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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΘΕΜΑ: Διακήρυξη πρόχειρου συνοπτικού διαγωνισμού με κλειστές προσφορές και
με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης
προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ΤΟΥ ΟΑΠΝ ΔΗΜΟΥ
ΚΟΖΑΝΗΣ
15.000,00€»
(δέκα
πέντε
χιλιάδες
Ευρώ)
ενδεικτικά,
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Α.Π.Ν. ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α΄87/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
αυτοδιοίκησης και αποκεντρωμένης διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Της 2/2037/11-1-2007 Εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ.ΔΔ.Α. με την οποία καθορίστηκαν τα
σχετικά με την εφαρμογή του Ν.3463/2006.
3. Του Ν. 2362/95 περί «Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους
και άλλες διατάξεις»
4. Του ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α΄/13-07-2010) «Ενίσχυση διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων κυβερνητικών ,διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια».
5. Τις διατάξεις του ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και
υπηρεσιών (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
6. Την υπ’ αριθμ. 27319/2002/ Υπουργείο Ανάπτυξης (ΦΕΚ 945/Β΄/24-07-2002)
7. Τις διατάξεις της παρ.13 του άρθρου 20 του Ν.3731/2008.
8. Το Ν. 2690/1999 «Κύρωση του κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας & άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 45/Α/09-03-1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Το Ν. 2859/2000 «Κύρωση κώδικα Φ.Π.Α.» (ΦΕΚ 248/Α/07-11-2000), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
10. Το Ν. 4013/2011 «περί σύστασης Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων»
(ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
11. Το άρθρο 64 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 167/Α/23-07-2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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12. Τις διατάξεις του Ν.4250/2014 «Διοικητικές απλουστεύσεις κ.λ.π.» (ΦΕΚ
74/Α/26-03-2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.΄
13. Το Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ)- Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
14. Το Π.Δ.80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α).
15. Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις του Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του
Ο.Α.Π.Ν. Δήμου Κοζάνης στον ΚΑ 7135.00 «ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ».
16. Την από 02/10/2017 Τεχνική Μελέτη για την προμήθεια Μουσικών οργάνων για
τις ανάγκες του Δημοτικού Ωδείου Κοζάνης συνολικού ποσού 15.000,00 €
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
17. Το πρωτογενές αίτημα του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Α.Π.Ν. ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ με αριθμό
διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) 17REQ002028249 2017-10-02.
18. Την έγκριση Πρωτογενούς αιτήματος με ΑΔΑΜ:17REQ002082404 2017-10-12
19. Την υπ’ αριθμ.80 /2017 απόφαση Δ.Σ. έγκρισης δαπανών, διάθεση και ενδέκατη
δέσμευση των πιστώσεων του Προϋπολογισμού 2017 με ΑΔΑ: 6ΨΓΗΟΚΨΕΔΩΡ.
20. Την υπ’ αριθμ. 103/2017 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για τη δέσμευση της
σχετικής πίστωσης.
21. Τις ανάγκες του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Α.Π.Ν. ΔΗMΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ για την σχετική δαπάνη.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Συνοπτικό διαγωνισμό, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο την
πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την
ανάδειξη αναδόχου για την « Προμήθεια μουσικών οργάνων για τις ανάγκες του
Δημοτικού Ωδείου Κοζάνης» του ΟΑΠΝ Δήμου Κοζάνης Προϋπολογισμού
15.000,00€» (δεκαπέντε χιλιάδες Ευρώ) ενδεικτικά, συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α.
Ο ανάδοχος που τελικά θα αναλάβει την παρούσα προμήθεια, υποχρεούται να
ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις που θα αναγράφονται στη σχετική σύμβαση, όπου θα
περιέχονται τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά.
ΑΡΘΡΟ 1ο
Α/A

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ- ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΟΡΓΑΝΟ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
1 ΚΛΑΣΙΚΑ ΟΡΧΗΣΤΡΙΚΑ ΤΥΜΠΑΝΑ
1) Adams 20΄΄ 2PAUNFKGD20 FS German
2) Adams 23΄΄ 2PAUNKG23D German
3) Adams 32΄΄ 2PAUFKGD32 FS German
2 VIBRAPHON
3 ΟΚΤΑΒΕΣ (f3-f6)
Μέγεθος πλήκτρων:58- 38 mm
Χρώμα πλήκτρων: Ασημί
Pitch: A442
Motor: 40-140 rpm
Προσαρμοζόμενο ύψος
3 DRUM SET
20’’x16’’ Bass Drum
10’’x 07’’ Tom Tom
12’’x 08’’ Tom Tom
14’’x 13’’ Floor Tom
14’’x 05’’Snare Drum
14’’ Hi-Hat
16’’ Crash
20’’ Ride
MTH50 Double Tom Tom holder
HP10 Bass Drum PeDal
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4 ΤΡΙΓΩΝΑ
5 ΒΑΣΗ SNARE DRUM
6 PRACTICE PAD

7 GRAN CASSA

8 ΣΕΤ TEMPLEBLOCKS
9 CLAVES

HS03WN Snare Stand
HC03WN Straight Cymbal Stand
HC03BWN Cympal boom stand
HH03WN Hi-hat stand
HT10 Drum throne
ΣΕΤ 3 ΤΡΙΓΩΝΩΝ
Μέγεθος: 100-150-200mm
3 μπακέτες τριγώνων
ΥΨΟΣ:45-62cm
12 ίντσες
Με μετρονόμο:20-250bpm
Υποδοχή για ακουστικά
Mini usb charging socket
28’’X18’’
Από μαόνι
Προσαρμοζόμενη βάση -4
Ροδάκια με φρένο
Βάση για πιατίνι
Υλικό: jenigor plastic
Διαστάσεις:52x36x9cm
Υλικό: Rosewood
Μήκος:213mm
Διάμετρος:27mm

Προσφορές γίνονται δεκτές για την προμήθεια των μουσικών οργάνων με βάση
τον Πίνακα Α΄.
Α/A

ΠΙΝΑΚΑΣ Α΄
ΟΡΓΑΝΟ
1 ΚΛΑΣΙΚΑ ΟΡΧΗΣΤΡΙΚΑ
ΤΥΜΠΑΝΑ

2 VIBRAPHON

3 DRUM SET

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
1) Adams 20΄΄
2PAUNFKGD20 FS
German
2) Adams 23΄΄
2PAUNKG23D
German
3) Adams 32΄΄
2PAUFKGD32 FS
German
3 ΟΚΤΑΒΕΣ (f3-f6)
Μέγεθος πλήκτρων:58- 38
mm
Χρώμα πλήκτρων: Ασημί
Pitch: A442
Motor: 40-140 rpm
Προσαρμοζόμενο ύψος
20’’x16’’ Bass Drum
10’’x 07’’ Tom Tom
12’’x 08’’ Tom Tom
14’’x 13’’ Floor Tom
14’’x 05’’Snare Drum
14’’ Hi-Hat
16’’ Crash
20’’ Ride
MTH50 Double Tom

Μ.Μ.

TEM

TEM

TEM

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
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4 ΤΡΙΓΩΝΑ
5 ΒΑΣΗ SNARE DRUM
6 PRACTICE PAD

7 GRAN CASSA

8 ΣΕΤ TEMPLEBLOCKS
9 CLAVES

Tom holder
HP10 Bass Drum PeDal
HS03WN Snare Stand
HC03WN Straight
Cymbal Stand
HC03BWN Cympal
boom stand
HH03WN Hi-hat stand
HT10 Drum throne
ΣΕΤ 3 ΤΡΙΓΩΝΩΝ
Μέγεθος: 100-150-200mm
3 μπακέτες τριγώνων
ΥΨΟΣ:45-62cm
12 ίντσες
Με μετρονόμο:20-250bpm
Υποδοχή για ακουστικά
Mini usb charging socket
28’’X18’’
Από μαόνι
Προσαρμοζόμενη βάση -4
Ροδάκια με φρένο
Βάση για πιατίνι
Υλικό: jenigor plastic
Διαστάσεις:52x36x9cm
Υλικό: Rosewood
Μήκος:213mm
Διάμετρος:27mm

TEM

TEM
TEM

TEM

TEM
TEM

ΣΥΝΟΛΟ
Φ.Π.Α.24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΑΡΘΡΟ 2ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λειτουργούν
νόμιμα στην Ελλάδα, καθώς και κοινοπραξίες φυσικών και νομικών προσώπων που
ασχολούνται με εργασίες που αποτελούν αντικείμενο της συγκεκριμένης πρόσκλησης.
ΑΡΘΡΟ 3ο
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
α. Όσοι θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό θα παρίστανται αυτοπροσώπως ή από
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Οι Ανώνυμες Εταιρίες εκπροσωπούνται από μέλος του Δ.Σ. ή
από άλλο νόμιμο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο (άρθρο 24 παρ. 3 Ν. 1832/89)
προσερχόμενο αυτοπροσώπως και καταθέτει πρακτικό του Δ.Σ. της εταιρείας που εγκρίνει
τη συμμετοχή αυτής στο διαγωνισμό για την ανάληψη της δημοπρατούμενης προμήθειας
και ορίζει τον εκπρόσωπο αυτής. Οι Ε.Π.Ε. , Ο.Ε. και Ε.Ε. εκπροσωπούνται από το
διαχειριστή τους ή άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο. Απαραίτητη η κατάθεση της
συστατικής πράξης των εταιριών.
β. Όσοι θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό οφείλουν να προσκομίσουν, επί ποινή
αποκλεισμού, κατά τη διενέργεια αυτού τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 ότι δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό
με την επαγγελματική του δραστηριότητα, ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση,
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αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση και ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης
ανάλογης κατάστασης.
2) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι έλαβε γνώση όλων των όρων της
παρούσης ανακοίνωσης,
3) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά
ενήμερος.
4) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι μέχρι την ημέρα υποβολής της Προσφοράς
και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο
Επιμελητήριο, ορίζοντας ρητά την επωνυμία του Επιμελητηρίου και το αντικείμενο των
δραστηριοτήτων που ασκούν,(ρητά κατονομαζόμενος ), προκειμένου για Νομικά
Πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελμά τους με το οποίο είναι εγγεγραμμένοι στο Επιμελητήριο.
5) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην
προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
6) Οικονομική προσφορά (οι προσφορές θα πρέπει να υποβάλλονται στην
Ελληνική γλώσσα και η προσφερόμενη τιμή πρέπει να εκφράζεται σε ΕΥΡΩ.
ΑΡΘΡΟ 4ο
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Κατά τη διάρκεια του χρόνου διενέργειας του διαγωνισμού προσέρχονται οι
διαγωνιζόμενοι αυτοπροσώπως και καταθέτουν στον Πρόεδρο της Επιτροπής ή τον
αναπληρωτή αυτού φάκελο που θα περιέχει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 3
της παρούσης την Παρασκευή 27 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 09:00-10:00π.μ.
(ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΩΡΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ), ή να
αποστείλουν τις έγγραφες προσφορές τους, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, που μπροστά
θα αναγράφεται η ένδειξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ
« ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ –ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ» ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΟΑΠΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ», η καταληκτική
ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών), στην ταχυδρομική
Δ/νση: ΟΑΠΝ Δήμου Κοζάνης, Π. Μελά και Πλ.Αυλιώτη, Τ.Κ. 501 31, Κοζάνης, στο
(γραφείο Πρωτοκόλλου) του Ν.Π.Δ.Δ., ΟΑΠΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ το αργότερο μέχρι και
την προηγούμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή την Πέμπτη 26
Οκτωβρίου 2017 και ώρα 14:00μμ. Παρελθούσης της ώρας λήξης του διαγωνισμού
κηρύσσεται η λήξη της παράδοσης των προσφορών και αναγράφεται στο πρακτικό εκτός
εάν η επίδοση συνεχίζεται χωρίς διακοπή, οπότε εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις
(άρθρο 18 παρ. 7 Π.Δ. 28/80).
Εντός του κυρίως φακέλου προσφοράς τοποθετούνται τα εξής:
Α) Χωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»
ο οποίος θα περιέχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής (άρ.93 του 4412/16)
Β) Χωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ο
οποίος περιλαμβάνει τα στοιχεία της οικονομικής Προσφοράς (αρ.95 του Ν.4412/16).
Γ) Χωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ»
Στο φάκελο με τα Τεχνικά χαρακτηριστικά να περιλαμβάνεται και φωτογραφικό
υλικό των μουσικών οργάνων.
Μετά τη λήξη της παράδοσης των προσφορών, η συνεδρίαση συνεχίζεται δημοσίως
και αρχίζει ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής κατά σειρά επίδοσης και
αναγράφονται στο πρακτικό τα ευρισκόμενα στον κάθε φάκελο έγγραφα περιληπτικώς μεν,
αλλά κατά τρόπο που εμφανίζει το σύμφωνο ή όχι με τους όρους της διακήρυξης και
μονογράφονται από τα μέλη της Επιτροπής.
Ο ευρισκόμενος στον ανοικτό φάκελο εσωτερικός φάκελος που περιέχει την
οικονομική προσφορά παραμένει σφραγισμένος και αναγράφεται σ ’αυτόν ο α/α του
εξωτερικού φακέλου.
Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των προσφορών, οι παριστάμενοι
στην αίθουσα εξέρχονται και η συνεδρίαση συνεχίζεται μυστικά.
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Στη μυστική αυτή συνεδρίαση η Επιτροπή ελέγχει και υπογράφει τα δικαιολογητικά
έγγραφα των διαγωνιζομένων και αποφασίζει για αυτούς που θα αποκλειστούν.
Στη συνέχεια ξαναγίνεται δημόσια η συνεδρίαση και ο Πρόεδρος της Επιτροπής
ανακοινώνει τους αποκλειόμενους από το διαγωνισμό καθώς και τους λόγους
αποκλεισμού και τους καλεί να παραλάβουν τα σχετικά έγγραφα αυτών μαζί με τη
σφραγισμένη οικονομική Προσφορά τους.
Ακολούθως αποσφραγίζονται οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών όσων έγιναν
δεκτοί στο διαγωνισμό κατά σειρά και ανακοινώνεται το όνομα του κάθε διαγωνιζόμενου
και το περιεχόμενο της οικονομικής προσφοράς τους.
Προσφορές που δε φέρουν την υπογραφή του διαγωνιζόμενου ή δεν είναι
σύμφωνες με τους όρους διακήρυξης απορρίπτονται καθώς και προσφορές που δε
χαρτοσημαίνονται σύμφωνα με το νόμο.
Προσφορά εντελώς αόριστη ή υπό αίρεση απορρίπτεται.
Οι προσφορές θα είναι πλέον Φ.Π.Α. 24%.
Οι προσφορές και όλα τα δικαιολογητικά μονογράφονται από όλα τα μέλη της
Επιτροπής του διαγωνισμού .
Η Επιτροπή του διαγωνισμού ανακοινώνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού.
Επίσης η Επιτροπή έχει τη δυνατότητα, την αποσφράγιση των οικονομικών
προσφορών να την πραγματοποιήσει και σε διαφορετική ημερομηνία από αυτήν του
διαγωνισμού, ενημερώνοντας τους ενδιαφερόμενους για την ακριβή ημερομηνία , την ώρα
και τον τόπο.

ΑΡΘΡΟ 5ο
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Οι ενστάσεις κατά της διεξαγωγής του διαγωνισμού υποβάλλονται εγγράφως μέχρι
της επομένης από της διεξαγωγή εργάσιμης ημέρας, ενώ κατά του αποτελέσματος της
δημοπρασίας μέχρι της επομένης της ανακοινώσεως αυτού.
Οι ενστάσεις κατατίθενται στο Πρωτόκολλο του ΟΑΠΝ και διαβιβάζονται αυθημερόν
στην αρμόδια Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 6ο
ΕΓΚΡΙΣΗ – ΑΚΥΡΩΣΗ - ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. Το πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (Ε.Δ.Δ.) υποβάλλεται στο
Διοικητικό Συμβούλιο για έγκριση ή μη έγκρισης.
2. Ακύρωση του διαγωνισμού επιτρέπεται λόγω ασύμφορου ή συμπαιγνίας.
3. Επανάληψη του διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο μετά την ακύρωση ή μη έγκριση.
Επίσης ο διαγωνισμός μπορεί να επαναληφθεί για μια ακόμη φορά λόγω
ασύμφορου μετά από κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.
ΑΡΘΡΟ 7ο
ΠΕΡΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΣ
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΜΟΔΙΑ ΟΡΓΑΝΑ.
Ο Προμηθευτής δεν αποκτά κανένα δικαίωμα για αποζημίωση από τη μη έγκριση των
πρακτικών του διαγωνισμού από τα κατά Νόμο αρμόδια όργανα.
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ΑΡΘΡΟ 8ο
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ
1. Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις και
ισχύουν για όλη τη χρονική διάρκεια για την οποία δίδονται και παραμένουν
σταθερές.
2. Ο διαγωνιζόμενος δε δύναται κατά το διάστημα της ισχύος της προσφοράς του να
επιζητήσει την ακύρωση αυτής ή οποιαδήποτε μεταβολή των όρων προερχόμενη
από οποιαδήποτε λόγο ή αιτία.
ΑΡΘΡΟ 9ο
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η χρονική διάρκεια της παράδοσης ορίζεται σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την
υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
Για την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης ο ενδιαφερόμενος καλείται να προσέλθει
σε ορισμένο τόπο και εντός δέκα (10) ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση να
υπογράψει τη σύμβαση.
ΑΡΘΡΟ 10ο
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η πληρωμή θα γίνει στον ενδιαφερόμενο αφού υποβληθούν στο λογιστήριο του
ΟΑΠΝ, τα παρακάτω δικαιολογητικά.
1. Τιμολόγιο του αναδόχου.
2. Βεβαίωση φορολογικής και Ασφαλιστικής ενημερότητας.
3. Πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών, ότι ο ανάδοχος έχει
ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που αναγράφονται στη σχετική σύμβαση όσον
αφορά την παρούσα προμήθεια.
ΑΡΘΡΟ 11ο
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Η παρούσα προμήθεια διέπετε από την Ελληνική Νομοθεσία και κάθε διαφορά που
θα προκύψει μεταξύ των Υπηρεσιών και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην
εκτέλεση, την εφαρμογή η γενικά τις σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα
λυθεί από τα εδρεύοντα στο Νομό αρμόδια δικαστήρια. Είναι αυτονόητο ότι πριν
από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα μέρη θα
καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών που
ενδεχόμενα να αναφύονται μεταξύ τους.
ΑΡΘΡΟ 12ο
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για τυχόν μέτρα που θα
ληφθούν από οποιαδήποτε δημόσια αρχή και αυξήσεις των κάθε φύσεως δαπανών,
φόρων, τελών κ.λπ.
2. Μετά την υπογραφή της σύμβασης ο προμηθευτής δεν έχει δικαίωμα να
εκχωρήσει σε οποιοδήποτε τρίτο τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του χωρίς την
έγγραφη συγκατάθεση του ΟΑΠΝ.
3. Κανένας από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δεν μπορεί σε οποιαδήποτε
περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους του ΟΑΠΝ.
4. Για όλα τα είδη δεν απαιτούνται δείγματα, εκτός εάν κατά την τεχνική αξιολόγηση
η επιτροπή διενέργειας ζητήσει από τις εταιρείες την κατάθεση δείγματος των
προσφερομένων ειδών, όπου αυτή κρίνει, για την πιστότερη αξιολόγηση της
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ποιότητας και καταλληλόλητάς τους. Η κατάθεση δείγματος (εις διπλούν) θα ζητηθεί
εγγράφως από την αρμόδια επιτροπή.
Στην περίπτωση που η επιτροπή κρίνει, με αιτιολογημένες αποδείξεις, ότι το δείγμα
που κατατέθηκε από την εταιρεία δεν πληροί όλους του τεχνικούς όρους, τότε η
επιτροπή θα απορρίπτει το συγκεκριμένο είδος και θα αξιολογεί την αμέσως
καλύτερη τεχνική προσφορά.
Για ότι δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη, εφαρμόζονται οι περί
προμηθειών του Ν 4412/16 διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά.
ΑΡΘΡΟ 13ο
ΓΕΝΙΚΑ
Η παρούσα διακήρυξη θα αναρτηθεί:
1. Στο Πρόγραμμα “ΔΙΑΥΓΕΙΑ” του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης
2. Στην ιστοσελίδα του ΟΑΠΝ Δήμου Κοζάνης : www.oapnkozanis.gr
3. Στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας
Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτών (ΚΗΜΔΗΣ).
Οι λαμβάνοντες μέρος στο διαγωνισμό θεωρείται ότι έλαβαν γνώση των όρων της
παρούσας και τους αποδέχθηκαν ανεπιφύλακτα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
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Κοζάνη,

/

/ 2017

Αριθ.Πρωτ.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΝΕΟΛΑΙΑΣ
ΔΗΜΟΥΚΟΖΑΝΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Π. Μελά & Πλ.Αυλιώτη
501 31 ΚΟΖΑΝΗ
Τηλ. 24610 29843, Φαξ. 24610 29163
Email : oapnkozanis@gmail.com

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ΤΟΥ ΟΑΠΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος
……………..……..…………………………………………………………………..… καταθέτω
την προσφορά μου με συμπληρωμένες τιμές στο κάθε είδος για το έτος 2017
Α/A

ΠΙΝΑΚΑΣ Α΄
ΟΡΓΑΝΟ
1 ΚΛΑΣΙΚΑ ΟΡΧΗΣΤΡΙΚΑ
ΤΥΜΠΑΝΑ

2 VIBRAPHON

3 DRUM SET

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
1. Adams 20΄΄
2PAUNFKGD20
FS German
2. Adams 23΄΄
2PAUNKG23D
German
3. Adams 32΄΄
2PAUFKGD32 FS
German
3 ΟΚΤΑΒΕΣ (f3-f6)
Μέγεθος πλήκτρων:58- 38
mm
Χρώμα πλήκτρων: Ασημί
Pitch: A442
Motor: 40-140 rpm
Προσαρμοζόμενο ύψος
20’’x16’’ Bass Drum
10’’x 07’’ Tom Tom
12’’x 08’’ Tom Tom
14’’x 13’’ Floor Tom
14’’x 05’’Snare Drum

Μ.Μ.

TEM

TEM

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
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14’’ Hi-Hat
16’’ Crash
20’’ Ride
MTH50 Double Tom
Tom holder
HP10 Bass Drum PeDal
HS03WN Snare Stand
HC03WN Straight
Cymbal Stand
HC03BWN Cympal
boom stand
HH03WN Hi-hat stand
HT10 Drum throne
ΣΕΤ 3 ΤΡΙΓΩΝΩΝ
Μέγεθος: 100-150-200mm
3 μπακέτες τριγώνων
ΥΨΟΣ:45-62cm
12 ίντσες
Με μετρονόμο:20-250bpm
Υποδοχή για ακουστικά
Mini usb charging socket
28’’X18’’
Από μαόνι
Προσαρμοζόμενη βάση -4
Ροδάκια με φρένο
Βάση για πιατίνι
Υλικό: jenigor plastic
Διαστάσεις:52x36x9cm
Υλικό: Rosewood
Μήκος:213mm
Διάμετρος:27mm

4 ΤΡΙΓΩΝΑ
5 ΒΑΣΗ SNARE DRUM
6 PRACTICE PAD

7 GRAN CASSA

8 ΣΕΤ TEMPLEBLOCKS
9 CLAVES
ΣΥΝΟΛΟ
Φ.Π.Α.24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

……/…../ 2017
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
(Υπογραφή & σφραγίδα )

TEM

TEM

TEM
TEM

TEM

TEM
TEM

