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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΘΕΜΑ :Ηχητική & φωτιστική κάλυψη της Συναυλίας αφιέρωμα στο Μάνο
Χατζηδάκι στις 03/09/2017 στον Αρχαιολογικό χώρο του “ Ανακτόρου της
Αρχαίας Δημητριάδος”
Ο Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.-ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου ανακοινώνει ότι θα προβεί για την
ηχητική & φωτιστική κάλυψη της Συναυλίας αφιέρωμα στο Μάνο Χατζηδάκι
στις 03/09/2017 στον Αρχαιολογικό χώρο του “ Ανακτόρου της Αρχαίας
Δημητριάδος” , 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 ηχητικής & φωτιστικής κάλυψης:
α) Ηχητική εγκατάσταση με σύστημα PA και Κονσόλα 36 channel για κάλυψη
ανοιχτού χώρου έκτασης 1000 θεατών , 23 μικρόφωνα , 8 μόνιτορ (mixbus ) ,
καλώδια σύνδεσης όλων των παραπάνω και παρουσία ηχολήπτη .
β) Σκηνικός φωτισμός 25μελή ορχήστρας με κονσόλα φωτισμού , 15
αναλόγια με φωτισμό led , γενικός φωτισμός με λευκά φώτα του χώρου
εκδήλωσης για την προσέλευση και αποχώρηση των θεατών , φωτισμός του
500 μέτρων διαδρόμου εξόδου από τον χώρο της εκδήλωσης και παρουσία
φωτιστή.
Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι την
11 / 08/ 2017
ηµέρα
Παρασκευή &ώρα: 13:00 , 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: “Προσφορά για Ηχητική κάλυψη της Συναυλίας
αφιέρωμα
στο Μάνο Χατζηδάκι στις 03/09/2017” , στη ταχ. δ/νση:
Αναπαύσεως - Καραμπατζάκη Τ.Κ. 38 445, τηλ :2421082870 fax:2421082830
Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης Παροχής υπηρεσιών ηχητικής κάλυψης ,
ανέρχεται στο ποσό των
χιλίων διακοσίων
ευρώ (1.200,00)
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. )

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

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 .

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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