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Τις επιχειρήσεις Ηχητικού και
Φωτιστικού Εξοπλισµού

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Η Κ.Ε.∆Η.Ρ. που διοργανώνει το Ρεθεµνιώτικο Καρναβάλι 2013 λόγω του ότι η προσφορά που
έλαβε για την ηχητική κάλυψη για τη Νυχτερινή και τη Μεγάλη Παρέλαση του Ρεθεµνιώτικου
Καρναβαλιού 2013 είχε ελλείψεις στον απαιτούµενο εξοπλισµό, επαναλαµβάνει τη διαδικασία
συλλογής οικονοµικών προσφορών για τις παρακάτω εκδηλώσεις:

1. Σάββατο 16 Μαρτίου 2013 - Νυχτερινή Παρέλαση
Τοποθεσία: Έναρξη από ξενοδοχείο ELINA, λεωφ. Κουντουριώτη και Παπανδρέου έως ∆ηµοτικό
Κήπο (ΒΑ γωνία).
Έναρξη - ∆ιάρκεια: 21:00 – 23:00
Ώρα Ελέγχου Εγκατάστασης: 17:00 την 16/3/2013
Υπηρεσίες - Εξοπλισµός - Προδιαγραφές:

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

1

2 cd player & mixer (επαγγελµατικά ) για πρόγραµµα DJ

ΕΛΑΧΙΣΤΗ

2

2 Προβολείς κανόνια (Follow Spot)

ΕΛΑΧΙΣΤΗ

3

2 Ασύρµατα µικρόφωνα

ΕΛΑΧΙΣΤΗ

4

Τεχνική Υποστήριξη

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ

Σηµειώσεις:
•

Απαιτείται να έχει τοποθετηθεί το σύνολο των ηχητικών εγκαταστάσεων που αναφέρεται
παρακάτω για τη µεγάλη παρέλαση.

•

Λειτουργία των ήδη στηµένων ηχητικών από τη συµβολή των οδών Παπανδρέου και
Κουντουριώτη µε διαδροµή Κουντουριώτη έως ∆ηµοτικό Κήπο (ΒΑ γωνία)., ώρες
εκδήλωσης από τις 21:00 έως 23:00.

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ: ………………. €

2. Κυριακή 17 Μαρτίου 2013 - Μεγάλη Παρέλαση
Ηµεροµηνία: 17 Μαρτίου 2013
Τοποθεσία: Από συµβολή Λ. Πορτάλιου και Θεοτοκοπούλου έως τέρµα ∆ηµοτικού Κήπου (οδός
Ηλιακάκη)
Έναρξη - ∆ιάρκεια: Έναρξη µουσικής 11:30 έως τέλους παρέλασης στις 17/3/2013
Ώρα Ελέγχου Εγκατάστασης: 17:00 την 16/3/2013
Υπηρεσίες - Εξοπλισµός - Προδιαγραφές:
Α/Α ΕΙ∆ΟΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

43 Πύργοι Ηχείων ελάχιστης συνολικής ισχύος 2,5 ΚW έκαστος
1

2

Οι οποίοι θα τοποθετηθούν από την συµβολή της οδού
Θεοτοκοπούλου µε την οδό Εµµ. Πορτάλιου έως το τέρµα του
∆ηµοτικού Κήπου (οδός Ηλιακάκη) αποτελούµενοι από
3-4 Ηχεία ανά πύργο (400 – 1000W RMS)
1 ξεχωριστό Sub Woofer ανά Πύργο Ισχύος 700W – 1000W RMS
1 Πύργος για τους DJ διαστάσεων 2µ. ύψος και 3µ Χ 4µ

4

1 σκαλωσιά για τους παρουσιαστές διαστάσεων 3µ Χ 4µ και ύψους 2
µέτρων, µε εύκολη πρόσβαση
1 σκαλωσιά για συνεργείο τηλεόρασης 2µ. ύψος και 2Χ2µ.

5

2CD player επαγγελµατικά τύπου «pioneer 1000 ΜΚ3»
(οποιουδήποτε κατασκευαστή αλλά αντίστοιχων προδιαγραφών)

3

ΕΛΑΧΙΣΤΗ

ΑΚΡΙΒΗΣ
ΑΚΡΙΒΗΣ
ΑΚΡΙΒΗΣ
ΕΛΑΧΙΣΤΗ

και πρόβλεψη για εφεδρικό σε περίπτωση βλάβης
6

1 Μίκτη τύπου «pioneer 600 ή 800»
(οποιουδήποτε κατασκευαστή αλλά αντίστοιχων προδιαγραφών)

ΕΛΑΧΙΣΤΗ

7

2 Monitor

ΕΛΑΧΙΣΤΗ

8

1 Ζευγάρι ακουστικά

ΕΛΑΧΙΣΤΗ

9

2 Ασύρµατα µικρόφωνα

ΕΛΑΧΙΣΤΗ

10

Τεχνική υποστήριξη

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ

Τοποθέτηση Εξοπλισµού:
11 Η ηχητική κάλυψη των πλατειών που υπάρχουν κατά µήκος της διαδροµής θα πρέπει να γίνει
ανάλογα µε τις ιδιαιτερότητες της κάθε τοποθεσίας.
12 Εφόσον ο καιρός δεν το επιτρέπει (βροχή) ο Πύργος DJ (απαίτηση 7) δεν θα τοποθετηθεί και θα
γίνει η εγκατάσταση µέσα στον Χώρο του ∆ηµαρχείου.
13 Η τοποθέτηση των ηχείων πρέπει να γίνει σε ύψος τουλάχιστον 1,80 µέτρων.
14 Ο ασφαλής τρόπος τοποθέτησης του ηχητικού εξοπλισµού βαρύνει τον ανάδοχο.
Σηµειώσεις:
•

Ο ανάδοχος του ήχου είναι υπεύθυνος για τη λήψη όλων των κατά νόµο αναγκαίων µέτρων
ασφαλείας και έχει προσωπική αστική ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχηµα ήθελε συµβεί είτε
σε εργαζόµενο είτε σε οποιονδήποτε τρίτο.

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ: ………………. €

3. Κυριακή 17 Μαρτίου 2013 – χώρος αναµονής πριν την Παρέλαση
Ηµεροµηνία: 17 Μαρτίου 2013
Τοποθεσία: Από Κόρακα Καµάρα έως συµβολή Λ. Πορτάλιου και Θεοτοκοπούλου
Έναρξη - ∆ιάρκεια: Έναρξη µουσικής 11:30 τέλους παρέλασης στις 17/3/2013
Ώρα Ελέγχου Εγκατάστασης: 17:00 την 16/3/2013
Υπηρεσίες - Εξοπλισµός - Προδιαγραφές:

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ

4

25 ηχεία 500 W αναρτηµένα στις κολώνες του δηµοτικού φωτισµού,
και δυο πύργους σε σηµεία που υπάρχει παροχή ∆ΕΗ µε 3 ηχεία 500
W και ένα sub έκαστος, ενδιάµεσα της όλης απόστασης, από την
συµβολή της οδού Θεοτοκοπούλου µε την οδό Εµµ. Πορτάλιου έως
το κρεοπωλείο Αντωνάκη. Στη συνέχεια 15 κόρνες 50 W έως του
Κόρακα Καµάρα µε τα ανάλογα ενισχυτικά τους.

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΕΛΑΧΙΣΤΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ: ………………. €

Επιζητώντας το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα, η προσφορά σας πρέπει να περιλαµβάνει:


Αναλυτικές πληροφορίες (όπως επωνυµία, τύπος, Watt κ.λ.π.) για τα ηχεία, τους ενισχυτές,
την κονσόλα ήχου, τον τύπο των CD player και του µίκτη που θα χρησιµοποιηθούν από
τον DJ.



Συνηµµένο χάρτη της πόλης µε τα σηµεία που θα τοποθετηθεί ο εξοπλισµός για την
µεγάλη παρέλαση, τον οποίο µπορείτε να προµηθευτείτε από το Γραφείο Πολιτισµού.



Αναλυτικές πληροφορίες για τον τρόπο διασφάλισης της ασφάλειας των επισκεπτών µε
ευθύνη του αναδόχου.



Νόµιµα παραστατικά τα οποία να αποδεικνύουν την νόµιµη κατοχή του απαραίτητου
εξοπλισµού (τιµολόγια κτήσης ή ενοικίασης από νόµιµο κάτοχο).



Αναλυτικές πληροφορίες για τον τρόπο διασφάλισης της απρόσκοπτης λειτουργίας της
εγκατάστασης της µεγάλης παρέλασης (παροχή ρεύµατος & ήχου).



Αποδείξεις περί της σχετικής εµπειρίας σε αντίστοιχες εκδηλώσεις. Αποδείξεις εµπειρίας
θεωρούνται τα ακριβή φωτοαντίγραφα τιµολογίων παροχής αντίστοιχων υπηρεσιών τα
οποία µπορούν να συνοδεύονται και από συστατικές επιστολές (όσοι έχουν συνεργασθεί µε
την Κ.Ε.∆Η.Ρ. δεν απαιτείται να προσκοµίσουν τα αντίστοιχα τιµολόγια).



Αναλυτικές πληροφορίες για τον τρόπο εξασφάλισης του καλύτερου δυνατού ηχητικού
αποτελέσµατος (αποστάσεις µεταξύ ηχητικών εγκαταστάσεων, οµοιόµορφη διασπορά
ήχου κατά µήκος της διαδροµής, οµοιόµορφη συχνοτική απόκριση ηχείων, επαρκή
ηχητική στάθµη -τυπικά 90dBA-, στόχευση ηχείων, κτλ.).

Οι εταιρείες και τα µοντέλα όπου αναφέρονται είναι ενδεικτικά και όχι υποχρεωτικά και γι’
αυτό οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται µόνο στο να παρέχουν εξοπλισµό τουλάχιστον
αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών.
Το κόστος για τον απαιτούµενο εξοπλισµό που αφορά στο στήσιµο του ηχητικού εξοπλισµού
όπως τρίποδα, σκαλωσιές κ.α. βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο. Επίσης ο ανάδοχος έχει την
αστική ευθύνη για την ασφάλεια του ηχητικού και απαραίτητου βοηθητικού εξοπλισµού ως προς
τους εργαζόµενους – χειριστές του, τον κόσµο που θα παρακολουθεί και θα κινείται στις
εκδηλώσεις.
Λόγω του ότι το έργο είναι ιδιαίτερων απαιτήσεων, προσφορά δύναται να καταθέσουν και
συνεργαζόµενοι – συµπράττοντες υποψήφιοι ανάδοχοι οι οποίοι θα πρέπει στην προσφορά τους
να αναφέρουν τον επιµερισµό του φυσικού και του οικονοµικού αντικειµένου του έργου, και τέλος
να έχουν όλοι σφραγίσει και υπογράψει την υποβαλλόµενη προσφορά τους.
Ο ανάδοχος θα αναδειχθεί βάσει της τιµής (ανά εκδήλωση) και της δυνατότητας κάλυψης των
τεχνικών απαιτήσεων, και για την υπογραφή του συµφωνητικού συνεργασίας οφείλει να
προσκοµίσει Εγγυητική Επιστολή ύψους 10% της συνολικής αµοιβής του.
Η Κ.Ε.∆Η.Ρ. διατηρεί το δικαίωµα να ακυρώσει την ανάθεση της εκδήλωσης, αρκεί να
ενηµερώσει µε email τον ανάδοχο τουλάχιστον 72 ώρες πριν την εκδήλωση, οπότε δεν υπάρχει και
οικονοµική επιβάρυνση για την Κ.Ε.∆Η.Ρ..
Η Κ.Ε.∆Η.Ρ. διατηρεί το δικαίωµα ουσιαστικού ελέγχου των µηχανηµάτων των υποψηφίων
αναδόχων που αναφέρονται στην προσφορά τους έως τις 16/03/2013 και ώρα 17:00. Σε περίπτωση
µη συµµόρφωσης µε την προσφορά του αναδόχου θα ενηµερώνεται επί τόπου ότι θα
αφαιρείται από την τιµολόγηση έως και ολόκληρο το ποσό της εκδήλωσης.
Παρακαλούµε να καταθέσετε τις σφραγισµένες προσφορές σας στην Κ.Ε.∆Η.Ρ. (είτε
αυτοπροσώπως είτε µε πληρεξούσιο εκπρόσωπο για να γίνουν δεκτές), Αρκαδίου 50, ισόγειο,
κτίριο «Το Χάνι του Παττακού», το αργότερο έως την Τετάρτη 6 Μαρτίου 2013 και ώρα 13:00,
που θα ανοιχτούν όλοι οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, µε την παρουσία όσων
συµµετεχόντων το επιθυµούν. Προτάσεις που θα έρθουν µετά από τη συγκεκριµένη ηµεροµηνία
και ώρα δε θα ληφθούν υπ’ όψη.
Η Πρόεδρος της Κ.Ε.∆Η.Ρ.

Θεοπίστη Μπιρλιράκη

