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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
Με την παρούσα πρόσκληση σας γνωρίζουμε ότι ο δήμος μας θέλοντας να διατηρήσει τα ήθη και τα έθιμα των συλλόγων της
πόλης και να τα αναβιώνει , συνδιοργανώνει για την πόλη μας με το Σύλλογο Συμιακών

Ελευσίνας, την εκδήλωση

«ΓΑΡΙΔΑΚΙ», με τη συνοδεία παραδοσιακής νησιώτικης μουσικής. Τα δρώμενα θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 21.09.19
στην παραλία Ελευσίνας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μουσική εκδήλωση με παραδοσιακούς νησιώτικους σκοπούς
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 Λοιπές εκδηλώσεις ( Πολιτιστικές, Αθλητικές ) -

Συνδιοργάνωση Δήμου με το Σύλλογο

Συμιακών Ελευσίνας για την εκδήλωση «ΓΑΡΙΔΑΚΙ»
Προθεσμίας υποβολής Προσφοράς ορίζεται 19η / 09 / 2019 και ώρα 15.00 μ.μ. , σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην
τεχνική περιγραφή που ακολουθεί .
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Α. Περιγραφή των υπηρεσιών – Ενδεικτικός προϋπολογισμός :

Α/Α

Περιγραφή Αγαθών

CPV’s

Ενδεικτικό Κόστος
χωρίς ΦΠΑ

ΦΠΑ 24%

Συνολικό
Ενδεικτικό Κόστος

ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΕΣ
1

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ,

32342410-9

€ 2.300,00

€ 552,00

€ 2.852,00

Σύνολο

€ 2.852,00

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
Χ

ΔΕΝ απαιτούνται τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ενοικίαση ηχητικού εξοπλισμού και φωτισμού για την εκδήλωση

που πραγματοποιείται

από τον Σύλλογο Συμιακών

Ελευσίνας σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Ελευσίνας.

ΕΙΔΟΣ

ΕΙΔΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

α/α
1.

Φωτισμός περιβάλλοντος χώρου με 7X100watt προβολείς led
αναρτημένους σε βάσεις

2.

Καλλιτεχνικός φωτισμός του. stage αποτελούμενος από τέσσερις
μπάρες led ΚσΒ(ορχήστρα)

3.

Δυναμικά μικρόφωνα τέσσερα (04) (ορχήστρα)

4.

Ασύρματα μικρόφωνα δύο (02)

5.

Κονσόλα μικροφωνικής 16ch-8aux

6.

Κονσόλα dmx 48ch

7.

Κεφαλές robot-beam 150watt δύο (02)

8.

Ενεργά μεγάφωνα 1200rms τεμάχια δύο (02)

9.

Ενεργά μεγάφωνα stage monitor 700 watt rms τεμάχια τέσσερα

10.

DI BOXES για την σύνδεση των οργάνων.

11.

Καλώδια ισχύος-σήματος για την διασύνδεση των παραπάνω.

12.

Τράσα ανάρτησης φωτιστικών
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%

ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ

2.300,00 €
552,00 €
2.852,00 €

Το κόστος περιλαμβάνει την εργασία της μεταφοράς, εγκατάστασης, τεχνικής υποστήριξης, και απεγκατάστασης.
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1ο
Η παρούσα μελέτη αφορά:

Α. στη μικροφωνική κάλυψη
Β. στην εγκατάσταση φωτισμού
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 21/9/2019 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
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

