ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Νέα Μουδανιά: 10/08/2018
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Αριθ. Πρωτ.: 699
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ: Μ. Αλεξάνδρου 26, Ν.Μουδανιά, 63200
ΤΗΛ: 2373350238
ΦΑΞ: 2373065791
E-MAIL: btasos@nea-propontida.gr
ΠΡΟΣ: “ΚΑ.ΖI PRODUCTION”
ΝΑΣΚΙΝΤΑΣΒΙΛΙ ΖΑΪΡΑ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Οργανισμός ενδιαφέρεται για την ανάθεση υπηρεσιών για την διοργάνωση πολιτιστικής
εκδήλωσης (συναυλίας) του Οργανισμου στα Ν. Μουδανιά στίς 15 Αυγούστου.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Ο Οργανισμός έχει την ανάγκη παροχής υπηρεσιών για την
διοργάνωση πολιτιστικής
εκδήλωσης (συναυλίας) του Οργανισμού
Ειδικότερα αφορά συναυλία στα Ν. Μουδανιά στις 15 Αυγούστου.
Οι υπηρεσίες που προτείνεται να παρασχεθούν και οι προδιαγραφές τους , είναι οι εξής:
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Συναυλία με 4μελή ορχήστρα με: 1ος μουσικός (πλήκτρα)
2ος μουσικός (ακουστική κιθάρα, ή ηλεκτρική κιθάρα ή βιολί– φωνή)
3ος μουσικός (ντραμς, ή κλαρίνο, ή μπουζούκι)
4ος μουσικός φωνή
Διάρκεια εκδήλωσης:2,5 ώρες
•

Σε περίπτωση αλλαγής ημερομηνίας ή τόπου των προγραμματισμένων εκδηλώσεων ή
κακοκαιρίας ή άλλων αστάθμητων παραγόντων δίνεται η δυνατότητα αλλαγών
ημερομηνίας και τόπου παροχής των παραπάνω εργασιών. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα
προσκομίζεται βεβαίωση του προέδρου του Οργανισμού.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1
Συναυλία 4μελή ορχήστρα με: 1ος
Υπηρεσία
1
μουσικός (πλήκτρα)
2ος μουσικός (ακουστική κιθάρα, ή
ηλεκτρική κιθάρα ή βιολί– φωνή)
3ος μουσικός (ντραμς, ή κλαρίνο, ή
μπουζούκι)
4ος μουσικός φωνή
Διάρκεια εκδήλωσης: 2,5 ώρες

Σύνολο καθαρής αξίας
Φ.Π.Α.
Γενικό Σύνολο Δαπάνης

ΤΙΜΗ ΜΟΝ.
524,19€

ΔΑΠΑΝΗ
524,19€

524,19 €
125,81 €
650,00€

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας έχει εκδοθεί α) η υπ' αριθ. 65/2018
απόφαση ανάληψης δαπάνης του Πρόέδρου Δ.Σ. με ΑΔΑ: ΨΒΤΛΟΛΙΤ-2ΒΧ και β) η βεβαίωση

της οικονομικής υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης,
για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, την συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου
4 του ΠΔ 80/2016 και την δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης
με α/α 123/2018 με ΑΔΑ: ΨΠ9ΨΟΛΙΤ-ΩΙΧ
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω υπηρεσία, είτε με e-mail,
είτε με ΦΑΧ στο 2373065791, είτε ταχυδρομικώς μέχρι τις 13/08/2018.
Μεταγενέστερες προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Κωνσταντίνος Κουτσουμούκης

