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Πληροφ. Καρδάση Ελένη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Ηρακλείου ανακοινώνει ότι στα πλαίσια της διοργάνωσης
των εκδηλώσεων «Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2016» θα προβεί, με τη διαδικασία της συλλογής
Προσφορών, στις παρακάτω εργασίες και προμήθειες, και καλεί τους ενδιαφερόμενους να
καταθέσουν σχετικές κλειστές προσφορές σύμφωνα με:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 12,13 του Ν. 2286/95
2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 & 23 του ΕΚΠΟΤΑ.
3. Τις διατάξεις του Π/Δ 28/80
4. Τις

διατάξεις

του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 ( Δ.Κ.Κ.)

5. Την 27319 / 02 (ΦΕΚ 945 Β΄ / 24-07-2002 ) απόφαση του

υπουργείου ανάπτυξης .

6. Τις Τεχνικές προδιαγραφές και τον προϋπολογισμό της μελέτης που επισυνάπτονται.
Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Δευτέρα 27/06/2016 και
στο Πρωτόκολλο της
Κοινωφελούς Επιχείρησης Ηρακλείου με την ένδειξη: Προσφορά για την προμήθεια (αναγράψτε το
είδος της προμήθειας για το οποίο υποβάλετε προσφορά) ή της εργασίας (αναγράψτε το είδος της
εργασίας για την οποία υποβάλετε προσφορά), Διονυσίου 13Α, Νέα Αλικαρνασσός, Τ.Κ. 71601.
Τηλέφωνα επικοινωνίας:

2813 409827 κα. Καρδάση Ελένη, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Περιγραφή και Προϋπολογισμός των Προμηθειών και Εργασιών του Προγράμματος Εκδηλώσεων

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
«ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2016»

ΙΟΥΛΙΟΣ 2016 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Ενοικίαση χημικών τουαλετών και καθαρισμός τους, για τους μήνες Ιούλιο –
Αύγουστο – Σεπτέμβριο . Αναλυτικά




Θερινό Δημοτικό Κινηματογράφο
Πύλη Βηθλεέμ (Στάδιο)

– 2 (δύο)
– 4 (τέσσερις)

Κηποθέατρο «Μ. Χατζιδάκις»
– 4 (τέσσερις)
(κλειστού ή
ανοιχτού τύπου / καθημερινή καθαριότητα/ αναλώσιμα)

Τεχνικές Προδιαγραφές: Οι χημικές τουαλέτες θα πρέπει να πληρούν του

3000,00€
(Συν του Φ.Π.Α. 24%)

κανόνες ασφάλειας άνεσης και εξυπηρέτησης της ατομικής υγιεινής, οι
επιφάνειες να είναι ασφαλείς για τους χρήστες.
Να προσφέρουν άνετο χώρο ,εσωτερικό κλείδωμα της πόρτας για οπτική
απομόνωση του χρήστη, επαρκή φωτισμό και εξαερισμό του εσωτερικού χώρου
, χώρο αποθήκευσης επαρκούς ποσότητας λυμάτων
Οι χημικές τουαλέτες θα πρέπει να διαθέτουν

αντιολισθητικό δάπεδο και

λεκάνη ανοικτού η κλειστού τύπου και θέση για χαρτί υγείας
Απαιτούμενο service 3 φορές την εβδομάδα ανάλογα την χρήση.
Το χημικό απολυμαντικό υγρό θα πρέπει να είναι βιολογικά αποδεκτό
καταπολεμά τις δυσάρεστες οσμές ,να διαθέτει χρώμα ώστε να μην είναι
εμφανή τα απόβλητα αντέχει σε υψηλές θερμοκρασίες και γενικά να είναι
ασφαλές για τους χρήστες αλλά και για το περιβάλλον .

Δύο Μεταφορές Πιάνων από



Βασιλική Αγ. Μάρκου - Κηποθέατρο «Μ. Χατζιδάκις»

500,00€
(Συν του Φ.Π.Α. 24%)

Κηποθέατρο «Μ. Χατζιδάκις» - Βασιλική Αγ. Μάρκου (λύσιμο και
δέσιμο του πιάνο συν δυο χορδίσματα πιάνου)

Έξι (6) Χόρδισμα των πιάνων στις εκδηλώσεις που οργανώνει ο Δήμος
Ηρακλείου με την Κοινωφελή Επιχείρηση.
Έντυπα εισιτήρια για τον Θερινό Κινηματογράφο
(15.000 αριθμημένα των 3€)


540,00€
(Συν Φ.Π.Α. 24%)

650,00€ (Συν Φ.Π.Α. 24%)

Έντυπα προγράμματα για τις εκδηλώσεις που οργανώνει ο Δήμος
(2φυλλα, ½ της Α4, τετραχρωμία, 500 σε κάθε παράσταση)

2000,00€
(Συν του Φ.Π.Α. 24%)



Τρία (3) Mπάνερς με τους χορηγούς στο ταμπλό των Κηποθεάτρων
και του θερινού κινηματογράφου
(5m Χ 0,60 cm)

450,00€
(Συν του Φ.Π.Α. 24%)



Αυτοκόλλητα πλάνα θέσεων του Κηποθέατρου για τις παραστάσεις
με αριθμημένες θέσεις 35Χ2=70 πλάνα.

300,00€
(Συν του Φ.Π.Α. 24%)

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

7440,00
(συν του Φ.Π.Α. 24%)

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Τσαγκαράκης

