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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Για υποβολή προσφορών για την ενοικίαση φωτιστικού και ηχητικού εξοπλισμού, µε σύναψη
σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για τη παράσταση "Φωνές Χριστουγέννων" στις
18/12/14 και 19/12/14 στην αίθουσα του Φιλολογικού Συλλόγου "Παρνασσός", για τις ανάγκες του
Υποέργου: «Ποίηση και Μουσική» της Πράξης: «Ποίηση και Μουσική», µε κωδ.MIS390503,του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική», (ΕΣΠΑ2007-2013).
Η Καλλιτεχνική Εταιρεία ‘ΑΡΓΩ’, που εδρεύει στην Αθήνα (Ελευσινίων15) προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο
για υποβολή προσφορών, για την ενοικίαση φωτιστικού και ηχητικού εξοπλισμού,
για τη παράσταση με τίτλο "Φωνές Χριστουγέννων" στο πλαίσιο υλοποίησης της συγχρηματοδοτούμενης
πράξης από το ελληνικό δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση, του Υποέργου: «Ποίηση και Μουσική» της
Πράξης: «Ποίηση και Μουσική», µε κωδ.MIS390503,του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική»,
(ΕΣΠΑ2007-2013),µε τη συνοπτική διαδικασία λήψης τουλάχιστον τριών σφραγισμένων προσφορών και
κριτήριο επιλογής την οικονομικότερη προσφορά.
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Σύστημα ηχείων ανεξάρτητο από την σκηνή, ικανό να καλύψει το χώρο.
Κονσόλα (προτιμώμενη 1 Χ YAMAHA M7 CL)
κλασσικό πιάνο με ουρά (1)
καρέκλες μουσικών (Χ10)
Όργανα ορχήστρας ( VIOLIN 1, VIOLA 1, CELLO 1, DOUBLE BASS 1, CLARINET 1, HORN 1, GTRMDLN 1, PERCUSSION 1, PIANO 1.
2 τρίποδα προβολής φώτων για επαρκή φωτισμό της σκηνής
1 Midas 44/8/2
4 Eq dbx 2X31 band
2 Reverb TC 5000
1 Cd player
4 Ηχεία L.A. 112p
2 Ηχεία L.A Sub 115p
6 Ηχεία Μόνιτορ L.A. 112p και 108p
1 Ασύρματο μικρόφωνο Shure Betta 58
7 Πυκνωτικά Microtech Gefell M930
4 Shure SM 58
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4 Shure SM 57
2 Shure Betta 58
20 βάσεις μικροφώνων
12 Αναλόγια Μουσικών
12 Φωτάκια Led αναλογίων
1 Σκαμπό για κόντρα μπάσο
1 Πολυκαλώδιο 28 καναλιών ( Σκηνή-Κοντρολ)
1 Σετ καλωδίωσης ήχου
2 Τεχνικοί ήχου για εγκατάσταση και λειτουργία

Οι προτάσεις θα υποβληθούν στην Καλλιτεχνική Εταιρεία ΆΡΓΩ’ και θα πρέπει να αναφέρεται ρητά
«Προσφορά για την ενοικίαση ηχητικού εξοπλισμού»
για τη παράσταση με τίτλο «Φωνές
Χριστουγέννων» , για τις ανάγκες του Υποέργου: «Ποίηση και Μουσική» της Πράξης: «Ποίηση και
Μουσική», µε κωδ.MIS390503,του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική», (ΕΣΠΑ 2007-2013).
Η προθεσμία για την υποβολή των προτάσεων ορίζεται στις 10 (δέκα) ημέρες από την ανάρτηση
παρούσας πρόσκλησης ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα της ΑΡΓΟΥΣ.
Οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο ή μέρος των ανωτέρω ειδών και δεσμεύουν τους
υποψηφίους για εξήντα (60) ημέρες. Η πληρωµή θα γίνει µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή των ειδών και την προσκόμιση των απαραίτητων παραστατικών.
Ως προθεσμία για την υποβολή ενστάσεων ορίζονται πέντε (5) ηµέρες.
Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από Επιτροπή Αξιολόγησης σύμφωνα με το ΣΔΕΠ της ΑΡΓΟΥΣ.

Για τη Καλλιτεχνική Εταιρεία ‘ΑΡΓΩ’
Α. Υψηλάντη
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