ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ
Η ελεκέξσζε πνπ ζαο έγηλε ηελ Δεπηέξα 23/1 ζρεηηθά κε ηελ ερεηηθή θάιπςε ηεο παξέιαζεο
ηνπ Εδεζζαηθνύ Καξλαβαιηνύ 2017 έρεη δηαθνξνπνηεζεί
Η νξγαλσηηθή επηηξνπή απνθάζηζε λα δεηήζεη ηηο πξνζθνξέο ζαο γηα ηα παξαθάησ :
1. Τελ ερεηηθή θάιπςε κόλν ηνπ πεδόδξνκνπ από ηελ πιαηεία Ειεπζεξίαο (νδόο
Δεκνθξαηίαο) έσο ηελ δηαζηαύξσζε κε ηελ νδό Ηθαηζηίσλνο γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο
παξέιαζεο ην Σάββαην 25/2. Η ηζρύο ηνπ ήρνπ θαηαλεκεκέλε νκνηόκνξθα ζε όιε
ηελ απόζηαζε ηνπ Πεδόδξνκνπ λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 20.000 watt. Ο αξηζκόο ησλ
ερνζηειώλ (θαηά ηελ εθηίκεζε καο 7) θαζώο θαη ε απόζηαζε κεηαμύ ηνπο λα
εμαζθαιίδνπλ ηελ σο άλσ ηζρύ.
2. Τνπνζέηεζε κία ερνζηήιεο ζηελ ζύκβαζε ησλ νδώλ Φισξίλεο – Αζ. Σηόγηνπ (πξνο
Δεκαξρείν) ζηελ έλαξμε ηεο παξέιαζεο ηζρύνο 3000 watt.
Σηελ πξνζθνξά ζαο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη (πξνδηαγξαθέο – εμνπιηζκόο – ππεξεζίεο )
σο παξαθάησ:
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Κάζε Ηρνζηήιε ζα δηαζέηεη θαη’ ειάρηζηνλ δύν ερεία 2x15”+Κόξλα
Ιζρύνο 1000W έθαζην /108db/W/m θαη έλα ερείν κπάζν 1000W
2 CD player επαγγεικαηηθά ηύπνπ «pioneer 1000 ΜΚ3»
(νπνηνπδήπνηε θαηαζθεπαζηή αιιά αληίζηνηρσλ πξνδηαγξαθώλ) θαη
πξόβιεςε γηα εθεδξηθό ζε πεξίπησζε βιάβεο
1 Μίθηε ηύπνπ «pioneer 500 ή 800»
(νπνηνπδήπνηε θαηαζθεπαζηή αιιά αληίζηνηρσλ πξνδηαγξαθώλ)
2 Monitor (ηνπιάρηζηνλ 1x15 inch low & ηνπιάρηζηνλ 1x1,4 inch High)
1 δεπγάξη αθνπζηηθά
2 αζύξκαηα κηθξόθσλα ή 2 αζύξκαηα ρεηιόθσλα (ςείξεο)
Όινο ν απαξαίηεηνο εμνπιηζκόο δηαζύλδεζήο ηνπ γηα λα είλαη
ιεηηνπξγηθόο (θαιώδηα, βύζκαηα, θνλζόιεο θ.ι.π.)
Όινο ν απαξαίηεηνο εμνπιηζκόο ζύλδεζεο ηνπ εμνπιηζκνύ κε παξνρή
ξεύκαηνο απν δεκνηηθή ή ηδησηηθή παξνρή κε ππόδεημε ηνπ νξγαλσηή
Τερληθή ππνζηήξημε θαη ππεξεζίεο ιεηηνπξγίαο όινπ ηνπ εμνπιηζκνύ ώζηε
λα επηηπγράλεηαη ε άκεζε θαη απνηειεζκαηηθή παξέκβαζε ζε πηζαλά θαηά
ηόπνπο ηερληθά πξνβιήκαηα θαη λα δηαζθαιίδεηαη ε ζπλερήο, αδηάθνπηε
θαη νξζή ιεηηνπξγία ηνπ απαηηνύκελνπ εμνπιηζκνύ θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα
ηεο εθδήισζεο αθόκε θαη ζε πεξίπησζε βξνρήο
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Οη πξνζθνξέο λα απνζηαινύλ εγγξάθσο θαη ειεθηξνληθά
Σηηο ηηκέο λα αλαθέξεηαη μερσξηζηά ε ηηκή κε ΦΠΑ θαη ε θαζαξή ηηκή ρσξίο ΦΠΑ.
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