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Τμήμα: Προμηθειών
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ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο

ΘΕΜΑ:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων της

Κ.Ε.ΔΗ.Σ. , για το έτος 2017
Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.) θα προβεί σε παροχή υπηρεσιών
για την ηχητική κάλυψη των προγραμματισμένων πολιτιστικών εκδηλώσεων καθώς και των
εκδηλώσεων θρησκευτικού χαρακτήρα των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων του Δήμου
Σερρών διάρκειας έως τον Ιανουάριο 2018, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 67/2017 απόφαση του
Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ., με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μετά από συλλογή προσφορών
και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετικές προσφορές σύμφωνα με:
1.
2.
3.
4.

Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120
Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
Τις διατάξεις του άρθρου 23 παράγραφος 2 του ΕΚΠΟΤΑ.
Τις διατάξεις του Ν. 3463 / 2006, ( Δ.Κ.Κ.)
Πιο συγκεκριμένα η υπηρεσία αφορά :
Α/Α
ΟΜΑΔΑ Α

ΟΜΑΔΑ Β

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
(Μηχανήματα ήχου και
φωτισμού )
ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ
«ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΩΝ ΕΥΧΩΝ»
(εξέδρα-φωτισμός-στέγαστροηχητικά)

Μ/Μ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Κατ΄
αποκοπή

15

4.650,00

Κατ΄
αποκοπή

1

11.160,00

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.

ΣΥΝΟΛΟ

15.810,00€

Η Επιχείρηση θα δέχεται ανοιχτές προσφορές μέχρι και την Τρίτη 02/05/2017 στο
Πρωτόκολλο της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. , H προσφορά μπορεί να δοθεί για το σύνολο των Ομάδων ή
για κάθε Ομάδα ξεχωριστά .
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 15.810.,00€ με
Φ.Π.Α.
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης
δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με
την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1.
2.

Πιστοποιητικό οικείου Επιμελητηρίου περί εγγραφής σε αυτό για το ειδικό επάγγελμα ή
βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από Δημόσια Αρχή ή σε αντίστοιχο επαγγελματικό ή
εμπορικό μητρώο ή ισοδύναμο επαγγελματικό κατάλογο.
Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις
εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.),
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3.
4.
5.

τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα
Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Φορολογική ενημερότητα
Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του
νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016)
Το κριτήριο για την κατακύρωση της προμήθειας είναι η χαμηλότερη τιμή.

1.
2.
3.

Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:
Η οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων.
Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται.
Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από την απαιτούμενη ποσότητα
απορρίπτεται.

Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με Απόφαση Πρόεδρου μετά την εισήγηση
της τριμελούς επιτροπής του άρθρου 221 παρ.3 του Ν.4412/2016.
Το κόστος δαπάνης και η διάθεση της πίστωσης συνολικού ποσού 15.810,00€
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. θα βαρύνει τον οικείο Κ.Α. 02.15.6471.03 με την ένδειξη
«Έξοδα ηχητικών μικροφωνικών εγκαταστάσεων» και Κ.Α.02.15.6471.10 με την ένδειξη
«ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΩΝ ΕΥΧΩΝ» του προϋπολογισμού της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. για το οικονομικό έτος 2017.
Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης, η ένσταση
υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει,
σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την
άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης (άρθρ.127 παρ.2 του
Ν.4412/2016)

Για την Κ.Ε.ΔΗ.Σ.

Τερζής Ιωάννης
Προϊστάμενος Ταμειακής Υπηρεσίας
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ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ
Υπ’ αριθ. : 9 /2017

ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΗΣ Κ.Ε.ΔΗ.Σ., ΕΤΟΥΣ 2017
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 15.810,00€ ΜΕ Φ.Π.Α.

ΚΑ 02.15.6471.03 & ΚΑ 02.15.6471.10 του προϋπολογισμού εξόδων της Κ.Ε.ΔΗ.Σ., χρήσης 2017
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ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΗΣ Κ.Ε.ΔΗ.Σ. ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

Αρ. Μελέτης

9/2017
ΤΕΧΝΙΚΗ

ΕΚΘΕΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά την ενοικίαση και χειρισμό ηχητικών κα φωτιστικών εγκαταστάσεων
για τις πολιτιστικών εκδηλώσεις , καθώς και τις εκδηλώσεις θρησκευτικού χαρακτήρα των δημοτικών
και τοπικών κοινοτήτων του Δήμου Σερρών.
Η διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί με Συνοπτικό Διαγωνισμό και κριτήριο
κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ομάδων ή ανά ομάδα Α-Β, για όλη τη
ζητούμενη ποσότητα αυτών, όπως αυτά αναλύονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.
Προσφορά για μέρος των ειδών ή για μέρος της ποσότητας αυτών, δεν γίνεται δεκτή.
Oι υποχρεώσεις του αναδόχου συνίστανται σε:
_ Την ενοικίαση του τεχνικού εξοπλισμού που χρειάζεται ανάλογα με τις ανάγκες των εκδηλώσεων
(ηχεία, μόνιτορ, μικρόφωνα, κονσόλα, ενισχυτές, μουσικά όργανα, φώτα, καλωδιώσεις κ.λ.π.)
_ Την μεταφορά του παραπάνω εξοπλισμού.
_ Την εγκατάσταση του παραπάνω εξοπλισμού εγκαίρως πριν από πρόβα ή εκδήλωση.
_ Την απεγκατάσταση του παραπάνω εξοπλισμού μετά το πέρας της κάθε εκδήλωσης.
_ Την ρύθμιση της ηχητικής & φωτιστικής εγκατάστασης.
_ Την παρακολούθηση κατά την διάρκεια της εκδήλωσης ή της πρόβας από έμπειρο προσωπικό της
ηχητικής & φωτιστικής εγκατάστασης.
_ Τις αμοιβές και ασφαλιστικές καλύψεις του σχετικού προσωπικού (τεχνικών, ηχοληπτών κ.λ.π.
_ Σε περίπτωση που η Επιχείρηση χρειαστεί περισσότερες παρόμοιες εκδηλώσεις, από τις
αναφερόμενες στον ενδεικτικό προϋπολογισμό, μπορούν να γίνουν στη θέση κάποιων που δεν έχουν
πραγματοποιηθεί , με την προϋπόθεση να μην υπερβαίνουν τον όλο προϋπολογισμό.
Η δαπάνη της υπηρεσίας προϋπολογίζεται να ανέλθει έως το ποσό των15.810,00 € με Φ.Π.Α. και θα
βαρύνει τον Κ.Α. 02.15.6471.03 με την ένδειξη «Έξοδα ηχητικών μικροφωνικών εγκαταστάσεων» και
Κ.Α.02.15.6471.10 με την ένδειξη «ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΩΝ ΕΥΧΩΝ»
H προσφορά μπορεί να δοθεί για το σύνολο των Ομάδων ή για κάθε Ομάδα ξεχωριστά .
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Η ηχητική κάλυψη αφορά τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις της Κ.Ε.ΔΗ.Σ.:
Α/Α
1.
2.
3.

ΤΟΠΟΣ
Τ.Κ. ΑΓΙΑΣ ΕΛΕΝΗΣ
Δ. Κ. ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ
Δ.Κ. ΣΕΡΡΩΝ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ
ΜΙΚΡΟΦΩΝΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΓΑΦΩΝΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
«ΑΝΑΣΤΕΝΑΡΙΑ» ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ
ΜΙΚΡΟΦΩΝΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΓΑΦΩΝΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΣΚΟΥΤΑΡΙ
ΜΙΚΡΟΦΩΝΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΓΑΦΩΝΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ 2oυ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Κ.Δ Α
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4.

5.
6.
7.
8.

ΣΤΗ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ
ΜΙΚΡΟΦΩΝΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΓΑΦΩΝΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
Τ.Κ. Κ. ΔΕΝΤΡΩΝ
«ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ» ΣΤΑ ΚΑΛΑ ΔΕΝΤΡΑ
ΜΙΚΡΟΦΩΝΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΓΑΦΩΝΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΚΑΤΩ ΚΑΜΗΛΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ - ΕΦΗΒΙΚΗ ΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
ΣΤΗΝ ΚΑΤΩ ΚΑΜΗΛΑ
ΜΙΚΡΟΦΩΝΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΓΑΦΩΝΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΧΙΟΝΟΧΩΡΙΟΥ
«ΑΥΓΟΥΣΤΙΑΤΙΚΟ ΦΕΓΓΑΡΙ» ΣΤΟ ΧΙΟΝΟΧΩΡΙ
ΜΙΚΡΟΦΩΝΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΓΑΦΩΝΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
Δ.Κ. ΣΕΡΡΩΝ
«ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ» ΣΤΟ ΘΕΡΙΝΟ ΘΕΑΤΡΟ
ΜΙΚΡΟΦΩΝΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΓΑΦΩΝΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
Τ.Κ. ΠΡΟΒΑΤΑ
«ΓΙΟΡΤΗ ΡΥΖΙΟΥ» ΣΤΟΝ ΠΡΟΒΑΤΑ

Σ έ ρ ρ ε ς

12/04/2017

Σ Υ Ν Τ Α Χ ΘΗ Κ Ε
Τ μ ή μ α

Π ρ ο μ η θ ε

ι

ώ ν

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων 2017
Αρ. Μελέτης

9/2017

ΟΜΑΔΑ Α: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ Κ.Ε.ΔΗ.Σ.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η μελέτη αυτή αφορά την παροχή υπηρεσιών για την ηχητική κάλυψη
των
προγραμματισμένων πολιτιστικών εκδηλώσεων καθώς και των εκδηλώσεων
θρησκευτικού χαρακτήρα των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων του Δήμου Σερρών.
διάρκειας έως το Δεκέμβριο 2017.
Ο προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται σε 4.650,00€ συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α., τα δε είδη των υπηρεσιών αναγράφονται στα αντίστοιχα τεύχη της μελέτης.
Η δαπάνη των 4.650,00€ με Φ.Π.Α. για την εκτέλεση των παραπάνω υπηρεσιών
προέρχεται από ίδιους πόρους και θα βαρύνει τον Κ.Α.02.15.6471.03 με την ένδειξη
«Έξοδα ηχητικών μικροφωνικών εγκαταστάσεων»
ΑΝΑΣΤΕΝΑΡΙΑ
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Πρόκειται για μια πανάρχαια τελετουργία πυροβασίας που γίνεται στο χωριό Αγία
Ελένη κατά την πανήγυρη των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης,
Ημερομηνία εκδήλωσης 20 και 21 Μάη 2017
Για την ηχητική εγκατάσταση στην πλατεία του χωριού για 2 ημέρες απαιτείται:
Ένα ηχητικό σύστημα σύγχρονης τεχνολογίας και ικανό να καλύψει με επάρκεια όλο τον
χώρο στον όποιο θα υπάρχουν θεατές. Το σύστημα πρέπει να είναι καθαρό από
θορύβους και προβλήματα λειτουργίας και να παράγει 112db στην απόσταση των 2/3
του χώρου από την μπροστινή άκρη της σκηνής.
1 audio console 32 in 16 out digital
4 F.O.H. 3 way or 4 way speakers 1000w per speaker & SUB
4 MONITOR speakers for stage 500w rms
1 drums full set
1 amp for el. bass
1 set mic stand + keyboard stand
1 set mics for bands
2 wireless mics
2 cd players
4 light wide for stage – HQ1

Π ΟΛ Ι

Τ Ι

Σ Τ Ι

Κ Ε Σ

Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Ε Ι

Σ

Α Γ Ι

ΟΥ

Π Ν Ε Υ ΜΑ Τ ΟΣ

Στα πλαίσια του εορτασμό του Αγίου Πνεύματος η Δημοτική Ενότητα Σκουτάρεως
διοργανώνει τριήμερες πολιτιστικές εκδηλώσεις στην πλατεία του χωριού.
Ημερομηνία εκδήλωσης 3-4-5 Ιουνίου 2017
Για την ηχητική εγκατάσταση στην πλατεία και στον κεντρικό δρόμο του
χωριού απαιτείται:
1 audio console 32 in 16 out digital
4 F.O.H. 3 way or 4 way speakers 1000w per speaker & SUB
4 MONITOR speakers for stage 500w rms
1 drums full set
1 amp for el. bass
1 set mic stand + keyboard stand
1 set mics for bands
2 wireless mics
2 cd players
4 light wide for stage – HQ1
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ «Από το παρελθόν στο μέλλον»
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Πρόκειται για μια πολιτιστική εκδήλωση σε συνεργασία με τους συλλόγους
Γυναικών, Γονέων & Κηδεμόνων καθώς και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Καλών
Δέντρων. Οι εκδηλώσεις γίνονται με αφορμή τη λήξη του σχολικού έτους στο
Δημοτικό Σχολείο των Καλών Δέντρων.
Ημερομηνία εκδήλωσης Ιούνιος 2017
Για την ηχητική εγκατάσταση στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου
του χωριού απαιτείται:
1
4
4
1
1
1
1
2
2
4

audio console 32 in 16 out digital
F.O.H. 3 way or 4 way speakers 1000w per speaker & SUB
MONITOR speakers for stage 500w rms
drums full set
amp for el. bass
set mic stand + keyboard stand
set mics for bands
wireless mics
cd players
light wide for stage – HQ1

2ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ Κ.Δ.Α.Π. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ.
Πρόκειται για μια εκδήλωση που διοργανώνουν τα Κ.Δ.Α.Π. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ.
που θα αποτελέσει θεσμό τα επόμενα χρόνια. Συμμετέχουν όλα τα παιδιά των
Κ.Δ.Α.Π. του Δήμου Σερρών καθώς και όλοι οι μαθητές του Δήμου ηλικίας 512 ετών. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στον πεζόδρομο Κ. Καραμανλή.
Ημερομηνία εκδήλωσης 20 Ιουνίου 2017
Για την ηχητική εγκατάσταση στον πεζόδρομο της Κ. Καραμανλή απαιτείται:
Ένα ηχητικό σύστημα σύγχρονης τεχνολογίας και ικανό να καλύψει με
επάρκεια όλο τον χώρο στον όποιο θα υπάρχουν θεατές. Το σύστημα πρέπει
να είναι καθαρό από θορύβους και προβλήματα λειτουργίας και να παράγει
112db στην απόσταση των 2/3 του χώρου από την μπροστινή άκρη της
σκηνής
1
4
4
1
1
1
1
2
2
4

audio console 32 in 16 out digital
F.O.H. 3 way or 4 way speakers 1000w per speaker & SUB
MONITOR speakers for stage 500w rms
drums full set
amp for el. bass
set mic stand + keyboard stand
set mics for bands
wireless mics
cd players
light wide for stage – HQ1
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ - ΕΦΗΒΙΚΗ ΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
Πρόκειται για μια εκδήλωση θεσμό που διοργανώνει ο Εκπολιτιστικός &
Εξωραϊστικός Σύλλογος Κάτω Καμήλας σε συνεργασία με την Κοινωφελή
Επιχείρηση του Δήμου Σερρών και άλλους Πολιτιστικούς Συλλόγους, μια
γιορτή προβολής και διάδοσης της πλούσιας πολιτιστικής μας κληρονομιάς.
Συμμετέχουν πολιτιστικοί σύλλογοι της πόλης μας και σωματεία από όλη την
Ελλάδα. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην κεντρική πλατεία του χωριού.
Ημερομηνία εκδήλωσης Ιούλιος 2017
Για την ηχητική εγκατάσταση στην κεντρική πλατεία του χωριού απαιτείται:
Ένα ηχητικό σύστημα σύγχρονης τεχνολογίας και ικανό να καλύψει με
επάρκεια όλο τον χώρο στον όποιο θα υπάρχουν θεατές. Το σύστημα πρέπει
να είναι καθαρό από θορύβους και προβλήματα λειτουργίας και να παράγει
112db στην απόσταση των 2/3 του χώρου από την μπροστινή άκρη της
σκηνής.
1 audio console 32 in 16 out digital
4 F.O.H. 3 way or 4 way speakers 1000w per speaker & SUB
4 MONITOR speakers for stage 500w rms
1 drums full set
1 amp for el. bass
1 set mic stand + keyboard stand
1 set mics for bands
2 wireless mics
2 cd players
4 light wide for stage – HQ1
ΑΥΓΟΥΣΤΙΑΤΙΚΟ ΦΕΓΓΑΡΙ
Πρόκειται για 2μερες πολιτιστικές εκδηλώσεις στο παραδοσιακό χωριό
Χιονοχώρι με αφορμή την πιο ξεχωριστή πανσέληνο του χρόνου, το
Αυγουστιάτικο φεγγάρι που πραγματοποιείται στην πλατεία του χωριού.
Ημερομηνία εκδήλωσης Αύγουστος 2017
Για την ηχητική εγκατάσταση στην πλατεία του χωριού απαιτείται:
1 audio console 32 in 16 out digital
4 F.O.H. 3 way or 4 way speakers 1000w per speaker & SUB
4 MONITOR speakers for stage 500w rms
1 drums full set
1 amp for el. bass
1 set mic stand + keyboard stand
1 set mics for bands
2 wireless mics
2 cd players
4 light wide for stage – HQ1
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15η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
Πρόκειται για μια εκδήλωση θεσμό που διοργανώνει ο Δήμος Σερρών, η
Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Σερρών και οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι της
πόλης των Σερρών, μια γιορτή παράδοσης και πολιτισμού, μουσικής και
χορού, φιλίας, συνεργασίας και αδελφοποίησης, προβολής και διάδοσης της
πλούσιας πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Συμμετέχουν πολιτιστικοί σύλλογοι
της πόλης μας και σωματεία από όλη την Ελλάδα.
Ημερομηνία εκδήλωσης 7-8-9-10 Σεπτεμβρίου 2017, στο Θερινό θεατράκι
του Δήμου Σερρών.
Για την ηχητική εγκατάσταση στην πλατεία του χωριού απαιτείται:
1 audio console 32 in 16 out digital
4 F.O.H. 3 way or 4 way speakers 1000w per speaker & SUB
4 MONITOR speakers for stage 500w rms
1 drums full set
1 amp for el. bass
1 set mic stand + keyboard stand
1 set mics for bands
2 wireless mics
2 cd players
4 light wide for stage – HQ1
«ΓΙΟΡΤΗ ΡΥΖΙΟΥ»
Πρόκειται για μια γιορτή θεσμό που γίνεται σε συνεργασία της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. με
τον Πολιτιστικό Σύλλογο Γυναικών Προβατά, για να προβάλει σε όλους το
σερραϊκό ρύζι.
Ημερομηνία εκδήλωσης, Οκτώβριος 2017, στο Πολιτιστικό Κέντρο της
Τοπικής Κοινότητας Προβατά
Για την ηχητική εγκατάσταση στην πλατεία του χωριού απαιτείται:
1 audio console 32 in 16 out digital
4 F.O.H. 3 way or 4 way speakers 1000w per speaker & SUB
4 MONITOR speakers for stage 500w rms
1 drums full set
1 amp for el. bass
1 set mic stand + keyboard stand
1 set mics for bands
2 wireless mics
2 cd players
4 light wide for stage – HQ1
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ΟΜΑΔΑ Β: «ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΩΝ ΕΥΧΩΝ»
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η μελέτη αυτή αφορά την παροχή υπηρεσιών για την ηχητική-φωτιστική κάλυψη της
Πολιτείας των Ευχών έτους 2017-2018 της Κ.Ε.ΔΗ.Σ., διάρκειας έως 20 ημερών.
Ο προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται σε 11.160,00€ συμπεριλαμβανομένου
του Φ.Π.Α., τα δε είδη των υπηρεσιών αναγράφονται στα αντίστοιχα τεύχη της μελέτης.
Η δαπάνη των 11.160,00€ με Φ.Π.Α. για την εκτέλεση των παραπάνω υπηρεσιών
προέρχεται από ίδιους πόρους και θα βαρύνει τον Κ.Α.02.15.6471.10 με την ένδειξη
«ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΩΝ ΕΥΧΩΝ»

Εξέδρα:
Για τις ανάγκες των εκδηλώσεων της Πολιτείας των Ευχών θα τοποθετηθεί εξέδρα από
σκελετό αλουμινίου και δάπεδο με πλαστική επένδυση πάνω σε ξύλο θαλάσσης. Οι
διαστάσεις της εξέδρας θα πρέπει να είναι 9 x 7 μέτρων, ύψος από 1,20 έως 1,50
μέτρα, με αντιολισθητικό δάπεδο και δυνατότητα ηλεκτρικής ρύθμισης καθ‘ ύψος. Η
εξέδρα θα πρέπει να αντέχει τουλάχιστον 750 kgr ανά τετραγωνικό μέτρο.
Φωτισμός:
Το σύστημα φωτισμού θα αποτελείται από:
1 light console 2048dmx ch.
4 ρομποτικά σποτ
6 ρομποτικά led wash
4 ρομποτικά beam
12 προβολείς par 64 1000w 220v
4 προβολείς διάχυτους 1000ς 220v
2 σειρές air craft par
1 set dimmer για
τα παραπάνω και όλα τα απαραίτητα υλικά για να
λειτουργήσουν
( καλώδια/ εντολές/ πίνακες τροφοδοσίας/ βάσεις κλπ)
Στέγαστρο:
Η εξέδρα που θα τοποθετηθεί θα καλύπτεται από οροφή, από σκελετό αλουμινίου με
διαστάσεις 10 x 8 μέτρων, και μέγιστο ύψος 7 μέτρα. Θα διαθέτει 4 μοτέρ ανύψωσης
1 τόνου το κάθε ένα. Η οροφή πρέπει να πληροί τις κατάλληλες προδιαγραφές και
πιστοποιήσεις.
Ηχητικά:
Με ηχεία που θα τοποθετηθούν ο ήχος θα καλύπτει ποιοτικά όλο τον χώρο της
Πολιτείας των Ευχών. Συγκεκριμένα:
Ένα ηχητικό σύστημα 3 way + subs line array or point source min 144db at 1mtr
1 digital console ήχου 48in 32 out
8 monitors 15” 1000w 133db max το κάθε ένα
2 ενισχυτές κιθάρας
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1 ντραμς πλήρες σετ
1 ηλεκτρικό πιάνο με βάση
1 Σετ aviom / behringer ακουστικά ear monitors
1 set ασύρματα μικρόφωνα και ακουστικά για συναυλίες
1 σετ μικρόφωνα για να μπορεί να καλύψει μια μεγάλη ορχήστρα
με όλα τα παρελκόμενα ( βάσεις , καλώδια d.i. Box κλπ)

12/04/2017
Σέρρες
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Τμήμα Προμηθειών
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ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων 2017
Αρ. Μελέτης

Α/Α
ΟΜΑΔΑ Α

ΟΜΑΔΑ Β

9/2017
Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ ΟΣ Π Ρ ΟΫ Π ΟΛ ΟΓ Ι Σ ΜΟΣ
Μ/Μ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
(Μηχανήματα ήχου και φωτισμού )
ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ
«ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΩΝ ΕΥΧΩΝ»
(εξέδρα-φωτισμός-στέγαστρο-ηχητικά)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Κατ΄ αποκοπή

15

Κατ΄ αποκοπή

1

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 24%

Σέρρες
12/04/2017
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Τμήμα Προμηθειών

Τ/Μ
310,00

11.160,00

ΣΥΝΟΛΟ
4.650,00

11.160,00

15.810,00€
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ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων 2017
Αρ. Μελέτης

9/2017

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1ο : Ισχύουσες διατάξεις
Η υπηρεσία διέπεται από:
1. Το άρθρο 209 του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως
τροποποιήθηκε από την περίπτ. 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.
2. Τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
–Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Τον Ν. 3886/2010 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων-Εναρμόνιση
της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/εοκ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989(L
395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως
τροποποιήθηκαν…»
4. Τον ν. 2741/99 (φεκ199/α/28-9-99) άρθρο 8 «Ενιαίος Φορέας ελέγχου Τροφίμων άλλες
ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις», όπως
τροποποιήθηκε με τα άρθρα 2 ν.3060/02, παρ3 Ν.3090/02, 9 ΠΑΡ.3 3090/02,12 ΠΑΡ 27 Ν.
3310 και 3414/05 περί ελέγχου νομιμότητας των σχεδίων συμβάσεων από το Ελεγκτικό
Συνέδριο.
5. Το ν.4250/2014(ΦΕΚ 74Α’) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών Του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων Του Π.Δ.
318/1992 (Α’161) και λοιπές ρυθμίσεις.
6. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
7. Το Ν.4441/2016 με τον οποίο τροποποιούνται τα άρθρα 61, 118, 79, 93 του Ν.4412/2016.

Άρθρο 2ο Δικαίωμα συμμετοχής
1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:
(α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί,
εφόσον ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα, συναφή με το
αντικείμενο της παρούσας προμήθειας.
(β)Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον πληρούν τους
όρους.
(γ) Κοινοπραξίες προμηθευτών.
2. Δεν γίνονται δεκτοί:
Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισμούς για προμήθειες ή παροχή υπηρεσιών προς το
Δημόσιο.
Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από κάποια άλλη Δημόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ. γιατί
δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις.
Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις
παραπάνω κυρώσεις.
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ΑΡΘΡΟ 3ο : Διάρκεια της σύμβασης - Χρόνος εκτέλεσης εργασιών.
Οι αναφερόμενες στην παρούσα μελέτη εργασίες για « Ηχητική κάλυψη πολιτιστικών
εκδηλώσεων», θα ξεκινήσουν να εκτελούνται τμηματικά ανάλογα με την ημερομηνία της
εκδήλωσης και η έναρξη της ισχύος της σύμβασης θα είναι άμεση κατόπιν της
υπογραφής της, από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.
Ο χρόνος έναρξης υλοποίησης των εργασιών ηχητικών – μικροφωνικών καλύψεων και
φωτισμού, ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως 15
Ιανουαρίου 2018, η δε προθεσμία ολοκλήρωσης των εργασιών για την παροχή
υπηρεσίας καθορίζεται σε διάστημα τέτοιο ώστε να υλοποιηθούν όλες οι εκδηλώσεις
από την ημερομηνίας υπογραφής της σύμβασης. Οι εργασίες θα γίνουν κατόπιν
συνεννόησης και σύμφωνα με τις ημερομηνίες πραγματοποίησης των εκδηλώσεων.
Η Κ.Ε.ΔΗ.Σ. δεν δεσμεύεται στην πλήρη απορρόφηση του ανωτέρω ενδεικτικού
προϋπολογισμού, κατά την διάρκεια της παρούσας σύμβασης,
Σε περίπτωση που δεν απορροφηθεί όλο το ποσό από εκδηλώσεις κατηγορίας που δεν
θα πραγματοποιηθεί, μπορούν να γίνουν περισσότερες παρόμοιες εκδηλώσεις από τις
αναφερόμενες στον ενδεικτικό προϋπολογισμό ή αντίστοιχου περιεχομένου, με την
προϋπόθεση ότι δεν θα υπερβαίνουν τελικά τον προϋπολογισμό.
ΑΡΘΡΟ 4ο : Όροι – ποινικές ρήτρες
1. Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.
2. Ως κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης βάσει
τιμής, προσφορά.
3. Ο μειοδότης που θα αναδειχθεί οφείλει υποχρεωτικά να προσέλθει μέσα σε είκοσι
(20) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης για την υπογραφή της
σχετικής σύμβασης, αλλιώς κηρύσσεται έκπτωτος.
6. Με την ίδια διαδικασία κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από
κάθε δικαίωμα που απορρέει απ’ αυτήν εφ' όσον δεν συμμορφώνεται προς τις
συμβατικές του υποχρεώσεις.
ΑΡΘΡΟ 5ο : Υποχρεώσεις αναδόχου
1. Οι υπηρεσίες θα εκτελούνται κάτω από τις οδηγίες και την επίβλεψη των κατά
τόπους υπευθύνων και θα είναι υποχρεωτικές για τον ανάδοχο και το απασχολούμενο
προσωπικό.
2. Ο ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα να αναθέσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής
ή τις εξ αυτής πηγάζουσες υποχρεώσεις του, το σύνολο ή τμήμα της σύμβασης σε
τρίτους. Σε περίπτωση παράβασης του όρου αυτού, η Κ.Ε.ΔΗ.Σ. έχει δικαίωμα να
αρνηθεί την πληρωμή σε κάθε τρίτο..
3. Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την Αστική Ευθύνη των μηχανημάτων και της
εξέδρας που θα τοποθετηθούν. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει κάθε πρόσφορο
μέτρο ασφάλειας και προστασίας για την αποτροπή ζημιών ή φθορών και είναι
υπεύθυνος για κάθε ζημία ή βλάβη προσώπων, πραγμάτων ή εγκαταστάσεων της
Αναθέτουσας Αρχής, του προσωπικού της ή τρίτων και για την αποκατάσταση κάθε
τέτοιας βλάβης ή ζημίας που είναι δυνατόν να προξενηθεί κατά ή επ’ ευκαιρία της
εκτέλεσης της υπηρεσίας από τον Ανάδοχο.
4. Τυχόν ζημιές που θα προκληθούν υπαιτιότητα του αναδόχου, βαρύνουν τον
ανάδοχο.
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5. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τους ισχύοντες νόμους, διατάγματα, υπουργικές
αποφάσεις ή αστυνομικές διατάξεις περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων για
όλο το απασχολούμενο προσωπικό στην ανατιθέμενη υπηρεσία και είναι αποκλειστικά
και μόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που ήθελε συμβεί στο
προσωπικό του.
6. Ο ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλίσει το απασχολούμενο, για την παροχή
υπηρεσίας, προσωπικό με πλήρη κοινωνική ασφάλιση και να τηρεί όλους τους
ελληνικούς νόμους τους σχετικούς με την εργασία (εργατική νομοθεσία) και τις διατάξεις
για ακριβές ωράριο εργασίας, κοινωνικών παροχών, αποζημιώσεων, φόρων κ.λπ. και
ευθύνεται δε μόνη και αποκλειστικά έναντι των Ελληνικών Αρχών για την τήρηση κάθε
υποχρέωσης που προκύπτει από τα παραπάνω.
7. Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι η προμήθεια θα εκτελεσθεί
σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της Σύμβασης, τους τεχνικούς κανόνες και
τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα και τις διατάξεις για την περιβαλλοντική εργασία
και ότι θα ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές, λειτουργίες, αποτελέσματα και ιδιότητες
όπως αυτές προδιαγράφονται στην Προκήρυξη.
8. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρήσει τις υποχρεώσεις της τεχνικής έκθεσης της
παρούσας.
9. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η Επιχείρηση κρίνει ότι δεν τηρούνται οι όροι
της σύμβασης έχει το δικαίωμα να επιβάλλει προφορικές & έγγραφες συστάσεις. Εάν
παρά ταύτα ο εργολάβος εξακολουθεί να μην τηρεί τους όρους της σύμβασης, μπορεί
να κινηθεί η διαδικασία κήρυξης του σε έκπτωτο σύμφωνα με τις προβλεπόμενες
διατάξεις.
10. Η πληρωμή στον ανάδοχο γίνεται με την προσκόμιση του τιμολογίου για την
εκτέλεση των αντίστοιχων εργασιών, ύστερα από το πρωτόκολλο παραλαβής των
εργασιών από την αρμόδια επιτροπή και με την προσκόμιση τιμολογίου του αναδόχου.
Η πληρωμή θα γίνεται μετά την έγκριση του οικείου χρηματικού εντάλματος από το
Ελεγκτικό συνέδριο μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα.
11. Η καθορισθείσα αμοιβή είναι δεσμευτική για τον ανάδοχο μέχρι την οριστική
ολοκλήρωση της παρεχόμενης υπηρεσίας. Αποκλείεται δε οποιαδήποτε αναθεώρηση
της συμφωνηθείσας αμοιβής και οποιαδήποτε αξίωση του αναδόχου πέραν του
αντιτίμου της υπηρεσίας που θα παρέχει για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση.
12. Οι υποψήφιοι προσφέροντες, υποχρεούνται όπως επισκεφθούν τους χώρους ώστε
επιτόπου να λάβουν γνώση όλων των χώρων, στους οποίους θα συντηρήσουν τις
μεγαφωνικές εγκαταστάσεις και με την υποβολή της προσφοράς τους θεωρείται ότι
ανεπιφύλακτα έλαβαν πλήρη γνώση αυτών.

Σέρρες
12/04/2017
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Τμήμα Προμηθειών

ΑΔΑ: ΨΙ85ΟΛΜΠ-Ω15
ΑΔΑΜ: 17REQ006101286

Τμήμα: Προμηθειών
Ταχ. Δ/νση: Εθνικής Αντίστασης 34
Ταχ. Κώδικας: 62122, Σέρρες
Τηλ: 23210 68900, 23210 68910
Fax: 23210 68909
e-mail: kediser@gmail.com

«Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων της Κ.Ε.ΔΗ.Σ.»
ΟΜΑΔΑ Α: ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
(Μηχανήματα ήχου και φωτισμού )
Κριτήριο κατακύρωσης: χαμηλότερη τιμή.
Προϋπολ.:

ΕΝΤΥΠΟ

4.650,00€

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Της επιχείρησης:
……………………………………………………………..………………………………………………..………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
με έδρα τ

…….…………………………. οδός ……………………………………… αριθμός …………Τ.Κ.……………...

………………. A.Φ.Μ. …………………………………………… Δ.Ο.Υ. ………………………………………………………………
Τηλ. …………………..………………………………...……….. Fax …………………….…......…………………………………………
E-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Προς:
Κ.Ε.ΔΗ.Σ.
Υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και
αναλαμβάνω την εκτέλεση της υπηρεσίας με τις ακόλουθες τιμές.
Α/Α
ΟΜΑ
ΔΑ Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μ/Μ

ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
(Μηχανήματα ήχου και φωτισμού )

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Κατ΄
αποκοπή

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 24%

ΣΕΡΡΕΣ…………….
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

15

Τ/Μ

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΔΑ: ΨΙ85ΟΛΜΠ-Ω15
ΑΔΑΜ: 17REQ006101286

Τμήμα: Προμηθειών
Ταχ. Δ/νση: Εθνικής Αντίστασης 34
Ταχ. Κώδικας: 62122, Σέρρες
Τηλ: 23210 68900, 23210 68910
Fax: 23210 68909
e-mail: kediser@gmail.com

«Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων της Κ.Ε.ΔΗ.Σ.»
ΟΜΑΔΑ Β: ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ
«ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΩΝ ΕΥΧΩΝ» (εξέδραφωτισμός-στέγαστρο-ηχητικά)
Κριτήριο κατακύρωσης: χαμηλότερη τιμή.
Προϋπολ.:

ΕΝΤΥΠΟ

11.160,000€

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Της επιχείρησης:
……………………………………………………………..………………………………………………..………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
με έδρα τ

…….…………………………. οδός ……………………………………… αριθμός …………Τ.Κ.……………...

………………. A.Φ.Μ. …………………………………………… Δ.Ο.Υ. ………………………………………………………………
Τηλ. …………………..………………………………...……….. Fax …………………….…......…………………………………………
E-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Προς:
Κ.Ε.ΔΗ.Σ.
Υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και
αναλαμβάνω την εκτέλεση της υπηρεσίας με τις ακόλουθες τιμές.

Α/Α

ΟΜΑ
ΔΑ Β

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ«ΠΟΛΙΤΕΙΑ
ΤΩΝ
ΕΥΧΩΝ
(εξέδραφωτισμός-στέγαστροηχητικά)

Μ/Μ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Κατ΄ αποκοπή

1

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 24%

ΣΕΡΡΕΣ…………….
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

Τ/Μ

ΣΥΝΟΛΟ

