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Αίγινα, 27/11/2020
Αρ. Πρωτ 17175
Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ORFF ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ.
Ο Δήμος Αίγινας προτίθεται να προβεί στην προμήθεια μουσικών οργάνων ORFF για την κάλυψη αναγκών
του δημοτικού παιδικού σταθμού του Δήμου Αίγινας, προϋπολογισμού 966,50 € με ΦΠΑ 24% .
Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στο υπ΄ αριθ. Πρωτ.
16901/19-11-2020 πρωτογενές αίτημα – Τεχνική έκθεση που έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου
μας.
Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν με σφραγίδα και υπογραφή του ενδιαφερομένου, στο γραφείο
πρωτοκόλλου του Δήμου Αίγινας έως την Δευτέρα 07/12/2020 15:00 μ.μ., ο οποίος θα περιέχει:
➢

Την οικονομική προσφορά

➢

Πλήρη τεχνική περιγραφή του υπό προμήθεια είδους, η οποία πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με τον
τρόπο, την τάξη και τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στο υπ΄ αριθ. Πρωτ. 16901/19-11-2020
πρωτογενές αίτημα – Τεχνική έκθεση.

Σημείωση: Να ληφθεί υπόψιν ότι για προμήθειες ποσού 2.500,00 ευρώ κι πάνω ο ανάδοχος υποχρεούται να
προσκομίσει στην υπηρεσία μας κατά την υπογραφή του συμφωνητικού φορολογική ενημερότητα, ασφαλιστική
ενημερότητα κι αντίγραφο ποινικού μητρώου του εκπροσώπου της εταιρείας (π.χ.Ο.Ε, Ε.Ε)
Για οποιαδήποτε διευκρίνηση – πληροφορία επί του θέματος, μπορείτε να απευθύνεστε στο γραφείο προμηθειών
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (2297320037).

Ο Δήμαρχος

ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΖΟΡΜΠΑΣ

Ελληνική

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΙΓΙΝΑ 19 Νοεμβρίου 2020

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Α. Π. : 16901

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
Τμήμα Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και
Κοινωνικής Προστασίας
Γραφείο Επόπτη Δημόσιας Υγείας

ΠΡΟΣ : 1.Οικονομική Υπηρεσία
2.Τμήμα Προμηθειών
Κοιν.: 1.Γραφείο Δημάρχου

Αρμόδιος Υπάλληλος : Σοφία Χατζίνα

2.Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο

Τηλέφωνο Επικοινωνίας : 2297320054

κ. Θεριανό Στυλιανό

E-mail :ep.dimosias.ygeias@aeginadimos.gr

ΘΕΜΑ : ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΓΑΘΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ

Με το παρόν έγγραφο σας γνωρίζουμε ότι στον Παιδικό Σταθμό του Δήμου μας υπάρχει η
ανάγκη για την προμήθεια κάποιων μουσικών οργάνων ORFF, για την μουσική παιδεία των παιδιών του
Δημοτικού Παιδικού Σταθμού μας,

για την σωστή λειτουργία του Σταθμού καθώς και για την σωστή

ανάπτυξή τους. Αναλυτικά, τα στοιχεία των προς προμήθεια αγαθών είναι τα ακόλουθα :
Α. Περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών - ενδεικτικός προϋπολογισμός :
Περιγραφή
ειδών προς
προμήθεια
Ξυλόφωνα

Καστανιέτες

Κουδούνια με
λαβή
Σέικερ
βροχοποιός

Τεχνικά χαρακτηριστικά

CPVS

Ενδεικτική
Ενδεικτικό Συνολικό
Τιμή Κόστος με ΦΠΑ Ενδεικτικό
μονάδος
24%
Κόστος
(ευρώ)
(ευρώ)
(ευρώ)
Τεμάχια 7
38,00
266,00

Ποσότητα
Ξυλόφωνα διατονικά με
τονικό εύρος Α-Ε με 12
χρωματιστές
ξύλινες
μπάρες, τα χρώματα του
ουράνιου
τόξου,
διαστάσεις 36,5x23,5, να
συμπεριλαμβάνονται
μπαγκέτες 1 ζεύγος.
Καστανιέτες σε σχήματα
ζώων, χρωματιστές

Σετ 4 κουδουνάκια με
ξύλινη λαβή χρώμα
κόκκινο
Σέικερ και βροχοποιός
ταυτόχρονα,
ανθεκτικό,
ελαφρύ
σε
ποικίλα
χρώματα

966,50
Τεμάχια 50

3,00

150,00

Σετ 25(x4=
Tεμάχια 120)

6,70

167,50

Τεμάχια 30

5,70

171,00

Thunder Drum
που αναπαράγει
ατμοσφαιρικούς
ήχους

Ταμπουρίνο

Ντέφι

Thunder
Drum
που
αναπαράγει
ατμοσφαιρικούς
ήχους
μιας καταιγίδας μέγεθος 19
εκατοστά
Ταμπουρίνο
χορδιζόμενα διαμέτρου
20cm ξύλινο στέλεχος,
πλαστικό
δέρμα,
περιλαμβάνει
ξύλινο
κοπανάκι

Τεμάχια 3

13,00

39,00

Τεμάχια 5

14,60

73,00

Ντέφι ξύλινο διάμετρος
8’’,
μια
σειρά
επινικελωμένες
τζίλιες
από ατσάλι

Τεμάχια 5

20,00

100,00

Η δαπάνη θα καλυφθεί από πόρους επιχορήγησης στον Δήμο για τον Παιδικό Σταθμό και θα
βαρύνει τον προϋπολογισμό του έτους 2020.
Στο παραπάνω κόστος ο ανάδοχος, που θα προκύψει θα πρέπει να συμπεριλάβει όλα τα
έξοδα, που μπορεί να απαιτηθούν για την ορθή εκτέλεση και την έγκυρη παράδοση των
παραπάνω

αγαθών

στον

Δήμο, συμπεριλαμβανομένου και των τυχόν

εξόδων αλληλογραφίας,

μεταφοράς αγαθών, ασφάλισης, αμοιβής, μετακίνησης, διαμονής και σίτισης του προσωπικού ή και
των συνεργατών που θα απασχολήσει κ. α..
Β. Επιθυμητή ημερομηνία παραλαβής των παραπάνω αγαθών
Τα παραπάνω αγαθά θα πρέπει να παραδοθούν άμεσα στον Παιδικό Σταθμό του Δήμου μας.
Γ. Επιθυμητός τόπος παράδοσης των παραπάνω αγαθών
Τα παραπάνω αγαθά θα πρέπει να παραδοθούν από τον ανάδοχο φορέα στις εγκαταστάσεις
του Παιδικού Σταθμού του Δήμου μας, στην περιοχή Χλόη Αίγινας.
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΣΟΦΙΑ ΧΑΤΖΙΝΑ
ΕΠΟΠΤΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

