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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
Με την παρούσα πρόσκληση σας γνωρίζουμε ότι o Δήμος μας στα πλαίσια της πολιτιστικής ευθύνης συνδιοργανώνει με το
Σύλλογο Ποντίων Μαγούλας & Περιχώρων εκδήλωση με την ευκαιρία της εορτής του Τιμίου Σταυρού.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου 2017 στον Οικισμό Ποντίων της Μαγούλας. Θα συμμετέχουν
μουσικοί, χορωδία και χορευτικά τμήματα και είναι απαραίτητη η μικροφωνική εγκατάσταση προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι
προγραμματισμένες παρουσιάσεις.
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

22η / 9 / 2017 σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην τεχνική

περιγραφή που ακολουθεί :
Αναλυτικά τα στοιχεία των προς προμήθεια υπηρεσιών είναι τα ακόλουθα :

Α. Περιγραφή των προς προμήθεια υπηρεσιών – Ενδεικτικός προϋπολογισμός :

Α/Α

Περιγραφή Αγαθών

1

ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΕΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ,
ΦΩΤΙΣΜΟΣ

CPV’s

Ενδεικτικό Κόστος
χωρίς ΦΠΑ

ΦΠΑ 24%

Συνολικό Ενδεικτικό
Κόστος

1.209,00

290,16

1.499,16

32342410-9

Σύνολο

1.499,16 €

Τέλος, θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε ότι κατά την κρίση της υπηρεσίας μας, λόγω της φύσης των προμηθειών, για την σύνταξη της μελέτης
της ανωτέρω προμήθειας :
ΔΕΝ απαιτούνται τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ο Δήμος μας έχει ανάγκη ενοικίασης εξοπλισμού ήχου και φωτός για την διεξαγωγή της εκδήλωσης σε συνδιοργάνωση με το
Σύλλογο Ποντίων Μαγούλας & Περιχώρων.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΕΙΔΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΟΣΤΟΣ

ΦΠΑ 24%
ΤΙΜΗ

Ήχος
Mixer
Speaker
Mic. - DI

Stand

Φωτισμός
Mixer
Light
Stand

Για Προβολή

- 1 Midas M32
- 2 PA L-ACOYSTICS KIVA II
- 6
- 2
- 10
- 5
- 4
- 8
- 8
- 12

Ηχεία μόνιτορ NEXO PS15
Ηχείο SIDE NEXO PS15
Di Klark Teknik DN 200 Active
Μικρόφωνα οργάνων
Μικρόφωνα φωνής
Μικρόφωνα τύμπανων
Music stands
Microphone stand

- 1 Mixer φωτισμού work
- 10 Led Par RGBW
- 6 Truss 30x30 2m
- 2 Ανυψωτικά 5,30 μετρά
- 1 Οθόνη 2X2
- 1 EPSON 5000
- 1 DVD Player Sony
- 1 Laptop με Software ειδικό για
προβολές
Βίντεο, εικόνων και αρχείων

€ 1.209,00

€ 290,16

€ 1.499,16

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 εκδήλωσης με το Σύλλογο Ποντίων Μαγούλας &
Περιχώρων με την ευκαιρία της εορτής του Τιμίου Σταυρού.
Άρθρο 2ο
Ισχύουσες διατάξεις
Η διενέργεια και η εκτέλεση της υπηρεσίας διέπονται:
Από τις διατάξεις του Nόμου 4412/16 και του εν ισχύ Ν. 3463/2006 περί κυρώσεως Δημοτικού και Κοινοτικού κώδικα.
Άρθρο 3ο
Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας
Η εκτέλεση της προμήθειας 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 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. βαραίνει το Δήμο.
Άρθρο 6ο
Παράδοση-Παραλαβή
Η παραλαβή των προμηθειών θα είναι την 30η Σεπτεμβρίου 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 δεσμεύεται ότι σε περίπτωση που θα επιλεχθεί
θα καταθέσει στο στάδιο ανάθεσης 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

