Θεσσαλονίκη, 11.10.2018
Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληροφορίες : Ν. Ηλίου
Τηλέφωνο : 2310 891233

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (25/18)
Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, βάσει του Ν. 4412/2016, της υπ’ αριθμ. 36/22.06.2018
απόφασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου, των υπ’ αριθμ. 229/22.06.2018,
237/22.06.2018 αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης και της υπ’ αριθμ. 4/05.10.2018
απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου, καλεί τους
ενδιαφερόμενους να αποστείλουν έγγραφη προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο για
την προμήθεια αναλωσίμων μουσικών (κρουστών) οργάνων για τις ανάγκες του
τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, και
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις επισυναπτόμενες τεχνικές προδιαγραφές.
Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν στο Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας (Εγνατία 156, 2ος όροφος κτηρίου Διοικήσεως) το αργότερο μέχρι τις
25.10.2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.
Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των €2500,00
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 1439 του
τακτικού προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου οικονομικού έτους 2018
(CPV37321500-9).
Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει να φέρει υποχρεωτικά στο εξωτερικό του μέρος
την ένδειξη: «Για την προμήθεια αναλωσίμων μουσικών (κρουστών) οργάνων για
τις ανάγκες του τμήματος ΜΕΤ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας».
Οι ενδιαφερόμενοι πέραν της οικονομικής και τεχνικής τους προσφοράς θα πρέπει
επίσης να προσκομίσουν:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (έκδοσης τελευταίου τριμήνου πριν από τη λήξη
της προθεσμίας υποβολής προσφορών) από το οποίο να προκύπτει ότι δεν
υφίσταται τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για τα αδικήματα του άρθρου 73
παρ. 1 του Ν. 4412/2016.
Η εν λόγω υποχρέωση στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε. και
Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) αφορά τους διαχειριστές, στις
περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), αφορά τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς
και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Για την απόδειξη των ανωτέρω ιδιοτήτων, τα νομικά πρόσωπα προσκομίζουν: i) Οι
προσωπικές εταιρίες (Ο.Ε. και Ε.Ε.) αντίγραφο του καταστατικού, όπως
τροποποιημένο ισχύει, νόμιμα δημοσιευμένου, ii) Οι Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε., αντίγραφο
του καταστατικού, όπως τροποποιημένο ισχύει, νόμιμα δημοσιευμένου, μαζί με τα
αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), iii) Οι Α.Ε., αντίγραφο κωδικοποιημένου
καταστατικού, όπως έχει κατατεθεί στην αρμόδια διοικητική Αρχή, μαζί με τα
αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) στα οποία έχουν δημοσιευτεί η σύσταση της
Εταιρίας και οι τροποποιήσεις του καταστατικού.
β. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωσης αρχής ότι είναι ενήμεροι ως προς
τις φορολογικές τους υποχρεώσεις και
γ) Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής ότι είναι ενήμεροι ως προς
τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης.Τα φυσικά
πρόσωπα οφείλουν να προσκομίσουν ασφαλιστική ενημερότητα τόσο για τα ίδια
όσο και για το τυχόν προσωπικό που απασχολούν, τα νομικά πρόσωπα μόνο για
το προσωπικό που απασχολούν.
Ανάδοχος θα αναδειχθεί ο υποψήφιος που θα προσφέρει την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, και με την προϋπόθεση ότι η
προσφορά του θα πληροί όλους τους απαιτούμενους όρους.
Γίνονται δεκτές προσφορές και για ορισμένα μόνο από τα είδη των τεχνικών
προδιαγραφών της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Η παράδοση των προς προμήθεια ειδών θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός τριάντα
(30) ημερών από την ανακοίνωση της ανάθεσης.
Για την μη εκτέλεση της σύμβασης ή τη μη εμπρόθεσμη παράδοση/εκτέλεση των
ειδών/υπηρεσιών θα επιβάλλονται στον ανάδοχο οι προβλεπόμενες από τα άρθρα
203 και 207 του Ν. 4412/16 κυρώσεις και ρήτρες και κατά την προβλεπόμενη απ’
αυτά διαδικασία.
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή και έλεγχο των ειδών και αφού προηγηθεί βεβαίωση της αρμόδιας
Επιτροπής παραλαβής, περί εκπληρώσεως των εν γένει συμβατικών του
υποχρεώσεων. Η πληρωμή του αναδόχου επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη κράτηση.
Για τυχόν περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται
στο Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
(τηλ. επικοινωνίας 2310 891233).

Η ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Αναλώσιμα_Kρουστών Ορχήστρας
1. Μπακέτες για τυμπάνια (ζεύγος)
Χαρακτηριστικά:
Πολύ μαλακές
Κεφαλή: felt
Λαβή: Tonkin PRO-3223
2. Μπακέτες για τυμπάνια (ζεύγος)
Χαρακτηριστικά:
Πολύ μαλακές
Κεφαλή: felt
Λαβή: Tonkin PRO-3213
3. Μπακέτες για τυμπάνια (ζεύγος)
Χαρακτηριστικά:
Μέτρια σκληρές
Λαβή: Tonkin PRO-130
4. Μπακέτες για τυμπάνια (ζεύγος)
Χαρακτηριστικά:
Staccato
Κεφαλή: felt
Λαβή: Tonkin PRO-3211
5. Μπακέτες για τυμπάνια (ζεύγος)
Χαρακτηριστικά:
Μέτρια σκληρές
Κεφαλή: 28 mm, Rough cotton flannel
Λαβή: Tonkin PRO-3321
6. Μπακέτες για τυμπάνια (ζεύγος)
Χαρακτηριστικά:
Μέτριες
Κεφαλή: 35 mm, White German cotton flannel
Λαβή: Tonkin PRO-3333
7. Μπακέτες για ξυλόφωνο (2 ζεύγη)
Χαρακτηριστικά:
(Ø x B) = 30 x 25 mm
Λαβή: Rattan, XG 31
8. Μπακέτες για ξυλόφωνο (ζεύγος)
Χαρακτηριστικά:
Κεφαλή: 26 mm Kamagong ebony
Λαβή: Rattan, XB 9

9. Μπακέτες για ξυλόφωνο
Κεφαλή: 28mm Kamagong ebony, XB 10
10. Μπακέτες για μεταλλόφωνο (ζεύγος)
Χαρακτηριστικά:
Κεφαλή Mid sized phenol/brass head, black
Βάρος: 21g, XG102
11. Μπακέτες για μεταλλόφωνο (ζεύγος)
Χαρακτηριστικά:
Κεφαλή Mid sized phenol/brass head, black
Βάρος: 18g, ΧG101
12. Μπακέτες για μεταλλόφωνο (ζεύγος)
Χαρακτηριστικά:
Κεφαλή: μπρούτζο μέτριου μεγέθους B3
13. Μπακέτες για Βιμπράφωνο (2 ζεύγη)
Μαλακές
14. Μπακέτες για Βιμπράφωνο (2 ζεύγη)
Μέτριες
15. Μπακέτες για Μαρίμπα (2 ζεύγη)
Μαλακές
16. Μπακέτες για Μαρίμπα (2 ζεύγη)
Μέτριες
17. Σκουπάκια (ζεύγος)
Χαρακτηρηστικά
Κεφαλή : Μεταλλικά
Ξύλινη λαβή
18. Σκουπάκια (ζεύγος)
Χαρακτηρηστικά
Κεφαλή: Μπαμπού
Ξύλινη λαβή
19. Μπακέτες για Ταμπούρο (2 ζεύγη)
Τύπου: SD1
20. Μπακέτες για Ταμπούρο (2 ζεύγη)
Τύπου: SD2
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21. Mπακέτες για Κάσα (ζεύγος)
Μέτριες, BD10-PRO
22. Στήριγμα Τριγώνου
23. Χορδές για ταμπούρο
Διαστάσεις 14’’
Χειροποίητες
Υλικό κατασκευής ατσάλι
24 σειρές
24. Χορδές για ταμπούρο
Διαστάσεις 14’’
Υλικό κατασκευής χρώμιο
20 σειρές
25. Χορδιέρα ταμπούρου
Strainer Release Side
Strainer Butt Side
Για ταμπούρο 14’’ x 5,5’ Yamaha RDP 2-F
26. Φέλτρα για στήριξη κυμβάλων (4 τεμάχια)
Διαμέτρου 18 mm
27. Καθαριστικό κυμβάλων
Ιδανικό για κύμβαλα Sabian
28. Πεντάλ μπότας
κόπανο διπλής όψης, ρυθμιζόμενη τάση ελατηρίου
29. Hi-hat clutch
30. Στήριγμα για δύο Tom
Υποδοχή 3 τρύπες
2x CL tom tom arm -Yess system
31. Βάση για ταμπούρο
Ρυθμιζόμενο καλάθι
Διπλό στήριγμα στα πόδια
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Αναλώσιμα _Κρουστών Ορχήστρας
1. Μεμβράνες για τυμπάνια (5 τεμάχια)
Διαστάσεις 32’’, 29’’,26’’, 23’’, 20΄΄
Επιφάνεια τύπου Calf-Skin-Like
2. Μεμβράνες για Tom (3 τεμάχια)
Διαστάσεις 12’’ , 13’’, 16’’
Επιφάνεια λευκού χρώματος, τραχιά
διπλή στρώση 7,5 mil transparent Mylar
3. Μεμβράνη για Μπότα
Διαστάσεις 22’’
Επιφάνεια λευκού χρώματος, τραχιά
Διπλής στρώσης
4. Μεμβράνες για ταμπούρο (2 τεμάχια)
Διαστάσεις 14’’
Επιφάνεια τύπου renaissance
5. Μεμβράνη για ταμπούρο
Διαστάσεις 14’’
Επιφάνεια λευκού χρώματος, τραχιά
Μονής στρώσης
6. Μεμβράνη για ταμπούρο
Διαστάσεις 14’’
Resonant
7. Μεμβράνη για Tenor Drum
Διαστάσεις 16’’
Επιφάνεια λευκού χρώματος
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