ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Η ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ
Ο Πολιτιστικός και Καλλιτεχνικός Σύλλογος η Τετράπολις, σύμφωνα με την υπ. αριθμ.
3, 31/07/2021 συνεδρίαση του Δ.Σ. του συλλόγου, ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου «Προμήθεια μουσικών οργάνων» στο
πλαίσιο υλοποίησης του Μέτρου 19 του ΠΑΑ 2014-2020 τοπικό πρόγραμμα CLLD
LEADER Κεφαλονιάς και Ιθάκης, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.), και από Εθνικούς πόρους.
Οι προσφορές θα πρέπει να αφορούν επί ποινής αποκλεισμού το σύνολο και τις
ελάχιστες προδιαγραφές των παρακάτω μουσικών οργάνων:
Α/Α

ΕΙΔΟΣ

1

ΣΑΞΟΦΩΝΟ
Σαξόφωνο τενόρο επαγγελματικό, τονικότητας Βb (Σί ύφεση).
Τύπος καμπάνας:
Two-piece με εγχάρακτη διακόσμηση (Hand engraved).
Βοηθητικά κλειδιά: ψηλό Φα δίεση (High F#), μπροστινό Φα
(Front F), μηχανισμός χαμηλό B-C # , Κλειδιά διακοσμημένα
(πολυεστέρας), ανθεκτικά χαλύβδινα ελατήρια. Ρυθμιζόμενη
θέση αντίχειρα. Φινίρισμα: Χρυσή λάκα (Gold lacquer). Να
περιλαμβάνονται:
Θήκη
μεταφοράς
Semi-hard,
σετ
συντήρησης, επιστόμιο, σφιγκτήρας και καπάκι.
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KΛAPINO
Κλαρινέτο τονικότητας Βb(Σί ύφεση),Σύστημα Βοehm
Κλειδιά: 17 Silver plated, Δαχτυλίδια: 6
Μήκος βαρελότου 65mm, βάση αντίχειρα ρυθμιζόμενη,
Δερμάτινες τάπες, ελατήρια από ανοξείδωτο ατσάλι .
Να περιλαμβάνονται: Θήκη τύπου backpack, με ιμάντες ώμου
και εξωτερικές τσέπες, σετ συντήρησης, επιστόμιο,
σφικτήρας, καπάκι και αναλόγιο(Λύρα)
TPOMΠETA
Τρομπέτα τονικότητας Βb(Σί ύφεση)
Διάμετρος Καμπάνας: 123mm / Διάμετρος σωλήνα: 11.65mm
Υλικό Κατασκευής Καμπάνας:: Υellow brass / Φινίρισμα: Gold
lacquer
Να
περιλαμβάνονται:Σκληρή
θήκη
μεταφοράς,
σετ
συντήρησης, επιστόμιο 14B4, και αναλόγιο(Λύρα).
ΓΑΛΛΙΚΟ ΚΟΡΝΟ

ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ
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Γαλλικό κόρνο τονικότητας F/Bb (Φα / Σι ύφεσι) . 4
περιστροφικές βαλβίδες (ρότορες)
Lever Action : String. Τύπος καμπάνας : Σταθερός
Διάμετρος σωλήνα: 12 mm . Σώμα : Yellow Brass
Να περιλαμβάνονται: Θήκη μεταφοράς, σετ συντήρησης και
επιστόμιο 32C4.
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ΦΛAOYTO
Φλάουτο τονικότητας C (Ντο). Κλειδιά: Ανοιχτά, Nickel silver
(Επάργυρα) με πλαστικές τάπες για μετατροπή σε φλάουτο
με κλειστές τρύπες. Σύστημα Κλειδιών: In-line, Σώμα: Nickel
silver, Κεφαλή και lip plate: Sterling Silver, Φινίρισμα Silver
Plated.
Ελατήρια
από
ανοξείδωτο
ατσάλι.
Να
περιλαμβάνονται: Σκληρή θήκη μεταφοράς, σετ συντήρησης
και αναλόγιο φλάουτου χειρός (Λύρα).
ΜΑΡΑΚΕΣ
Ξύλινες μαράκες (ζεύγος) με σχέδιο , ξύλινη λαβή, μήκος 25
cm.
HΛEKTPIKO ΠIANO
88 βαρυκεντρισμένα πλήκτρα με τεχνολογία GH3 keyboard
και με ρυθμιζόμενη ευαισθησία (Hard/medium/soft/fixed ).
Μαύρα πλήκτρα με συνθετικό έβενο.
3 πεντάλ με λειτουργίες Damper/Sostenuto/Soft
Πολυφωνία: 192 νότες
10 ήχοι
Εφέ: Reverb (4 τύποι) , Intelligent Acoustic Control
(IAC),Stereophonic Optimizer, Damper Resonance.
Λειτουργίες : Dual/Layers, Duo
Δυνατότητα ηχογράφησης
Χωρητικότητα δεδομένων Data Capacity 100 KB ανά
τραγούδι (περίπου 11,000 νότες)
Ενσωματωμένος μετρονόμος ( εύρος : 5 – 280)
Transpose: -6 έως 0, 0 έως +6
Δυνατότητα κουρδίσματος (Tuning) :414.8 – 440.0 – 466.8 Hz
Ενσωματωμένα ηχεία 2 Χ (12 cm ) 20 Watts
Λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης.
2 έξοδοι για ακουστικά (6.3 mm stereo)
USB-to-host για σύνδεση με ηλεκτρονικό υπολογιστή ή
συσκευές Ios
ΛYPA ΠAPEΛAΣHΣ
Λύρα Παρέλαση, 2, 3 οκτάβες, Eύρος F5 – G7, A=442 Hz, Να
περιλαμβάνονται : δερμάτινη ζώνη, φούντες και μπαγκέτες.
ΓΚΛΟΚΕΝΣΠΗΛ
Γκλόκενσπηλ ορχήστρας (Orchestra Bells ),2 1/2 οκτάβες, A:
442Hz
Μπάρες από χάλυβα υψηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα
(High-carbon steel) πάχους 5mm και πλάτους 30mm. Εύρος
(F57 - C88).
Διαστάσεις: Πλάτος: 73cm, Ύψος 8cm, Bάθος: 46cm, Βάρος:
9.3kg (με την θήκη)
Να περιλαμβάνονται: Θήκη – βαλίτσα με αφαιρούμενο
κάλυμμα και μπαγκέτες (mallets).
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Ο συνολικός προϋπολογισμός δύναται να ανέλθει έως το ποσό των 15.000,00

Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ποσού Φ.Π.Α.
-

Η ανάθεση θα πραγματοποιηθεί μετά την ανάδειξη της πλέον συμφέρουσας από
οικονομικής άποψης προσφοράς για το σύνολο του εξοπλισμού.

-

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν είτε ηλεκτρονικά στο email
tetrapolisclld@gmail.com είτε ταχυδρομικώς στη διεύθυνση Κεφάλου 3,
Αργοστόλι, Τ.Κ.: 28100.

-

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η Τετάρτη 8
Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 14:00 μ.μ.

Το τεύχος της πρόσκλησης μπορούν να το παραλάβουν σε έντυπη ή ηλεκτρονική
μορφή οι ενδιαφερόμενοι από την έδρα του φορέα Κεφάλου 3, Αργοστόλι, είτε με
ηλεκτρονικό μήνυμα/αίτημα στην διεύθυνση tetrapolisclld@gmail.com
Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση, παρακαλούνται
ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν στο 6948220584, Καπατσόρης Άγγελος,
υπεύθυνος τμήματος Φιλαρμονικής του Συλλόγου.

Αργοστόλι, 29/11/2021

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Σωτήριος Κουρής

οι

