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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
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

Νέα Μουδανιά: 17/11/2016
Αριθ. Πρωτ.: 809

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Οργανισμός ενδιαφέρεται για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για την συντήρηση του
ηχητικού και φωτιστικού συστήματος στο κλειστό θέατρο Ν. Μουδανιών.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Ο Οργανισμός έχει την ανάγκη προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες συντήρησης
του ηχητικού και φωτιστικού συστήματος στο κλειστό θέατρο Ν. Μουδανιών.
Επίσης υπάρχει πίστωση στον προϋπολογισμό με Κ.Α. 15.6661.0001
Τα προς προμήθεια είδη είναι τα παρακάτω:
Βίσματα ήχου speacon
τεμ. 10
Βίσματα ήχου xlr αρσενικά
τεμ. 25
Βίσματα ήχου xlr θυληκά
τεμ. 25
Βίσματα ήχου multi box
τεμ. 1
Τροφοδοτικά ντουί θεατρικών προβολέων
τεμ. 36
Λαμπτήρες 1000w θεατρικών προβολέων
τεμ. 36
Πλακέτα τροφοδοσίας θεατρικού προβολέα παρακολούθησης (κανόνι) τεμ 1

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΕΜΑΧΙΑ

ΤΙΜΗ
ΤΕΜΑΧΙΟΥ

ΤΙΜΗ

1

Βίσματα ήχου speacon

10

10,00€

100,00 €

2

Βίσματα ήχου xlr αρσενικά

25

12,10€

302,50 €

3

Βίσματα ήχου xlr θυληκά

25

12,10€

302,50 €

4

Βίσματα ήχου multi box

1

182,26€

182,26 €

5

Τροφοδοτικά ντουί θεατρικών προβολέων

36

12,10€

435,60 €

6

Λαμπτήρες 1000w θεατρικών προβολέων

36

16,13€

580,68 €

7

Πλακέτα
τροφοδοσίας
θεατρικού
παρακολούθησης(κανόνι)

1

64,20€

64,20 €

προβολέα

ΣΥΝΟΛΟ 1.967,74 €
Φ.Π.Α.(24%)

472,26 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.440,00 €
Η παράδοση των προσφερόμενων υλικών θα γίνει άμεσα. Τα υλικά πρέπει να παραδοθούν
ελεύθερα, με ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου.

16PROC005410426 2016-11-18

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για τις ανωτέρω προμήθειες και τα
παρακάτω δικαιολογητικά, είτε με e-mail, είτε ταχυδρομικώς μέχρι την 25/11/2016.
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων
συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την
προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης
(Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις
ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου. Αν το δικαιολογητικό δεν εκδοθεί μέχρι την καταλητική ημερομηνία να
προσκομισθεί η αίτηση έκδοσης του ποινικού μητρώου προς την αρμόδια δικαστική αρχή και
εφόσον εκδοθεί να αποσταλεί το συντομότερο δυνατόν.
β. Φορολογική ενημερότητα
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του
νομικού προσώπου (καταστατικό, ΦΕΚ κλπ)(άρθρο 93 του Ν.4412/2016)
Μεταγενέστερες προσφορές ή προσφορές με ελλειπή δικαιολογητικά δεν γίνονται δεκτές.

Ο Πρόεδρος

Εμμανουήλ Μπέης

