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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
Με την παρούσα αίτηση, σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να συνδιοργανώσει εκδήλωση με το Σύλλογο
Κρητών Ελευσίνας Η Μεγαλόνησος για την Γιορτή Τσικουδιάς
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 ) αλλά και τα εξής στοιχεία :
Προς Δήμο Ελευσίνας
Δήμητρος & Χατζηδάκη 41
ΤΚ 19200 Ελευσίνα
Τμήμα Προμηθειών
Λήξη Προθεσμίας υποβολής Προσφοράς ορίζεται η 3/10/2017 σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην τεχνική
περιγραφή που ακολουθεί :
ΚΑΕ: 15.6471.0003
Αρ. Μελέτης: 115/2017
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
εκδηλώσεις (Πολιτιστικές, Αθλητικές)
Ο Δήμος μας έχει ανάγκη από την ενοικίαση εξοπλισμού ήχου και φωτός για την διεξαγωγή των
διήμερων εκδηλώσεων σε συνδιοργάνωση με την Ένωση Κρητών Ελευσίνας «Η ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΟΣ». Λοιπές
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΟΣΤΟΣ
ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ

2 x Τζίνια 250Κg 5,5m Ύψος
 1 x Truss 8 μ
 4 x LED Moving Head 90x 3W
 6 x Profile 750W 15-30 zoom a
 1 x Κονσόλα Φωτισμού 1024 DMX κανάλια
 1 x Ενισχυτής Μπάσου 1000W με Καμπίνα 4
x 10”
 6 x Active DI για μουσικά όργανα
 4 x Μικρόφωνα φωνής για τραγούδι
 4 x Μικρόφωνα πυκνωτικά για μουσικά
όργανα
 1 x Ασύρματο Μικρόφωνο για ομιλίες
 6 x Ηχείο 750W 15” woofer με 3” κόρνα σε
βάσεις
€ 3.225,80
 5 x Τελικοί Ενισχυτές 2 x2000W RMS
 6 x Monitor 12” Coaxial 500W RMS
 2 x CD-MP3 Player
 1 x Μίκτης ήχου 4 κανάλια
 1 X Ψηφιακή κονσόλα ήχου 48 κανάλια
εισόδου/16 AUX εξόδους, 8 μηχανές Effects, 10
Matrix εξόδους 1 Stereo Master έξοδο, 100μ καλώδιο
σύνδεσης με Stage Box 32 κανάλια εισόδου και 16
κανάλια εξόδου
 Pa Σύστημα Line Source Array Active Αποτελούμενο από
€ 774,20
€ 4.000,00
4 Δορυφόρους 2x12”woofer, 4 x 6” Mid range woofer 3” Κόρνα σε
κυματοδηγό 2000W RMS έκαστος. 2 Subwoofers 2 x 21” woofer
3500W RMS έκαστο

Το κόστος περιλαμβάνει την εργασία της μεταφοράς, εγκατάστασης, τεχνική υποστήριξης,
και απεγκατάστασης.
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1ο
Η παρούσα μελέτη αφορά την δαπάνη που αφορά την διενέργεια συνδιοργάνωσης τριήμερης εκδήλωσης
με την Ένωση Κρητών Ελευσίνας «Η ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΟΣ», για την «ΓΙΟΡΤΗ ΤΣΙΚΟΥΔΙΑΣ»
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 προμήθειας
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 6η,7η & 8η Οκτώβρη 2017 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
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων
συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, ο ανάδοχος πρέπει μαζί με την
προσφορά, να μας αποστείλει τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών
περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις
περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Φορολογική ενημερότητα
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) για όλα τα ασφαλιστικά ταμεία που
υποχρεούται.
δ. το καταστατικό της εταιρείας ( ή ΓΕΜΗ κατά περίπτωση όπου θα φαίνονται με ευκρίνεια τα μέλη του
ΔΣ μίας εταιρείας )

Η Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών
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