INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2017.05.29 09:47:48
EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: 6ΤΤΘΟΛΤΟ-ΚΔΔ

ΔΕΚΠΟΣΑ
ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ & ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ
ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΗΜΟΤ ΔΡΑΜΑ
ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

Δράμα 26/5/2017
Αρικμ. Πρωτ: -1327-

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΗΡΕΙΑ «ΗΧΗΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΕΚΔΗΛΩΕΩΝ 2017»
Ο Πρόεδροσ του Διοικητικοφ υμβουλίου τησ ΔΕΚΠΟΣΑ Δήμου Δράμασ

προκθρφςςει ςυνοπτικό διαγωνιςμό με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ και κριτιριο κατακφρωςθσ
τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά αποκλειςτικά βάςει τιμισ
(χαμηλότερη τιμή) για τθν ανάδειξθ αναδόχου εκτζλεςθσ τθσ υπθρεςίασ ΗΧΗΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ
ΕΚΔΗΛΩΕΩΝ 2017, προχπολογιςμοφ πενήντα τεςςάρων χιλιάδων τριακοςίων εβδομήντα
ενόσ ευρϊ και εξήντα τεςςάρων λεπτϊν (54.371,64 €) με το Φ.Π.Α.

1. Αναθζτουςα Αρχή - τοιχεία επικοινωνίασ:
Ανακζτουςα αρχι: ΔΕΚΠΟΣΑ Διμου Δράμασ
Είδοσ ανακζτουςασ αρχισ: Δθμοτικι Κοινωφελισ Επιχείρθςθ
Οδόσ:Σζρμα Πατριάρχου Διονυςίου Δράμα
Σαχ.Κωδ.:66 133
Σθλ.:25210 48304
Telefax:25210 48306
E-mail:info@dekpota.gr
Ιςτοςελίδα:www.dekpota.gr
Κωδικόσ NUTS: EL514

2. Πρόςβαςη ςτα ζγγραφα: Άμεςθ και δωρεάν πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ςτθ
διεφκυνςθ διαδικτφου www.dekpota.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν επίςθσ να λάβουν
γνϊςθ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ από το γραφείο του Διοικθτικοφ Σμιματοσ τθσ
επιχείρθςθσ κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ. Μποροφν επίςθσ να λάβουν αντίγραφα
αυτϊν με δαπάνεσ και φροντίδα τουσ.

3. Κωδικόσ CPV: «92370000-5 Τπθρεςίεσ τεχνικϊν ιχου».

4. Κωδικόσ NUTS κφριου τόπου παράδοςησ τησ προμήθειασ/εκτζλεςησ τησ υπηρεςίασ:
EL514
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5. Περιγραφή τησ δημόςιασ ςφμβαςησ: Ο διαγωνιςμόσ αφορά ςτθν υπθρεςία «Ηχητικήσ
κάλυψησ εκδηλϊςεων 2017», όπωσ περιγράφεται ςτισ ςχετικζσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και
κατανζμεται ςε κατθγορίεσ ανάλογα με το μζγεκοσ και τθν απαιτοφμενθ υλικοτεχνικι
υποδομι

ωσ

ακολοφκωσ:

α)

12

μεγάλεσ

εκδθλϊςεισ(κατθγ.1),

32

μεςαίεσ

εκδθλϊςεισ(κατθγ.2), 53 μικρζσ εκδθλϊςεισ(κατθγ.3), 21 πολφ μικρζσ εκδθλϊςεισ(κατθγ.4)
και μία(1) φορά ανάπτυξθ θχθτικισ εγκατάςταςθσ ςτουσ δρόμουσ τθσ πόλθσ κακ όλθ τθ
διάρκεια τθσ ‘ΟΝΕΙΡΟΤΠΟΛΗ’(κατθγ.5).
6. Εναλλακτικζσ προςφορζσ: Δεν γίνονται δεκτζσ
7. Χρόνοσ εκτζλεςησ υπηρεςίασ: Ζναρξθ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και λιξθ ςτισ
7/1/2018.

8. Δικαιοφμενοι ςυμμετοχήσ: 1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα, ι
ενϊςεισ αυτϊν που δραςτθριοποιοφνται ςτο επάγγελμα τθσ παροχισ των περιγραφόμενων
υπθρεςιϊν και που είναι εγκατεςτθμζνα ςε κράτοσ-μζλοσ τθσ Ε.Ζνωςθσ, ι του Ε.Ο.Χ. ι ςε
τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τισ αρμόδιεσ Δ ι άλλεσ κατάλλθλεσ
ςυμφωνίεσ. 2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων ςυμμετζχουν υπό τουσ όρουσ των παρ. 2, 3
και 4 του άρκρου 19 του Ν. 4412/2016. 3. Οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει είτε μεμονωμζνα
είτε ωσ μζλοσ ζνωςθσ.

9. Τποδιαίρεςη ςε τμήματα: Δεν υφίςταται, δεδομζνθσ τόςο τθσ ομοιογζνειασ του
αντικειμζνου τθσ ηθτοφμενθσ υπθρεςίασ, όςο και του γεγονότοσ τθσ ςυνεχοφσ ροισ των
εκδθλϊςεων που αφοροφν ςτο μεγαλφτερο τμιμα των προχπολογιηόμενων αναγκϊν.
10. Ειδικοί όροι εκτζλεςησ τησ ςφμβαςησ: Δεν υπάρχουν

11. Παραλαβή προςφορϊν: Ωσ θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ παραλαβισ των
προςφορϊν ςτον διαγωνιςμό, ορίηεται θ 12/6/2017, θμζρα Δευτζρα. Ώρα λιξθσ τθσ
υποβολισ προςφορϊν ορίηεται θ 13:00 μ.μ. Ο διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί ςτα γραφεία τθσ
ΔΕΚΠΟΣΑ(Σζρμα Πατριάρχου Διονυςίου τκ 66 133 Δράμα), ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του
Ν.4412/2016, Μετά τθ λιξθ τθσ παραλαβισ προςφορϊν κα ξεκινιςει θ διαδικαςία
αποςφράγιςθσ, ενϊπιον τθσ Επιτροπισ διαγωνιςμοφ.

12. Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν: Ζξι μινεσ από τθν επομζνθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ
του διαγωνιςμοφ.
13. Γλϊςςα ςφνταξησ προςφορϊν: Ελλθνικι
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14. Χρηματοδότηςη: Η δαπάνθ κα βαρφνει τουσ ΚΑΕ 15/6472.45, 15/6472.44, 15/6472.43,
15/6472.42, 15/6472.41, 15/6472.46, 15/6472.47, 15/6472.48, 15/6472.49, 15/6472.50,
15/6472.51,

15/6472.55,

15/6472.56,

15/6472.57,

15/6472.58,

20/6251

του

προχπολογιςμοφ ζτουσ 2017 τθσ Δθμοτικισ Επιχείρθςθσ. χετικζσ οι με αρικμ.197/2017,
198/2017, 199/2017, 200/2017, 201/2017, 202/2017, 203/2017, 204/2017, 205/2017,
206/2017, 207/2017, 209/2017, 210/2017, 211/2017, 212/2017 (αναλιψεισ υποχρεϊςεων), θ
με αρικμ.81/2017 απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ επιχείρθςθσ για τθ διάκεςθ τθσ
πίςτωςθσ και θ με αρικμ.πρωτ.1310/2017 βεβαίωςθ του Προϊςταμζνου τθσ Οικονομικισ
Τπθρεςίασ, επί τθσ ανωτζρω απόφαςθσ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ, για τθν φπαρξθ διακζςιμου
ποςοφ, τθ ςυνδρομι των προχποκζςεων τθσ παρ 1α του άρκρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τθ
δζςμευςθ ςτα οικείο Μθτρϊο Δεςμεφςεων τθσ αντίςτοιχθσ πίςτωςθσ με α/α 1.

15. Ενςτάςεισ: ε περίπτωςθ ζνςταςθσ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ προκεςμία
άςκθςισ τθσ είναι πζντε (5) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα. Για τθν άςκθςθ ζνςταςθσ κατά τθσ διακιρυξθσ, θ ζνςταςθ
υποβάλλεται μζχρι πζντε (5) θμζρεσ πριν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ
προςφορϊν. Η ζνςταςθ υποβάλλεται ενϊπιον τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου. Για το
παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ, απαιτείται, με τθν κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ, θ καταβολι
παραβόλου υπζρ του Δθμοςίου ποςοφ ίςου με το ζνα τοισ εκατό (1%) επί τθσ εκτιμϊμενθσ
αξίασ τθσ ςφμβαςθσ.

16. Δημοςιεφςεισ: Σο ςυνολικό κείμενο τθσ διακιρυξθσ αναρτάται ςτο ΚΗΜΔΗ
(www.promitheus.gov.gr) και ςτο site τθσ Δθμοτικισ Επιχείρθςθσ(www.dekpota.gr)

Ο Πρόεδροσ του Δ..
Ψαρράς Γεώργιος

