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 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για νa 

αναθέσει τη ηχητική κάλυψη  της παρέλασης  της 25ης Μαρτίου  2017  που θα γίνει στην Δημοτική Ενότητα 

της Νέας  Αλικαρνασσού , και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές 

προσφορές σύμφωνα με: 

1. Τις διατάξεις  του άρθρου 2 παρ. 12,13 του Ν. 2286 / 95 

2. Τις διατάξεις  του 4412 / 2016 .  

3. Τις   διατάξεις   του  άρθρου 209 του Ν.  3463  /   2006, ( Δ.Κ.Κ.)  

4. Την Τεχνική  έκθεση  που σας  επισυνάπτουμε  

Για την ηχητική κάλυψη της παρέλασης της 25ης Μαρτίου  2017  στην  Δημοτική Ενότητα  Αλικαρνασσού 

απαιτούνται τα  εξής: 

• 24 ηχεία τουλάχιστον 500 watt έκαστον τα οποία θα τοποθετηθούν κατά μήκος του χώρου  της 

παρέλασης . 

• 6 τελικοί ενισχυτές συνολικής ισχύος άνω των 12000 watt  

• 6 μικρόφωνα δυναμικά 

• 1 κονσόλα 16 καναλιών με επεξεργαστές ήχου 

• 2 cd player επαγγελματικά .  

• Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στα 1000 ευρώ.  

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την 22 / 03 / 2016 ημέρα Τετάρτη     στο  Πρωτόκολλο  του Δήμου 

Ηρακλείου, στην Διεύθυνση Αγίου Τίτου 1  Τ.Κ. 71202,  και πληροφορίες  δίνονται από το τμήμα  προμηθειών 

του Δήμου στα  τηλ. 2813 409185 και 2813 409186,  όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, υπεύθυνοι κα 

Δαμιανάκη Αικατερίνη Μακαρώνας Εμμανουήλ Ζαχαρένια Φουκαράκη   Τζανιδάκης Βασίλης .  

Μαζί με την προσφορά τους οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν :  

 Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα 

Απόσπασμα ποινικού μητρώου του οποίου η έκδοση να μην υπερβαίνει χρονικά τους 3 μήνες από την 

ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

Υποχρέωση προσκόμισης έχουν : 

α1.Τα φυσικά πρόσωπα   

α2.) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε). οι 

διαχειριστές τους. 

α3.) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), ο Διευθύνοντας Σύμβουλος, καθώς και όλα τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου..   

      Το κριτήριο  για    την  κατακύρωση της μεταφοράς   είναι η χαμηλότερη τιμή . Για την αξιολόγηση  των  

προσφορών  λαμβάνονται  υπόψη  τα παρακάτω:   

1. Η οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων  

2. Η τήρηση  των  τεχνικών προδιαγραφών   . 

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 Ηχητικής κάλυψης  θα γίνει  με απόφαση Δημάρχου  . 
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