί :

26η / 10 / 2017 σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην τεχνική

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΕ: 15.6471.0003
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 128/ 2017
( Προϋπολογισμός: 1.884,80€ με ΦΠΑ )

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Α/Α
1
2
3

Περιγραφή
Αγαθών
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
ΕΝΔΥΜΑΤΑ
ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΕΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣΦ
ΩΤΙΣΜΟΣ
ΔΩΡΑ & ΒΡΑΒΕΙΑ

CPV’s
18412000-0

Ποσό-τητα

Ενδεικτική Τιμή
Μονάδος

Ενδεικτικό
Κόστος χωρίς
ΦΠΑ

ΦΠΑ 24%

Συνολικό
Ενδεικτικό
Κόστος

16

50,00

800,00

192,00

992,00€

1

480,00

480,00

115,20

595,20€

2

120,00

240,00

57,60

297,60

32342410-9

18530000-3

Σύνολο

1.884,80€

1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ
Φόρμα γυμναστικής που να αποτελείται από δύο κομμάτια (παντελόνι και φούτερ), ύφασμα γυαλιστερό, σε χρώματα μπλε και λευκό,
οι οποίες θα φέρουν το λογότυπο του Δήμου και της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας ELEUSIS 2021.
2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΦΗΣ ΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΣΗ ΦΛΟΓΑΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 30-102017
Α] 1 ΚΟΝΣΟΛΑ ΗΧΟΥ 16 ΕΙΣΟΔΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ
Β] 4 ΗΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ ΕΞΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
1] ονομαστική ισχύς > 600watt RMS
2] max spl/m >130db
Ο
Ο
3] Διασπορά 90 Χ 60
4] 2 Δρόμων, Woofer 15’’, horn 2’’ & σε τρίποδες μέχρι 2,50μ ύψος
Γ] 3 ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ ΠΥΚΝΩΤΙΚΑ
Δ] 1 CD PLAYER PIONEER
Ε] 2 ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ ΧΕΙΡΟΣ ΕΠΩΝΥΜΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ στις ΝΕΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΕΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ
Ζ] 5 ορθοστάτες μικροφώνου τύπου ‘’Γερανός’’
να προσφερθεί με την εγκατάσταση και την ηχοληψία
3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΩΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ
1.

Αγαλματίδια που απεικονίζουν αθλητικές αποτυπώσεις και την πόλη.

Ο Δήμος θα προσφύγει στην διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
Η πληρωμή των αναδόχων θα γίνει εφάπαξ με την έκδοση των νομίμων παραστατικών και ενταλμάτων πληρωμής.
Η ανάθεση θα γίνει με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ( παρ. 2, άρθρ. 86 του Ν.
4412/2016 )
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1ο
Η παρούσα μελέτη αφορά την δαπάνη που αφορά στην εκδήλωση για τη διέλευση και την Τελετή Υποδοχής της Ολυμπιακής Φλόγας
στην διαδρομή της Ολυμπιακής Λαμπαδηδρομίας «PyeongChang 2018» για τους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες.
Άρθρο 2ο
Ισχύουσες διατάξεις
Η εκτέλεση της υπηρεσίας/προμήθειας διέπονται:
Από τις διατάξεις του Nόμου 4412 και του εν ισχύ Ν. 3463/2006 περί κυρώσεως Δημοτικού και Κοινοτικού κώδικα.
Άρθρο 3ο
Τρόπος εκτέλεσης
Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016, με τους όρους που καθορίζει
η Οικονομική Επιτροπή.
Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει της τιμής (παρ.2 άρ.86 του
Ν.4412/2016
Άρθρο 4ο
Ποινικές ρήτρες – έκπτωση αναδόχου
Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας μπορούν να επιβληθούν ποινικές
ρήτρες .
Άρθρο 5ο
Φόροι, τέλη κρατήσεις
Ο προμηθευτής 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 προμηθειών/υπηρεσιών θα γίνει την 30.10.2017 (έως την 12:00μ.μ.) 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.
Άρθρο 8ο
Απαιτούμενα Δικαιολογητικά: O οικονομικός φορέας με την κατάθεση της προσφοράς του θα καταθέσει τα εξής δικαιολογητικά :

1) την φορολογική ενημερότητα της εταιρείας,
2) τις βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας της εταιρείας (για όλα τα ασφαλιστικά ταμεία που υποχρεούται η εταιρεία) και
3) το ποινικό μητρώο αναλυτικά:
α) για τις περιπτώσεις των εταιρειών Ε.Π.Ε, Ο.Ε και Ε.Ε. θα πρέπει να κατατεθούν από τους διαχειριστές τους,
β) για τις περιπτώσεις των εταιρειών Α.Ε. θα πρέπει να κατατεθούν από τον Δ/νοντα Σύμβουλο και τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου.

Η Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών
Στυλιανή Κοσκινίδη

