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Τηλέφωνο: 2513-500082
Ηλ. Ταχ/μείο: supplies@kavala.gov.gr                                       
                                                                                            ΠΡΟΣ: Τους ενδιαφερόμενους Οικονομικούς Φορείς            

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του αρ. 118 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 και τις τροποποιήσεις αυτού του Ν. 4782/2021 
(ΦΕΚ 36/Α/9-3-2021).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 66, 67 & 68 του Ν. 4270/14 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 

εποπτείας – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143Α/2014).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 2β, 4 και 9 του Π.∆. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/05-08-2016). 
5. Την µε αρ. πρωτ. 2/100018/0026/30-12-2016 (Α∆Α: ΨΒΞΒΗ-∆ΤΗ) Απόφαση Αν. Υπ. Οικονομικών 

«Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά µε την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες και παροχή 
οδηγιών». 

6.  ΤΙς  διατάξεις  του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της   
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει σήμερα.

7.  Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του  άρθρου 2 του 
Ν.3536/2007.

8. διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α/9-3-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και    αναμόρφωση 
του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων κ.α».

9. Το πρωτογενές αίτημα της προμήθειας με ΑΔΑΜ 22REQ011055080 όπως επισυνάπτεται και αποτελεί
10. αναπόσπαστο μέρος της παρούσας   .
11. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 19701/05-08-2022 με αριθμό απόφασης 660/2022 (ΑΔΑ: 9ΤΠ5ΩΕ6-Υ2Ρ) Απόφαση 

Ανάληψης Υποχρέωσης με την οποία εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης ύψους 3.700,00 € (συμπ. ΦΠΑ 
24%) για το οικονομικό έτος 2022 σε βάρος του Κ.Α. 10.7425.0003, με τίτλο «BSB 757: CREA – 
CENTERS του προγράμματος joint operational programme black sea basin 2014-2020».

12. Εγκεκριμένο Αίτημα   με ΑΔΑΜ: 22REQ011062913
13. Την ανάγκη κάλυψης της ανωτέρω δαπάνης

0003543898

Καβάλα, 08/08/2022
Α. Π.: 19889

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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           Ο Δήμος Καβάλας πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και 
εγκατάσταση εξοπλισμού για το μουσικό εργαστήριο στα πλαίσια του προγράμματος με τίτλο «Crea Centers» 
του "Black sea Crossborder Cooperation Program στο πλαίσιο του έργου  «BSB 757: CREA-CENTERS» προσκαλεί 
τους οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην παραπάνω εμπορία-παραγωγή σχετικών ειδών να 
υποβάλουν προσφορές έως τις 17-08-2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα  10:00 π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα 
Κων/ντίνου Παλαιολόγου 4, 1ος όροφος, Δ/νση Οικονομικών, Τμήμα Προμηθειών, αφού πρώτα πρωτοκολληθούν 
μέχρι εκείνη την ώρα από το τμήμα Πρωτοκόλλου του Δήμου.             

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: Δύο χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα τρία ευρώ ογδόντα επτά λεπτά (2.983,87 €)  
χωρίς ΦΠΑ 24%, ήτοι Τρεις χιλιάδες επτακόσια  ευρώ (3.700,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔ/ΚΗ ΤΙΜΗ 
/ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΥΝΟΛΟ

1. Φορητό Σύστημα PA 1 500,00 € 500,00 €
2. Ζευγάρι βάσεις ηχείων 1 60,00 € 60,00 €

3.
Zεύγος Ηχείων Studio Monitor 1 400,00 € 400,00 €

4. Καλώδιο Τύπου 1 2 8,30 € 16,60 €
5. Κάρτα Ήχου 1 400,00 € 400,00 €
6. Βάση Γερανός Μικροφώνου 3 18,00 € 54,00 €
7. Δυναμικό μικρόφωνο 2 78,00 € 156,00 €
8. Καλώδιο Τύπου 2 10 8,38 € 83,80 €
9. Ακουστικά 2 24,30 € 48,60 €

10.
Λογισμικό Μουσικής Παραγωγής και 
επεξεργασίας 1 450,00 € 450,00 €

11. Βάση για Ηχεία Studio Monitor 2 39,60 € 79,20 €
12. Studio Solution Bundle 1 241,20 € 241,20 €
13. Stage box 1 333,18 € 333,18 €

14.

Εργασίες εγκατάστασης , 
παραμετροποίησης και Τεχνικής 
Υποστήριξης

1 161,29 € 161,29 €

   Σύνολο προ 
Φ.Π.Α. 2.983,87 €

   ΦΠΑ 24% 716,13 €
 Γενικό Σύνολο συμπερ. Φ.Π.Α. 3.700,00 €

      
      
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν επί ποινή αποκλεισμού σε σφραγισμένο φάκελο:

1. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986(Α’ 75), στην οποία θα δηλώνεται ότι:
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 ότι είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή σε επαγγελματική οργάνωση ή σε αρμόδια 
δημόσια αρχή και ότι αντικείμενο τους είναι οι ζητούμενες υπηρεσίες.

 δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 & 74 του Ν.4412/2016.
 έλαβαν πλήρη γνώση του περιεχομένου της Μελέτης της αρμόδιας υπηρεσίας και το 

αποδέχονται αυτό πλήρως και ανεπιφύλακτα.
 η συμμετοχή τους δεν δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά τα ειδικότερα 

προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του ν.4412/2016. 

2. Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του οικονομικού φορέα : 1. Για την απόδειξη της νόμιμης 
εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, 
κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ 
ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί 
έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.  Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά 
περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, αντίστοιχα ΦΕΚ, 
συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του  οικονομικού 
φορέα). 2. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον 
αυτή προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η 
υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές 
περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως 
καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του 
οικονομικού φορέα). 3. Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση της ατομικής επιχείρησης νομιμοποιητικό 
έγγραφο κατά την έννοια του παρόντος άρθρου είναι μόνο η βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος από την 
αρμόδια ΔΟΥ ή η βεβαίωση μεταβολής εργασιών φυσικού προσώπου επιτηδευματία  για την 
συγκεκριμένη δραστηριότητα από την αρμόδια ΔΟΥ. Αν, ωστόσο, ο συμμετέχων δεν έχει στην κατοχή 
του κάποιο από τα παραπάνω έγγραφα, μπορεί να προσκομίσει απλή εκτύπωση των σχετικών στοιχείων 
που παράγει το ΤΑΧΙS σχετικά με τον χρόνο έναρξης των εργασιών του και το αντικείμενο αυτών με 
ημερομηνία από την Πρόσκληση υποβολής προσφοράς και έπειτα.

3. Τεχνική προσφορά :  

 Υπεύθυνη Δήλωση, του Ν.1599/1986(Α’ 75), στην οποία θα δηλώνεται ότι: Το σύνολο των 
προσφερόμενων ειδών θα είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, έτσι όπως 
περιγράφονται αναλυτικά στην με αριθ. πρωτ. 18591/22-07-2022 μελέτη της Τμήματος 
Ψηφιακών Υπηρεσιών & Διαφάνειας  της Δ/νσης Προγραμματισμού Ανάπτυξης και Ψηφιακών 
Υπηρεσιών, η  οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

 Συμπληρωμένοι πίνακες τεχνικών προδιαγραφών όπως επισυνάπτονται στην με αριθ. πρωτ. 
18591/22-07-2022 μελέτη του Τμήματος Ψηφιακών Υπηρεσιών & Διαφάνειας  της Δ/νσης 
Προγραμματισμού Ανάπτυξης και Ψηφιακών Υπηρεσιών. Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η 
απάντηση σε όλα τα σημεία των πινάκων και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται. 
Οι απαντήσεις να είναι σαφείς και τυπωμένες ή δακτυλογραφημένες, χωρίς διορθώσεις και 
σβησίματα. Μη συμμόρφωση με τον παραπάνω όρο συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς.  

4. Οικονομική προσφορά σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο (υπόδειγμα δίνεται στη μελέτη). Εξωτερικά ο 
φάκελος θα πρέπει να  φέρει την σφραγίδα του προσφέροντα  και να αναγράφει τον όρο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  
ΠΡΟΣΦΟΡΑ» καθώς και  τον πλήρη τίτλο της προσφερόμενης προμήθειας (στη προκειμένη περίπτωση 
«Για την προμήθεια με τίτλο -«Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για το μουσικό εργαστήριο στα 
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πλαίσια του προγράμματος με τίτλο «Crea Centers» του  Black sea Crossborder Cooperation Program στο 
πλαίσιο του έργου  «BSB 757: CREA-CENTERS»).
Ο φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» καθώς και τα λοιπά προαναφερόμενα δικαιολογητικά θα πρέπει 
να τοποθετηθούν σε ένα φάκελο ο οποίος εξωτερικά θα  πρέπει να  φέρει την σφραγίδα του 
προσφέροντα  και να αναγράφει τον όρο «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» καθώς και  τον πλήρη τίτλο της προσφερόμενης 
προμήθειας (στη προκειμένη περίπτωση «Για την προμήθεια με τίτλο Προμήθεια και εγκατάσταση 
εξοπλισμού για το μουσικό εργαστήριο στα πλαίσια του προγράμματος με τίτλο «Crea Centers» του  
Black sea Crossborder Cooperation Program στο πλαίσιο του έργου  «BSB 757: CREA-CENTERS»)

5. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986(Α’ 75), στην οποία θα δηλώνεται ότι:

 Τα προς προμήθεια υλικά πρέπει να είναι γνωστών και αναγνωρισμένων εργοστασίων του εσωτερικού ή 
του εξωτερικού και σύμφωνα με τα Ελληνικά πρότυπα του Ε.Λ.Ο.Τ. και όπου αυτά δεν υπάρχουν, τα 
διεθνή δηλ. C.E. κλπ. Ο προσφερόμενος εξοπλισμός πρέπει να είναι σύγχρονος και να μην υπάρχει 
ανακοίνωση περί αντικατάστασης /απόσυρσής του (end-of-life). Σε περίπτωση ανακοίνωσης της 
απόσυρσης του προσφερόμενου εξοπλισμού μέχρι την υπογραφή της σύμβασης, αυτός θα πρέπει να 
αντικατασταθεί  με ισοδύναμο ή καλύτερο μοντέλο χωρίς επιπρόσθετο κόστος. Αν από την 
προσφερόμενη λύση προκύψουν επιπλέον απαιτήσεις σε εξοπλισμό, ο εξοπλισμός αυτός θα πρέπει να 
περιγραφεί και να προσφερθεί  χωρίς επιπλέον κόστος. 

Κριτήριο κατακύρωσης: Κριτήριο κατακύρωσης είναι αποκλειστικά η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής 
άποψης προσφορά (η οποία θα είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας τεχνικής 
έκθεσης) για το ΣΥΝΟΛΟ των ζητούμενων ειδών. Ο κάθε υποψήφιος ανάδοχος δικαιούται να υποβάλει 
προσφορά για το σύνολο των ζητούμενων ειδών επί ποινή αποκλεισμού. Δεν γίνονται δεκτές προσφορές για 
ορισμένα μόνο είδη. Οι προσφορές ισχύουν επί ποινή αποκλεισμού χωρίς καμιά αλλαγή ή αναθεώρηση,
ανεξάρτητα από οποιαδήποτε αλλαγή της ισοτιμίας του ΕΥΡΩ προς ξένα νομίσματα ή οποιαδήποτε
άλλη αιτία και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επομένη
της διενέργειας του διαγωνισμού.

        Κατά την διαδικασία υπογραφής της Σύμβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει τα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης που θα ζητηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή. 

       Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με την μελέτη και τις τεχνικές προδιαγραφές δίνονται στο τηλ. 
2513-500.082 στο γραφείο προμηθειών του Δήμου Καβάλας (Κ. Παλαιολόγου 4, Κτήριο Δημοτικής 
Αστυνομίας, 1ος όροφος), καθημερινά κα. Χινίσογλου Δέσποινα, e-mail: supplies@kavala.gov.gr.    

                                                          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΚΑΒΑΛΑΣ

                                                                                                       ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΟΥΡΙΑΔΗΣ                                            
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