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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη σύμβασης ηχοφωτιστικής
ενοικίασης και κάλυψης των θεσμοθετημένων εκδηλώσεων της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας, έτους 2018

Κριτήριο αξιολόγησης : Η ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

Προϋπολογισμός: 13.523,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : Έως τις 19-12- 2017 και ώρα 14.30 μ.μ.
στα γραφεία του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ , 26ης Οκτωβρίου 64 3οςΌροφος γρ. 71
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : Την 20α -12- 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.30
π.μ στα γραφεία του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ , 26ης Οκτωβρίου 64 3οςΌροφος γρ. 71

H Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας προκειμένου να καλύψει συγκεκριμένες ανάγκες της σε ενοικίαση

«ηχοφωτιστικού εξοπλισμού για την κάλυψη των θεσμοθετημένων εκδηλώσεων της Περιφέρειας

Κεντρικής Μακεδονίας, για το έτος 2018, προκηρύσσει διαδικασία απευθείας ανάθεσης με κριτήριο

κατακύρωσης την συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάση της τιμής

(Χαμηλότερη Τιμή).

Έχοντας υπόψη:
1) του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

2) του ν. 4472/2016 (Αρ. Φ. 74/Τ’ Α’/19-5-2017) “Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση

διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων,

μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής

Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις.”

3) της αριθμ. 57654/22-5-2017 απόφασης "Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας
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και Ανάπτυξης", (ΦΕΚ 1781/T’ B’/23-5-2017)

4) της αριθμ. πρωτ. 3468 /30-5-2017 Κατευθυντήριας Οδηγίας της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: ΩΥ7ΙΟΞΤΒ-45Γ)

περί ενημέρωσης για τη δημοσίευση του ν. 4472/2016 (Α/74), τροποποίηση διατάξεων ν. 4412/2016 και

έκδοση Υ.Α. ΚΗΜΔΗΣ

5) του ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις»

(ΦΕΚ Α΄247/27-11-1995) ως προς τις διατάξεις οι οποίες ισχύουν μετά την εφαρμογή του ν.4270/2014

6) του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας

2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

7) του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161)

και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,

8) της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της

16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,

9) του Ν.4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν.4046/2012, του

ν.4093/2012 και του ν.4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄167/23-7-2013) άρθρο 64 σχετικά με

τους συντελεστές παρακράτησης φόρου

10)του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός

των μελών τους με κλήρωση»,

11)του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,

12)του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων

των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και

άλλες διατάξεις”,

13)του άρθρου 4 του π.δ. 118/2007 (Αρ. Φ. 150/ τ. Α'/10-7-2007)

14)της αριθμ.οικ.30110(385)/27-1-2017 Απόφασης Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας “Περί

μεταβίβασης αρμοδιοτήτων των οργανικών μονάδων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στους

Αντιπεριφερειάρχες και στον Εκτελεστικό Γραμματέα, καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής

εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων “ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ”, στους

Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα, στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, των

Διευθύνσεων/Αυτοτελών Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων, Τμημάτων/Αυτοτελών Τμημάτων και Αυτοτελών

Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας” (ΦΕΚ 390/Τ' Β΄/10-2-2017) και της αριθμ.ΓΠΚΜ

οικ.642/20-2-2017 απόφασης Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί “Παράτασης θητείας

Αντιπεριφερειαρχών και ανάθεσης τομέων ευθύνης σε όλους τους Αντιπεριφερειάρχες της

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας” (ΦΕΚ 102 /ΥΟΔΔ/6-3-2017)

15)του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Π.Κ.Μ. (Π.Δ. 133/2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με

την 81320 & 77909 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας

Θράκης (Αρ. ΦΕΚ 4302/30-12-2016).

16)του ν.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-

Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ Α΄87/07-06-2010)
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17)του ν.4071/2012 "Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη

διοίκηση Ενσωμάτωσης Οδηγίας 2009/50/ΕΚ" (ΦΕΚ Α΄85/11-4-2012)

18)Το αριθμ.482592(768)/15-11-2017 (ΑΔΑΜ: 17REQ002244777) έγγραφο του Αυτοτελούς Γραφείου

Τύπου και Δημοσίων -Διεθνών Σχέσεων.

19)Την αριθμ.244749(6133) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α/Α 3479), (ΑΔΑ:ΩΦ0Ο7ΛΛ-ΝΑΔ,

ΑΔΑΜ: 17REQ002362261) η οποία καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της

Οικονομικής Υπηρεσίας ΠΚΜ ποσού δεκατριών χιλιάδων είκοσι τριών ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτά,

για το έτος 2018 (13.523,99€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και στον ΚΑΕ

02.21.01.721.0845.α.01 .

20)των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που

αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του

συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού

δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται

ρητά παραπάνω.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο γραφείο 71 του Τμήματος Προμηθειών, 26ης Οκτωβρίου 64, 3ος Όροφος,

στις 20 -12-2017 , ημέρα Τετάρτη, και ώρα 10.30 π.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό θα πρέπει να αποστείλουν προσφορά με

οποιοδήποτε τρόπο, καθημερινά από τις 8:30 έως τις 14:30, και μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα

της διενέργειας του διαγωνισμού, (δηλ. μέχρι την 19/12/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.30 μμ). Προσφορές που

θα κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν :
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή

προσφορά, που είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας για τον

Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ή στα κράτη – μέλη που έχουν κυρώσεις τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων του

Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το ν. 2513/97 (ΦΕΚ 139/Α), υπό τον όρο ότι η

σύμβαση καλύπτεται από την ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες προσμετρούμενες από την επομένη

της καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης των προσφορών.

Προσφορά που ορίζει χρόνο μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται Δημόσια από την Διενεργούσα Αρχή (Τμήμα Προμηθειών ΠΚΜ) .

Τυχόν διευκρινίσεις και πληροφορίες παρέχονται από την Τμήμα Προμηθειών τηλ. 2313 319145, τις

εργάσιμες μέρες και ώρες. Διευκρινήσεις που αφορούν τις εκδηλώσεις, πληροφορίες παρέχονται από το

Αυτοτελές Γραφείο Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων στο τηλ. 2313 319697, τις εργάσιμες μέρες και ώρες επίσης.

Το αντικείμενο του έργου περιγράφεται κατωτέρω αναλυτικά στο Άρθρο 3

Κριτήριο ανάθεσης είναι η χαμηλότερη τιμή για το σύνολο του έργου, μετά από σχετική αξιολόγηση ως

προς την πληρότητα των Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Τεχνικών Προδιαγραφών

Η προσφορά θα αφορά στο σύνολο των παραπάνω υπηρεσιών, και όχι σε τμήμα τους.
ΑΡΘΡΟ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Η συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία είναι ανοικτή, επί ίσοις όροις, σε όσους πληρούν τις νομικές,
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οικονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στην Πρόσκληση και διαθέτουν την απαιτούμενη

επαγγελματική επάρκεια και εμπειρία.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές οι προσφορές που είναι σύμφωνες με όλους τους όρους, τις

προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές της Πρόσκλησης.

Προσφορές που, κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής, είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή

περιέχουν όρους αντίθετους προς την παρούσα Πρόσκληση ή και αιρέσεις, χαρακτηρίζονται ως μη αποδεκτές και

απορρίπτονται.

Τα έγγραφα της προσφοράς και της Σύμβασης καθώς και όλη η σχετική αλληλογραφία που είναι δυνατό

να απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 2.. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ,

Στον διαγωνισμό δε γίνονται δεκτοί:

 Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από διαγωνισμούς του Δημοσίου με απόφαση του Υπουργού
Ανάπτυξης.

 Όσοι κηρύχτηκαν έκπτωτοι από συμβάσεις με απόφαση άλλης Δημόσιας Υπηρεσίας ή Ν.Π.Δ.Δ, Ν.Π.Ι.Δ
ή ΑΕ του Δημοσίου Τομέα γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις.

 Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις.

 Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις αποκλεισμού της
παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της.

 Κάθε υποψήφιος εφόσον έχει εκδοθεί σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση που αφορά τα
παρακάτω αδικήματα:

1. Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής
δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου.

2. Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου

1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου.

3. Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

4. Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας

91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του

χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

ΑΡΘΡΟ 3.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την υποχρέωση του αναδόχου :

Να προμηθεύει και να τοποθετεί εξοπλισμό ήχου και φωτιστικών (όπου απαιτείται) στις εκδηλώσεις της ΠΚΜ,

ώστε να είναι δυνατή από τεχνική υποστήριξη η διεξαγωγή τους.

Η σύναψη σύμβασης, για όλο το έτος του 2018, αφορά τις κάτωθι εκδηλώσεις :

1) 27η Ιανουαρίου, ημέρα μνήμης των Ελλήνων Εβραίων μαρτύρων και ηρώων του ολοκαυ-τώματος

2) Εορτασμός Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου 1821 (παρέλαση)

3) 19η Απριλίου, ημέρα Φιλελληνισμού και Διεθνούς Αλληλεγγύης

4) 24η Απριλίου, ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Αρμενίων
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5) 9η Μαΐου, εορτασμός ημέρας λήξης του Β' Παγκοσμίου Πολέμου

6) 19η Μαΐου, ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου

7) 14η Σεπτεμβρίου, ημέρα μνήμης της γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας

8) 30η Σεπτεμβρίου, ημέρα Εθνικών Ευεργετών

9) 13η Οκτωβρίου, ημέρα Μακεδονικού Αγώνα

10) 24η Οκτωβρίου, ημέρα Ηνωμένων Εθνών

11) 27η Οκτωβρίου, μαθητική παρέλαση

12) 28η Οκτωβρίου, Επέτειος του ΟΧΙ (παρέλαση)

13) 30η Οκτωβρίου, Επέτειο της απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης από τα γερμανικά στρα¬τεύματα

κατοχής

14) 11η Νοεμβρίου, υπογραφή ανακωχής και λήξης του Α' Παγκοσμίου Πολέμου- (Ζέϊτελικ) Συμμαχικά

Νεκροταφεία

15) 21η Νοεμβρίου, ημέρα Ενόπλων Δυνάμεων

16) Τέλος Νοεμβρίου, εορτασμός Εθνικής Αντίστασης Υπάρχει επίσης, διαφορετική απαίτηση σε

εξοπλισμό, ανάλογα με το εύρος της εκδήλωσης και του χώρου στον οποίο πραγματοποιείται.

Επισημάνουμε, ότι κατά την διάρκεια του έτους 2018, μπορεί να προκύψει νέα θεσμοθετημένη

εκδήλωση μέσω Νόμου ή Προεδρικού Διατάγματος (π.χ. εντός του έτους 2016 - 30η Οκτωβρίου, «Επέτειο της

απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής», Π.Δ. 50/2016, ΦΕΚ 81/Α/09-05-

2016) καθώς και, λόγω των εργασιών που υλοποιούνται στο κέντρο της πόλης της Θεσσαλονίκης, (απομάκρυνση

μνημείων λόγω έργων – εργασιών κλπ), να πραγματοποιηθούν οι εκδηλώσεις με κατάθεση στεφάνων στο Ηρώο

του Γ' Σώματος Στρατού με χρήση του υπάρχοντος εκεί ηχητικού εξοπλισμού, όπου η τεχνική συνδρομή του

Αναδόχου δεν είναι απαραίτητη. Υπάρχει αδυναμία εκ των προτέρων προσδιορισμού του ακριβή αριθμού των

έκτακτων εκδηλώσεων, όπως ανωτέρω. Η αποζημίωση του αναδόχου για τις υπηρεσίες και εξοπλισμού που θα

παράσχει, θα γίνει αναλογικά προς το συμβατικό τίμημα και τον τύπο της εκδήλωσης όπως περιγράφονται

κατωτέρω, και , σε συνεργασία και συμφωνία με το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων - Διεθνών Σχέσεων.

Σε κάθε μία εκδήλωση απαιτείται διαφορετικός εξοπλισμός, ανάλογα με το εύρος και τον χώρο στον οποίο

πραγματοποιείται. Συγκεκριμένα :

 Εθνική Επέτειος 25ης Μαρτίου 1821- παρέλαση (Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου- Θεσσαλονίκη)

Εξοπλισμός : μία (1) ψηφιακή κονσόλα ήχου 32ΙΝ/16ΟUT, δώδεκα (12) ηχεία τύπου Long Throw 12’’,

100 Hz-18KHz/136 db/IP56 ή εναλλακτικά έξι (6) διπλές συστοιχίες ηχείων Line Array, τέσσερα (4)

ηχεία τύπου Full Range 40Hz -19KHz/136db, τέσσερα (4) Sub Woofer, ψηφιακοί ενισχυτές ήχου,

επεξεργαστές ήχου, μονάδες καθυστέρησης (delay line), συστήματα ασύρματης μετάδοσης ψηφιακού

ήχου 2,4GHz ή 5,8GHz, εμβέλειας τουλάχιστον ενάμισι (1,5) χιλιόμετρο, με τουλάχιστον ένα (1) κέντρο

μετάδοσης και έξι (6) δέκτες λήψης, έξι (6) ανυψωτικά ηχείων με δυνατότητα ανύψωσης έως πέντε (5)

μέτρων και μέγιστου φορτίου διακοσίων (200) κιλών, δύο (2) σκαλωσιές ηχείων ύψους δύο (2) μέτρων,
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οκτώ (8) μικρόφωνα χώρου πυκνωτικά, οκτώ (8) βάσεις μικροφώνων βαρέως τύπου, καλώδια και

διατάξεις σύν¬δεσης των ανωτέρω.

 Εθνική Επέτειος 28ις Οκτωβρίου - παρέλαση (Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου- Θεσσαλονίκη)

Εξοπλισμός : όμοιος με τον ανωτέρω, με επιπλέον απαίτηση τεσσάρων (4) ηχείων αυτό-ενισχυόμενων

για τον χώρο εξέδρας των επισήμων, τέσσερις (4) τρίποδες ηχείων, έξι (6) ασύρματα μικρόφωνα UHF

με εξωτερικές κεραίες αύξησης της εμβέλειας - αναλόγιο ομιλητή.

 27ης Οκτωβρίου-μαθητική παρέλαση (οδός Τσιμισκή - Θεσσαλονίκη)

Εξοπλισμός : μία (1) ψηφιακή κονσόλα ήχου 32ΙΝ/16ΟυΤ, δώδεκα (12) ηχεία τύπου Long Throw 12’’,

100 Hz-18KHz/136 db/IP56 ή εναλλακτικά έξι (6) διπλές συστοιχίες ηχείων Line Array, τέσσερα (4)

ηχεία τύπου Full Range 40Hz -19KHz/136db, τέσσερα (4) ηχεία Sub Woofer, ψηφιακοί ενισχυτές ήχου,

επεξεργαστές ήχου, μονάδες καθυστέρησης (delay line), συστήματα ασύρματης μετάδοσης ψηφιακού

ήχου 2,4GHz ή 5,8GHz, εμβέλειας τουλάχιστον ενός (1) χιλιομέτρου, με τουλάχιστον ένα (1) κέντρο

μετάδοσης και έξι (6) δέκτες λήψης, έξι (6) ανυψωτικά ηχείων με δυνατότητα ανύψωσης έως πέντε (5)

μέτρων και μέγιστου φορτίου διακοσίων (200) κιλών, δύο (2) σκαλωσιές ηχείων ύψους δύο (2) μέτρων,

οκτώ (8) μικρόφω¬να χώρου πυκνωτικά, οκτώ (8) βάσεις μικροφώνων βαρέως τύπου, καλώδια και

διατάξεις σύνδεσης των ανωτέρω.

 19ης Μαΐου, ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου

Εξοπλισμός : μία (1) ψηφιακή κονσόλα ήχου 32ΙΝ/16ΟυΤ, δώδεκα (12) ηχεία τύπου Long Throw 12’’,

100 Hz-18KHz/136 db/IP56 ή εναλλακτικά δεκαέξι (16) ηχεία Line Array, τέσ¬σερα (4) Sub Woofer,

ψηφιακοί ενισχυτές ήχου, επεξεργαστές ήχου, δύο (2) ηχεία μόνιτορ αυτό-ενισχυόμενα, διατάξεις

υποστήριξης εδάφους (ground support system) - δώδεκα (12) Χ επτά (7) μέτρων, προβολείς διάχυτοι για

τον φωτισμό του χώρου Led 200W/100dg, δύο (2) μικρόφωνα αναλογίου τύπου Gooseneck, τέσσερα(4)

ηχεία ασύρματα μικρόφωνα UHF, δύο (2) CD/Mp3 Player, τέσσερα(4) μικρόφωνα χώρου πυκνωτικά,

βάσεις μικροφώνων βαρέως τύπου, αναλόγια μουσικών με φως Led, αναλόγιο ομιλητή, καλώδια και

διατάξεις σύνδεσης των ανωτέρω.

 Λοιπές εκδηλώσεις στους χώρους των μνημείων.

Εξοπλισμός : μία (1) ψηφιακή κονσόλα ήχου 12ΙΝ, τέσσερα (4) ηχεία αυτό-ενισχυόμενα για τον χώρο

της εκδήλωσης, δύο (2) ασύρματα μικρόφωνα UHF, δύο (2) μικρόφωνα αναλογίου τύπου Gooseneck ή

αντίστοιχου τύπου, βάσεις μικροφώνων βαρέως τύπου, καλώδια και διατάξεις σύνδεσης με επιπλέον

εξοπλισμό εάν χρειαστεί δύο (2) ηχεία μόνιτορ αυτό-ενισχυόμενα και μικρόφωνα.

Ο ανωτέρω εξοπλισμός θα είναι ο μέγιστος δυνατός, και διαμορφώνεται ανάλογα με τις απαιτήσεις και τις

ανάγκες της κάθε εκδήλωσης με το απαιτούμενο εξειδικευμένο προσωπικό.

Σε περιπτώσεις καιρικών φαινομένων (βροχόπτωση), ο ανωτέρω εξοπλισμός να δύναται να λειτουργεί με

ασφάλεια και απρόσκοπτα για την διεξαγωγή και ολοκλήρωση της εκδήλωσης.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Α) Ενοικιαζόμενος ηχητικός εξοπλισμός.
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Ο εξοπλισμός που θα διατίθεται, θα πρέπει να έχει όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά συμμόρφωσης, σύμφωνα

με την Ευρωπαϊκή Ένωση (Certificate of Conformity). Ο προμηθευτής θα πρέπει να αναφέρει και να περιγράφει

στην προσφορά του, τον τύπο-μοντέλο της κάθε συσκευής και να δηλώνει υπεύθυνα ότι διαθέτει όλα τα

απαραίτητα πιστοποιητικά εφόσον ζητηθούν. Ο εξοπλισμός θα πρέπει να παραδίδεται σε άριστη λειτουργική

κατάσταση.

Β) Εγκατάσταση εξοπλισμού.

Η εγκατάσταση του ηχητικού εξοπλισμού θα πρέπει να πραγματοποιείται από πιστοποιημένο τεχνικό προσωπικό

και εκτός του πτυχίου να διαθέτει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και

Δικτύων, Ραδιοηλεκτρολόγου ή Ραδιοτεχνίτου (όχι βοηθού Ραδιοτεχνίτου), σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο -

Π.Δ. 258/2003(ΦΕΚ235/Α/10-10-2003), ΚΥΑ 52424/8501(ΦΕΚ2663/Β/2011), Β.Δ. 510/1971 (ΦΕΚ 152/Α/31-

07-1971), Ν.Δ.2624/1953(ΦΕΚ292/Α/29-10-1953).

Στην προσφορά, θα πρέπει να αναφέρεται ο αριθμός αδείας με το όνομα του τεχνικού υπευθύνου της εταιρείας.

Ο τεχνικός υποχρεούται να επιβλέπει και είναι υπεύθυνος για την λειτουργία του εξοπλισμού, καθ'ολη τη

διάρκεια της εκδήλωσης.

Γ) Κανόνες ασφαλείας.

Βασική αρχή, είναι η προστασία της ζωής των ανθρώπων και ζώων που βρίσκονται στον χώρο της εκδήλωσης.

Στις προσφορές θα πρέπει να κατατεθεί και ο εξοπλισμός ασφαλείας. Η κάθε εταιρεία επιβάλλεται να διαθέτει

τον απαραίτητο βοηθητικό εξοπλισμό που χρειάζεται σε κάθε εγκατάσταση, ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή

λειτουργία των μηχανημάτων και η ασφάλεια συμμετεχόντων και κοινού. Εκτεθειμένα καλώδια σε σημεία

διέλευσης, πρέπει να τοποθετούνται σε ειδικές διατάξεις (κανάλια υψηλής αντοχής), πίνακες παροχής ρεύματος

να διαθέτουν διακόπτη διαφυγής ρεύματος - ηλεκτροπληξιακό - αν δεν είναι τυποποιημένοι, να διαθέτουν

παραστατικά κατασκευής από αδειούχο ηλεκτρολόγο, συστήματα ανάρτησης φωτισμού και ηχείων, θα πρέπει να

αναφέρεται ρητά το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρους ανύψωσης, χωρίς να γίνεται υπέρβαση του ορίου ασφαλείας

και των προδιαγραφών του κατασκευαστή. Ειδικά για τα συστήματα ανάρτησης μεγάλου φορτίου υποστήριξης

εδάφους (ground support), θα προσκομιστούν μαζί με την προσφορά όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά του

κατασκευαστή για έλεγχο. Ο ανωτέρω εξοπλισμός ασφαλείας θα περιγράφεται αναλυτικά στην προσφορά.

Η ενοικίαση και εγκατάσταση του εξοπλισμού, επιβάλλεται να διαθέτει όλες τις παραπάνω προδιαγραφές ώστε

να θεωρείται νόμιμη (πιστοποιημένο εξοπλισμό, εξειδικευμένο προσωπικό - άδειες ασκήσεως επαγγέλματος,

εξοπλισμός ασφαλείας κ.α.).

ΑΡΘΡΟ 4. ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι προσφορές τοποθετούνται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, σε δύο (2) αντίγραφα, δακτυλογραφημένες και

υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα.

Το ένα αντίτυπο θα φέρει την ένδειξη "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ" και θα υπερισχύει σε περίπτωση ασυμφωνίας του με

τα υπόλοιπα αντίτυπα.

Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος περιέχει δύο επί μέρους, ανεξάρτητους, σφραγισμένους φακέλους, δηλαδή
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Α. «Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Τεχνικής Προσφοράς», με τα απαραίτητα

δικαιολογητικά (ΑΡΘΡΟ 5 της παρούσας)

Β. «Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς»

Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

 Η λέξη "ΠΡΟΣΦΟΡΑ" με κεφαλαία γράμματα

 Ο πλήρης τίτλος της Αναθέτουσας Αρχής (Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας)

 Ο πλήρης τίτλος της πρόσκλησης και ο αριθμός αυτής.

 Τα πλήρη στοιχεία του Προσφέροντα.

Με την προσφορά ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους

της παρούσης πρόσκλησης.

Εσωτερικά του κυρίως φακέλου τοποθετείται επίσης και Αίτηση Συμμετοχής στο Διαγωνισμό του

ενδιαφερομένου με μορφή επιστολής προς την ΠΚΜ στην οποία πρέπει να αναφέρονται:

1. Το περιεχόμενο του κυρίως φακέλου

2. Ότι η προσφορά τους ισχύει για 60 ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της καταληκτικής

ημερομηνίας κατάθεσης των προσφορών της πρόσκλησης

3. Ότι έλαβαν γνώση και αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και

πληρούν όλα τα κριτήρια συμμετοχής

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο γραφείο 71 του Τμήματος Προμηθειών, 26ης Οκτωβρίου 64, 3ος
Όροφος, στις 20 -12-2017 , ημέρα Τετέρτη , και ώρα 10.30 π.μ...
Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό θα πρέπει να αποστείλουν προσφορά με

οποιοδήποτε τρόπο, καθημερινά από τις 8:30πμ έως τις 14:30μμ, μέχρι και την Τρίτη 19-12-2016.
Προσφορές που θα κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα θεωρούνται εκπρόθεσμες και

επιστρέφονται.
Η παρούσα πρόσκληση διατίθεται αποκλειστικά από την ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας :
www.pkm.gov.gr

ΑΡΘΡΟ 5. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Τα κάτωθι θα περιλαμβάνονται στο Φάκελο Δικαιολογητικών-Τεχνικής Προσφοράς του υποψηφίου:

Οι προσφορές τοποθετούνται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα περιέχει:

Στα Δικαιολογητικά Συμμετοχής θα περιλαμβάνονται τα κάτωθι:

1) Ποινικό μητρώο

2) Φορολογική και Ασφαλιστική ενημερότητα

3) Πιστοποιητικό οικείου επιμελητηρίου, από όπου θα προκύπτει η επαγγελματική δραστηριότητα, σε ισχύ ή

στην περίπτωση ατομικής επιχείρησης , βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από δημόσια αρχή.

Σημειώνεται ότι αν για όποιο από τα δικαιολογητικά 1,2,3 ο υποψήφιος δε δύναται να τα προσκομίσει στο
καθορισμένο χρονικό διάστημα οφείλει να τα δηλώσει με υπεύθυνη δήλωση. Τα αντίστοιχα Δικαιολογητικά θα
προσκομιστούν υποχρεωτικά από τον ανάδοχο πριν την έκδοση της Απόφασης Ανάθεσης από την Οικονομική
Επιτροπή της Π.Κ.Μ. (Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα,
Αποδεικτικό Εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο).

4) Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, του νομίμου

εκπροσώπου του προσφέροντος ή του υποψήφιου νομικού προσώπου, η οποία φέρει ημερομηνία υπογραφής των

τελευταίων 30 ημερολογιακών ημερών, δίχως να απαιτείται θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής στην οποία να

http://www.pkm.gov.gr/
http://www.pkm.gov.gr/
http://www.pkm.gov.gr/
http://www.pkm.gov.gr/
http://www.pkm.gov.gr/
http://www.pkm.gov.gr/
http://www.pkm.gov.gr/
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δηλώνονται τα κάτωθι:

α) Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον υποψήφιο ανάδοχο για 60 ημέρες από την επομένη της διενέργειας της

απευθείας ανάθεσης.

β) Αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας πρόκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

γ) Ο Ανάδοχος ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις που θα αναλαμβάνει όπως αυτές περιγράφονται στα άρθρα

της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

H Τεχνική Προσφορά θα περιλαμβάνει:

I. Κατάθεση πτυχίων και πιστοποιήσεων του τεχνικού προσωπικού και των πτυχίων που διαθέτει

[άδεια ασκήσεως επαγγέλματος του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,

Ραδιοηλεκτρολόγου ή Ραδιοτεχνίτου (όχι βοηθού Ραδιοτεχνίτου), σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο - Π.Δ.

258/2003(ΦΕΚ235/Α/10-10-2003), ΚΥΑ 52424/8501(ΦΕΚ2663/Β/2011), Β.Δ. 510/1971 (ΦΕΚ

152/Α/31-07-1971), Ν.Δ.2624/1953(ΦΕΚ292/Α/29-10-1953)] Να αναφέρεται ο αριθμός αδείας με το

όνομα του τεχνικού υπευθύνου της εταιρείας

II. Τεχνικά φυλλάδια χαρακτηριστικών των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν στο έργο, οι προδιαγραφές

τους , οι εγγυήσεις τους, η έγκριση τους για χρήση στην ελληνική αγορά, εφόσον υπάρχει, όπως και

περιγραφή και οι πιστοποιήσεις του εξοπλισμού ασφαλείας.

Σημείωση 1:

Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους

στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά κατατίθενται σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν.4250/2014,

ήτοι:

α)Εφόσον πρόκειται για δημόσια έγγραφα κατατίθενται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων

εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους

β)Εφόσον πρόκειται για ιδιωτικά έγγραφα κατατίθενται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα αντίγραφα,

υπό την προϋπόθεση ότι έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.

Σημείωση 2:

Τα ανωτέρω δεν αφορούν τα φυλλάδια Τεχνικών Προδιαγραφών, τα οποία εκτός της Ελληνικής γλώσσας

δύνανται να είναι και στην Αγγλική.

ΑΡΘΡΟ 6. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως τους όρους του Άρθρου 3, θα απορρίπτονται ως μη αποδεκτές.

 Προσφορά με χρόνο παράδοσης μεγαλύτερο από τον προβλεπόμενο θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

 Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

 Προσφορά που δεν καλύπτει πλήρως απαράβατους όρους της Πρόσκλησης (όπου αναφέρονται), θα
απορρίπτεται.

 Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις κατά την κρίση της Υπηρεσίας
Διενέργειας/Αξιολόγησης από τους όρους της Πρόσκλησης, θα απορρίπτεται.

 Προσφορά που το συνολικό της τίμημα υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της προμήθειας είτε στο σύνολο,
είτε επιμέρους προϋπολογισθείσα δαπάνη ανά τύπο εκδήλωσης, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

ΑΡΘΡΟ 7. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ- ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ
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Η Οικονομική προσφορά των υποψηφίων θα γίνεται με βάση το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ κατωτέρω της παρούσας.

Η προσφορά θα αφορά το σύνολο του έργου και θα δίνεται σε ευρώ (χωρίς και συμπεριλαμβανομένου του

ΦΠΑ), ενώ σε περίπτωση λανθασμένου ΦΠΑ, αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία διενέργειας του

Διαγωνισμού.

Φόροι, κρατήσεις υπέρ τρίτων, κάθε άλλη νομική επιβάρυνση, ως και κάθε άλλη δαπάνη μη ρητά

καθοριζόμενη από την παρούσα, επιβαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν συνυπολογισθεί στην

προσφορά του διαγωνιζόμενου.

 Ο προϋπολογισμός για την κάθε παρέλαση, εκτιμάται περίπου στο ποσό των δύο χιλιάδων τετρακοσίων

ευρώ (2.400€) με τον Φ.Π.Α., ήτοι οι τρεις (3) παρελάσεις προϋπολογίζονται συνολικά σε, επτά

χιλιάδες διακόσια ευρώ (7.200€) με τον Φ.Π.Α.

 Ο προϋπολογισμός για την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, εκτιμάται στο ποσό των χιλίων

οκτακοσίων εξήντα ευρώ (1.859€) με τον Φ.Π.Α

 Ο προϋπολογισμός για τις λοιπές δώδεκα (12) θεσμοθετημένες εκδηλώσεις, εκτιμάται η κάθε μία

ξεχωριστά, στο ποσό των τριακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ (372€) με τον Φ.Π.Α., ήτοι τέσσερις

χιλιάδες τετρακόσια εξήντα τέσσερα ευρώ (4.464€) με τον Φ.Π.Α., για το σύνολο των δώδεκα (12)

εκδηλώσεων.

 Η συνολική εκτιμώμενη δαπάνη των θεσμοθετημένων εκδηλώσεων για το έτος 2018, ανέρχεται στο ποσό

των δεκατριών χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι τριών ευρώ (13.523,00 €) με τον Φ.Π.Α.
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΥΠΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ:
ΚΟΣΤΟΣ

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. Φ.Π.Α. ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α.

ενοικίαση ηχοφωτιστικού εξοπλισμού
και τεχνική υποστήριξη για την κάλυψη
τριών (3) παρελάσεων

............... ............... ...............

ενοικίαση ηχοφωτιστικού εξοπλισμού
και τεχνική υποστήριξη για την κάλυψη
της 19ης Μαΐου, ημέρα μνήμης της
γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου

............... ............... ...............

ενοικίαση ηχοφωτιστικού εξοπλισμού
και τεχνική υποστήριξη για την κάλυψη
των λοιπών δώδεκα (12)
θεσμοθετημένων εκδηλώσεων

............... ............... ...............

ΣΥΝΟΛΟ: ............... ............... ...............

Η προσφορά του συμμετέχοντα οικονομικού φορέα, επί ποινή αποκλεισμού, δεν πρέπει να ξεπερνά

τους επιμέρους προϋπολογισμούς των εκδηλώσεων

Με την υπογραφή της σύμβασης το αργότερο, ο Ανάδοχος καταθέτει εγγυητική καλής εκτέλεσης

ύψους στο 5% του συμβατικού τιμήματος άνευ ΦΠΑ, και διάρκεια έως 01/01/2019.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ
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............

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... …..ΓΙΑ ΠΟΣΟ ……………..ΕΥΡΩ

1.Με την επιστολή αυτή σας γνωστοποιούμε ότι εγγυόμαστε ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι
απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες υπέρ της για ποσό ΕΥΡΩ Στο ως άνω ποσό
περιορίζεται η ευθύνη μας, για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης μεταξύ της ……………………….

..………….και της ………..……………………………………

2. Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της διαιρέσεως και διζήσεως από
το δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη και των μη προσωποπαγών
και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 - 855, 862 - 864 και 866 - 869 του Αστικού Κώδικα,
όπως και από τα δικαιώματά μας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά.

3. Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας την οποία θα μας γνωστοποιήσετε,
ότι η ……………………………. δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή της που περιγράφεται στο ανωτέρω σημείο 1,
σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή, την ρητή υποχρέωση να σας καταβάλλουμε, χωρίς
οποιαδήποτε αντίρρηση, ολόκληρο ή μέρος του ποσού της εγγύησης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και εντός
τριών (3) ημερών από την ημερομηνία που μας το ζητήσετε.

4. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή ενέργεια συγκατάθεσης της
ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα
δικαστήρια, με αίτημα την μη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή τη θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση.

5. Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη εγγύηση μας, θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι να επιστραφεί σ' εμάς η
παρούσα εγγυητική επιστολή. Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σ' εσάς του
ποσού της εγγύησης.

6. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας που έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο
και Ν.Π.Δ.Δ., συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο που έχει καθορίσει ο Νόμος για την
Τράπεζά μας.

ΑΡΘΡΟ 8. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Με το άνοιγμα του φακέλου της προσφοράς, αξιολογείται η ορθότητα κατάθεσης της Υπεύθυνης Δήλωσης σε

σχέση και με τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης των υποψηφίων και η Τεχνική Προσφορά

Όσες προσφορές θα αξιολογηθούν θετικά ως προς τα ανωτέρω θα συνεχίσουν με το άνοιγμα των «Οικονομικών

προσφορών» όπου και θα καταγραφούν οι οικονομικές προσφορές με φθίνουσα σειρά. Ανάδοχος αναδεικνύεται

ο προσφέρων τη χαμηλότερη τιμή.

ΑΡΘΡΟ 10. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΠΛΗΡΩΜΗ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

Η σύμβαση ισχύει από την υπογραφή της και έως 31-12-2018.

Η πληρωμή της συμβατικής δαπάνης, θα καθορίζεται σύμφωνα με τον αριθμό και το είδος των

πραγματοποιηθέντων εκδηλώσεων, με πρώτη πληρωμή τέλος Ιουνίου 2018 (Α εξάμηνο 2018) και δεύτερη

πληρωμή, μέσα Δεκεμβρίου 2018 (Β εξάμηνο 2018)

Σε αντικειμενικά αιτιολογημένες περιπτώσεις η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατόπιν συμφωνίας των

μερών συμφώνως με τις διατάξεις του Άρθρου 132, του ν.4412/2016, και τις διατάξεις του Άρθρου 217,

του ν.4412/2016

ΑΡΘΡΟ 10. ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την έγγραφη

συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατ’ εξαίρεση ο Ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις
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απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή του Συμβατικού Τιμήματος, με βάση τους

όρους της Σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα και σε νομίμως

λειτουργούσα τράπεζα σε Χώρες-Μέλη της Ε.Ε. και της Συμφωνίας περί Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου

Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ 139/Α).

ΑΡΘΡΟ 11. ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από

αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν

παράσχει τις προβλεπόμενες υπηρεσίες, μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί,

σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και του Παραρτήματος Ι της παρούσας [

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:

α) οι υπηρεσίες δεν παρασχεθούν, με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του

αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον

ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,

β) Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός του αναδόχου

από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.

Με εντολή Π.Κ.Μ.

Ο Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης

Κ. Παπαγεωργίου
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