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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Οργανισμός ενδιαφέρεται για την ανάθεση υπηρεσιών για την ηχητική και φωτιστική κάλυψη
πολιτιστικής εκδήλωσης (συναυλίας) του Οργανισμου στα Ν. Μουδανιά στίς 15 Αυγούστου.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Ο Οργανισμός έχει την ανάγκη παροχής υπηρεσιών για την ηχητική και φωτιστική κάλυψη
πολιτιστικής εκδήλωσης (συναυλίας) του Οργανισμού
Ειδικότερα αφορά συναυλία στα Ν. Μουδανιά στις 15 Αυγούστου.
Τεχνικά χαρακτηριστικά ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης:
-Εξωτερικός ήχος :
(4 ηχεία δορυφόροι-SUB υψηλής πίεσης 15'' E.V. RX115 & RX218,
1 τελικός ενισχυτής 4Χ1000W,1 processor επεξεργαστής ήχου, 4 βάσεις ηχείων.)
-Stage ήχος : (κονσόλα DYNACORD 16 καναλιών, 4 ηχεία μόνιτορ, 4 DI, 4 stand μικροφώνων,
4 μικρόφωνα, laptop, διάφορα καλώδια συνδεσμολογίας ήχου και ρεύματος). Σε περίπτωση
κάλυψης χορωδιών θα παρέχονται με την ίδια τιμή άλλα 4 πυκνωτικά μικρόφωνα, 4 stand
μικροφώνων & 4 καλώδια.
-Φωτισμός : (2 στήλες φωτισμού με 6 PAR LED για φωτισμό με διάφορους χρωματισμούς ,
1 κονσόλα φωτισμού , 2βάσεις φώτων, καλώδια συνδεσμολογίας.)
•

•

Ο παραπάνω εξοπλισμός θα μεταφέρεται κα θα στήνεται 2 ώρες νωρίτερα στο χώρο της
εκδήλωσης από έμπειρο προσωπικό και ηχολήπτη.
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
1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝ.ΜΕΤΡ.
Υπηρεσία
Σύνολο καθαρής αξίας
Φ.Π.Α. 24%
Γενικό Σύνολο Δαπάνης

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1

ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΔΑΠΑΝΗ
420,00€
420,00€
420,00€
100,80€
520,80€

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 124/2018 με ΑΔΑ: Ω8Α2ΟΛΙΤ-6ΒΗ
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

