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ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
Με την παρούσα πρόσκληση σας γνωρίζουμε ότι o Δήμος μας στα πλαίσια της πολιτιστικής ευθύνης συνδιοργανώνει με
το Λαογραφικό Σύλλογο Ελευσίνας «Το αδράχτι» εκδήλωση μνήμης για τα 76 χρόνια Υ/Β ΚΑΤΣΩΝΗΣ «ΛΑΣΚΕΙΑ 2019».
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου 2019 στο μνημείο του ήρωα της πόλης μας Βασίλη
Λάσκου και στον χώρο του λιμανιού (πρώην αναψυκτηρίου). Θα συμμετέχουν άγημα του Πολεμικού Ναυτικού, τμήματα
Προσκόπων, Οδηγών, Συλλόγων και λοιπών φορέων της πόλης. Στην εκδήλωση θα συμμετάσχει η μπάντα του Πολεμικού
Ναυτικού και είναι απαραίτητη η μικροφωνική εγκατάσταση προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι προγραμματισμένες
παρουσιάσεις, επίσης είναι απαραίτητη η κατάθεση στεφάνων για την επιμνημόσυνη δέηση που θα γίνει στο μνημείο και τέλος
υπάρχει ανάγκη για σίτιση των μελών της μπάντας του Πολεμικού Ναυτικού.

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 και διαβιβαστικό αλλά και τα εξής :

Προς
Δήμο Ελευσίνας
Δήμητρος & Χατζηδάκη 41
ΤΚ 19200 Ελευσίνα
Τμήμα Προμηθειών
Υποβολή προσφοράς με θέμα την Συνδιοργάνωση , εκδήλωση μνήμης για τα 76 χρόνια Υ/Β ΚΑΤΣΩΝΗΣ «ΛΑΣΚΕΙΑ 2019»
με το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού και το Λαογραφικό Σύλλογο Ελευσίνας «Το αδράχτι»

Προθεσμίας υποβολής Προσφοράς ορίζεται η
τεχνική περιγραφή που ακολουθεί .

13η/9/ 2019 και ώρα 11.00 π.μ. , σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην

Αναλυτικά τα στοιχεία των προς προμήθεια υπηρεσιών είναι τα ακόλουθα :
Α. Περιγραφή των προς προμήθεια υπηρεσιών – Ενδεικτικός προϋπολογισμός :

Α/Α

Περιγραφή Αγαθών

ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΕΣ
1

Ποσότητα

Ενδεικτικό
CPV’s

32342410-9

4

Κόστος

1
1.250,00

3121200-7

24%
300,00

3

ΣΤΕΦΑΝΙΑ

13%

99,00
55520000-1

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

12,87

1

24%

350,00

CATERING
ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ

39298400-1

84,00

3

24%

150,00

ΑΓΑΛΜΑΤΙΔΙΑ

Ενδεικτικό

ΦΠΑ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

3

ΦΠΑ

χωρίς

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ,

2

Συνολικό

Κόστος

36,00
Σύνολο

1.550,00 €

111,87 €

434,00 €

186,00 €
2.281,87 €

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 :
απαιτούνται τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία
ΔΕΝ απαιτούνται τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία

Χ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ο Δήμος

μας

έχει ανάγκη ενοικίασης εξοπλισμού ήχου και φωτός για την διεξαγωγή της

συνδιοργάνωση με το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού και το Λαογραφικό Σύλλογο Ελευσίνας «Το αδράχτι».
1.

Για τη μικροφωνική κάλυψη χρειάζεται:
ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ
2 ΤΖΙΝΙΑ 5,8Μ +4 HI Q 400WATT EACH
4 RCF ART 725 2 way speaker+ AMPLIFIER 3000WATT
2 RCF ART 725 2 way speaker+ AMPLIFIER 3000WATT Side fill
1 DIGICO SD 11 DIGITAL MIXER+d-rack 32in/16out
10 MIC AUDIX For orchestra
1 wireless mic headset
1 projection screen 4x3m +1 projector

εκδήλωσης σε

ΑΓΑΛΜΑ ΛΑΣΚΟΥ
2 RCF ART 725
1X AMPLIFIER 3000
1X MIXER RCF LIVEPAD 12CX
1 ANALOGIO LAGOTRONICS

Το κόστος περιλαμβάνει την εργασία της μεταφοράς, εγκατάστασης, τεχνική υποστήριξης, και απεγκατάστασης.
2.

Για την κατάθεση στεφάνων χρειάζονται:
3 (τρία) στεφάνια δάφνινα στρογγυλά διαμέτρου 50εκατοστών με ξύλινο τρίποδο ύψους 60 εκατοστών για το Δήμο,
τον Υπουργό Ναυτιλίας και τον Αρχηγό του Στόλου.

3.

Προκειμένου να υλοποιηθεί η παραπάνω διοργάνωση είναι αναγκαία η παροχή υπηρεσιών catering για 100 άτομα.
Το Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου 2019 από τις 18:30μ.μ. έως τις 21:30μ.μ. θα υπάρχει παροχή καφέ, χυμών, νερό, κέικ,
σφολιατοειδή (τυρόπιτες, λουκανικόπιτες, σπανακόπιτες κλπ), σάντουιτς, πίτσες που θα επαρκούν για τα 100 άτομα.

4.

Για την απόδοση τιμών στους προσκεκλημένους χρειάζονται 3(τρία) αναμνηστικά αγαλματίδια με το σήμα του
Δήμο Ελευσίνας, από πηλό ύψους 30 εκατοστών.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο
Η παρούσα μελέτη αφορά:
Α. στη μικροφωνική κάλυψη
Β. στην προμήθεια δάφνινων στεφάνων
Γ. στη δαπάνη για την παροχή υπηρεσιών catering (100 ατόμων). Ειδικότερα, κατά τη διεξαγωγή της εκδήλωσης μνήμης
για τα 76 χρόνια Υ/Β ΚΑΤΣΩΝΗΣ «ΛΑΣΚΕΙΑ 2019» με το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού και το Λαογραφικό Σύλλογο
Ελευσίνας «Το αδράχτι» που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου 2019 από τις 18:30μ.μ. έως τις 21:30μ.μ.
στο χώρο του μνημείου για το Βασίλειο Λάσκο και στην πλατεία της παραλίας της Ελευσίνας. Ως εκ τούτου, προβλέπεται
η αναγκαιότητα παροχής των πιο πάνω υπηρεσιών και
Δ. στην προμήθεια αναμνηστικών αγαλματιδίων.
Άρθρο 2ο
Ισχύουσες διατάξεις
Η διενέργεια και η εκτέλεση της υπηρεσίας διέπονται:
Από τις διατάξεις του Νόμου 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 απευθείας ανάθεση από το Δήμαρχο.
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 προμηθευτής υπόκειται σε όλους τους φόρους βάσει των κείμενων διατάξεων, τέλη και κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την
ημέρα της διενέργειας της διαδικασίας .
Άρθρο 6ο
Παράδοση-Παραλαβή
Η παραλαβή των υπηρεσιών θα είναι στις 14/9/2019 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 προσφορές που παρουσιάζουν υστέρηση σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτονται.
Επίσης απορρίπτονται προσφορές με ασαφή ή ελλιπή στοιχεία.
Άρθρο 8ο
Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΟΤΙ
ΤΟ ΠΟΣΟ ΔΕΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΙΣ 2.500,00 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ .
Άρθρο 9ο
Χρόνος Πληρωμής
Σύμφωνα με το Ν.4152/2013 ( ΦΕΚ Α' 107/9-5-2013) και την υποπαράγραφο Ζ.5 '' ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΡΧΩΝ '' άρθρο 4 οδηγίας 2011/7) η προθεσμία εξόφλησης του τιμολογίου δεν θα υπερβαίνει
τις 60 ημερολογιακές ημέρες εφόσον έχουν κατατεθεί όλα τα απαραίτητα νόμιμα δικαιολογητικά από τον προμηθευτή για την
εξόφλησή του (π.χ. ασφαλιστική ενημερότητα, φορολογική ενημερότητα, κλπ.)

Η Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών

Κοσκινίδη Στυλιανή

