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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΘΕΜΑ:

Ηχητική κάλυψη της ποιητικής βραδιάς – Αφιέρωμα στον Γ. Σεφέρη στις
31/07/2017

Ο Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.-ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην
διαδικασία της συλλογής Προσφορών για την ηχητική κάλυψη της ποιητικής
βραδιάς – Αφιέρωμα
στον Γ. Σεφέρη στο Αρχοντικό Ζαφειρίου στις
31/07/2017 , και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετικές κλειστές
προσφορές σύμφωνα με:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
2. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006( ∆.Κ.Κ.)
4. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε µε την παρ.3 του
άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
5. Τις Τεχνικές προδιαγραφές και τον προϋπολογισµό της µελέτης που επισυνάπτεται.

Η πρόσκληση αφορά την Παροχή υπηρεσιών για ηχητική κάλυψη και
περιλαμβάνει:
Ηχητικό σύστημα PA ισχύος 3 ΚW
2 μόνιτορ
2 μικρόφωνα
Απαραίτητη καλωδίωση για τα παραπάνω
Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι την 19 / 07/ 2017 ηµέρα
Τετάρτη
& ώρα: 11:00 , στη ∆/νση ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.-ΠΕ.ΘΕ Δήμου
Βόλου στο έντυπο της υπηρεσίας ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ µε την
ένδειξη:
“ Ηχητική κάλυψη της ποιητικής βραδιάς στις 31/7/2017 ” στη ταχ. δ/νση:
Αναπαύσεως - Καραμπατζάκη Τ.Κ. 38 445, τηλ :2421082870 fax:2421082830
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης Παροχής υπηρεσιών ηχητικής κάλυψης ,
ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων
τριάντα
ευρώ (230,00)
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. )

Το κριτήριο για την κατακύρωση της δαπάνης είναι η χαμηλότερη τιµή.

Επιλέγεται
το κριτήριο
µε Χ

α/α

Κριτήριο κατακύρωσης

1

Πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά

2

Πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά
βάση τιµής

Για την αξιολόγηση των προσφορών λαµβάνονται υπόψη τα παρακάτω:
1. Η οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων θα είναι σε κλειστό φάκελο και θα
παραδοθεί στην Υπηρεσία.
2. Υπεύθυνη δήλωση ότι η προσφορά είναι σύμφωνη µε τις τεχνικές προδιαγραφές.
3. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται.
4. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές
προδιαγραφές απορρίπτεται .
5. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται ως απαράδεκτη.

Η κατακύρωση της Δαπάνης θα γίνει µε απόφαση Προέδρου βάσει των διατάξεων του
N.4412/2016 και του Ν.4441/2016 .
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