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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο ∆ήµος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την
ηχητική κάλυψη επί της Λ. Ικάρου και της οδού Ηροδότου που θα διεξαχθεί η
παρέλαση και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές
προσφορές σύμφωνα µε:
1)

Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.

2)

Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.

3)

Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε µε την
παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ µε την περίπτωση
38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.

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)

Την Τεχνική Έκθεση που επισυνάπτεται.

Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 998,00 ευρώ
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ σε βάρος του Κ.Α. 15-6471.201 και αναλύεται ως
εξής:
1. 24 ηχεία τουλάχιστον 500 watt έκαστον
2. 6 τελικοί ενισχυτές συνολικής ισχύος άνω των 12000 watt
3. 6 μικρόφωνα δυναμικά
4. 1 κονσόλα 16 καναλιών με επεξεργαστές ήχου
5. 2 cd player επαγγελματικά
Προσφορές γίνονται δεκτές µέχρι και τις 20/03/2018 ηµέρα Τρίτη στο Πρωτόκολλο του
∆ήµου Ηρακλείου, στην διεύθυνση Αγίου Τίτου 1, Τ.Κ. 71202 και πληροφορίες δίνονται από
το Τµήµα Προµηθειών-Δημοπρασιών του ∆ήµου στα τηλ. 2813 409185-186-189-403 όλες τις
εργάσιµες ηµέρες και ώρες.

Για την αξιολόγηση των προσφορών λαµβάνονται υπόψη τα παρακάτω:
1.
2.
3.
4.
5.

Η οικονομική προσφορά των συµµετεχόντων στην οποία θα αναγράφονται αναλυτικά
οι τιμές στο τιμολόγιο προσφοράς.
Η τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών.
Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης απορρίπτεται.
Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις
τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται.
Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται ως απαράδεκτη.
Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει µε απόφαση ∆ηµάρχου.
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