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Κέρκυρα 9/11/2018

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση σε
εξωτερικό συνεργάτη για την τεχνική, φωτιστική και ηχητική υποστήριξη για την
παρουσίαση του θεατρικού έργου «Θυμάμαι τη Μαρία».
(C.P.V. 92312100-5 Ψυχαγωγικές υπηρεσίες θεατρικών παραγωγών)
Έχοντας υπόψη:
1.
Τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114
Α’) όπως ισχύει
2.
Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3.
Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄)«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ), ιδιαίτερα του άρθρου 118.
4.
Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄112/13-07-2010) «Ενίσχυση της
διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια»
και άλλες διατάξεις».
5.
Την σχετική εγγραφή στον π/υ του ΔΗΠΕΘΕ Κέρκυρας 2018 με Κ.Α.
61.00.98. (ΑΠΟΦ. 3/9ης/4-12-2017 Δ.Σ. με ΑΔΑ 6ΤΨ6ΟΞΒ3-93Φ)
6.
Το εγκεκριμένο σχέδιο Δράσης για το 2018. του (ΑΠΟΦ. 2/9ης/4-12-2018
Δ.Σ. με ΑΔΑ 619ΩΟΞΒ3-Ξ65)
7.
Την υπ. 5-13ης-2018 απόφ. Δ.Σ – ΑΔΑ 6ΡΒ9ΟΞΒ3-ΨΔ7 με την οποία εγκρίνεται
το 245 πρωτογενές
αίτημα της Κ.Δ. και η έγκριση διάθεσης πίστωσης έως του
συνολικού ποσού των 4.800,00 ευρώ για την παροχή ανάθεσης σε εξωτερικό
συνεργάτη για την τεχνική, φωτιστική και ηχητική υποστήριξη της παρουσίασης
του θεατρικού έργου «Θυμάμαι τη Μαρία».
.

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.
Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κέρκυρας στο πλαίσιο του εγκεκριμένου Σχεδίου Δράσης του (ΑΠΟΦ.
2/9ης/4-12-2018 Δ.Σ. με ΑΔΑ 619ΩΟΞΒ3-Ξ65) και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο
Προϋπολογισμό του για το 2018 (ΑΠΟΦ. 3/9ης/4-12-2017 Δ.Σ. με ΑΔΑ 6ΤΨ6ΟΞΒ393Φ) και την Απόφαση 2-13ης-2018 απόφασης Δ.Σ., θα παρουσιάσει στην Κεντρική
Σκηνή το θεατρικό έργο «ΘΥΜΑΜΑΙ ΤΗ ΜΑΡΙΑ» για τουλάχιστον 15
προγραμματισμένες παραστάσεις στην αίθουσα της Ιονίου Βουλής την οποία μας
έχει διαθέσει από τις 15 Νοεμβρίου έως τις 20 Δεκεμβρίου με το υπ.αριθ. 146/1009-2018 αίτημά μας ο Δήμαρχος.
Με δεδομένο ότι ο χώρος της Ιονίου Βουλής δεν είναι ο καταλληλότερος για να
παρουσιαστεί μια θεατρική παράσταση και προκειμένου να γίνει κατάλληλος και
λειτουργικός θεατρικά για να υποστηριχτεί η παραγωγή θα πρέπει ειδικευμένος
εξωτερικός συνεργάτης, ως ανάδοχος να αναλάβει την τεχνική, φωτιστική, ηχητική
υποστήριξη και την ενοικίαση του κατάλληλου εξοπλισμού.
Έχοντας επίσης υπόψη ότι το ΔΗΠΕΘΕ δεν διαθέτει καθόλου τεχνικό προσωπικό θα
πρέπει ο ανάδοχος να υποστηρίξει με τεχνικό προσωπικό όλες τις παραστάσεις που
θα πραγματοποιηθούν και να στήσει και να ξεστήσει όλα τα καθίσματα , τα
φωτιστικά, τον ηχητικό εξοπλισμό και γενικά να επιμεληθεί την καθαριότητα του
χώρου της Ιονίου Βουλής.
Β.ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΦΩΤΙΣΤΙΚΗΗΧΗΤΙΚΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ «ΘΥΜΑΜΑΙ ΤΗ ΜΑΡΙΑ» ΣΤΗΝ
ΙΟΝΙΟ ΒΟΥΛΗ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
Πρόσληψη για 15 μέρες ενός τεχνικού
γενικών καθηκόντων
Πρόσληψη για 15 μέρες ενός ηλεκτρολόγου
- ηχολήπτη
Ενοίκιο για 15 μέρες φωτιστικού και
ηχητικού εξοπλισμού
Ενοίκιο και υποστήριξη προτζέκτορων για
15 μέρες
Βοηθητικές εργασίες
Φ.Π.Α ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 24 %
Σ ΥΝΟΛΟ

ΠΟΣΟ
1.000, 00 μικτές αποδοχές
1.200,00 μικτές αποδοχές
620,00
500,00
551,00
929,00
4.800,00

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
1. Πρόσληψη για 15 μέρες ενός τεχνικού γενικών καθηκόντων.
2. Πρόσληψη για 15 μέρες ενός ηλεκτρολόγου – ηχολήπτη.
3. Πληρωμή του ενοικίου για 15 μέρες του φωτιστικού και ηχητικού εξοπλισμού για
την υποστήριξη της παράστασης.

4. Πληρωμή του ενοικίου για 15 μέρες των προτζέκτορων που απαιτούνται για την
υποστήριξη της παράστασης.
5. Να στήσει και να ξεστήσει όλα τα καθίσματα , τα φωτιστικά, τον ηχητικό
εξοπλισμό και γενικά να επιμεληθεί την καθαριότητα του χώρου της Ιονίου Βουλής.

Δ. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Προϋπολογίζεται ότι ο Ανάδοχος θα λάβει το ποσό των 4.800,00 ευρώ από τον Κ.Α.
61.00.98 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΛΛΤΙΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ για την τεχνική, φωτιστική και
ηχητική υποστήριξη της παρουσίασης του θεατρικού έργου «Θυμάμαι τη Μαρία».
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., των φόρων και των κρατήσεων υπέρ του δημοσίου.
Η αμοιβή του ανάδοχου θα επιμεριστεί ως εξής:
Α) Με την υπογραφή της σύμβασης και την πρόσληψη των δύο τεχνικών που
απαιτούνται για την παράσταση θα λάβει το 50%.
Β) Με την ολοκλήρωση της παράστασης θα λάβει το 50% για την εξόφληση του.
Ε. ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά
μόνο βάσει τιμής. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι στην παρούσα φάση καλούνται μέχρι
την Τρίτη 13 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 2.30 μ.μ. να στείλουν στην ηλεκτρονική
διεύθυνση dipethek@otenet.gr σε κλειστό αρχείο την οικονομική προσφορά τους.
Βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.
Ο προσωρινός ανάδοχος θα κληθεί να καταθέσει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης,
ως αποδεικτικά στοιχεία για την μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού, καθώς και
την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής. Ο έλεγχος της τήρησης των
χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων του υποψηφίου αναδόχου θα γίνει με την κατάθεση
των δικαιολογητικών κατακύρωσης και πριν την υπογραφή της σύμβασης.
Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
Ευαγγελία Ράντου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Έντυπο υποβολής της οικονομικής προσφοράς του Υποψηφίου Αναδόχου
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ
την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσίας σε Συνεργάτη για την υποστήριξη
του ΔΗΠΕΘΕ Κέρκυρας για την τεχνική, φωτιστική και ηχητική υποστήριξη για
την παρουσίαση του θεατρικού έργου «Θυμάμαι τη Μαρία».

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ
Α.Φ.Μ.-Δ.Ο.Υ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΗΛ / FAX / e-mail
Προσφερόμενη τιμή (ολογράφως σε €)
Αντικείμενο

Μη
Φ.Π.Α
συμπεριλαμβανομέν
ου Φ.Π.Α

Παροχή υπηρεσίας Συνεργάτη
του ΔΗΠΕΘΕ Κέρκυρας

Σύνολο (αριθμητικά)
Τόπος/Ημερομηνία
Για τον προσφέροντα

Σφραγίδα / Υπογραφή
Ονοματεπώνυμο νομίμου εκπροσώπου

Συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α

