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Θεσσαλονίκη 16 Ιουνίου 2021

Αριθ. Πρωτ.: 1182

ΠΡΟΣ
ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ

Πρόσκληση  Εκδήλωσης  Ενδιαφέροντος  -  Απευθείας  Ανάθεση  που  αφορά  την  εκτέλεση
δαπάνης για την ανάθεση υπηρεσίας παραγωγής και συμπαραγωγής περιεχομένου (εξωτερικές
παραγωγές  –  συμπαραγωγές)  για  την  κάλυψη  των  αναγκών  της  Δημοτικής  Τηλεόρασης
Θεσσαλονίκης  της  ΔΕΠΘΕ  για  το  δεύτερο  εξάμηνο  του  2021,  π.δ.  55.000,00
συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ 24%

Η  Δημοτική  Εταιρεία  Πληροφόρησης  Θεάματος  και  Επικοινωνίας  (ΔΕΠΘΕ)  του  Δήμου
Θεσσαλονίκης  προτίθεται  να  προχωρήσει  στην  ανάθεση  εξωτερικών  παραγωγών  και
συμπαραγωγών  για  την κάλυψη του τηλεοπτικού προγράμματος  του  δευτέρου εξαμήνου του
2021.

Αναλυτικά οι ανάγκες της ΔΕΠΘΕ  για την παραγωγή/συμπαραγωγή ή και εκτέλεση παραγωγής
στα κάτωθι είδη περιεχομένου.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1 Ντοκιμαντέρ Δημοσιογραφικής Έρευνας

2 Πολιτιστικές Εκπομπές

3 Χρηστικές εκπομπές

4 Εκπομπές μαγειρικής

5 Εκπομπές κοινωνικού και ειδικού ενδιαφέροντος

6 Εκπομπές ζωοφιλίας

7 Εκπαιδευτικές και επιμορφωτικές εκπομπές

8 Εκπομπές για τις νέες τεχνολογίες

9 Εκπομπές για την οδική ασφάλεια

10 Μουσικές εκπομπές
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11 Επετειακά ντοκιμαντέρ και εκπομπές για τις παγκόσμιες ημέρες εορτασμού γεγονότων

12 Εκπομπές για την επιχειρηματικότητα

13 Παραγωγές που δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω κατηγορίες

Κάθε πρόταση πρέπει να περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία:
 Έντυπο πρότασης παραγωγής περιεχομένου (έντυπο της ΔΕΠΘΕ)
 Προτεινόμενο αριθμό και διάρκεια επεισοδίων
 Εργογραφία των βασικών συντελεστών που αναφέρονται στην πρόταση
 Προϋπολογισμό της πρότασης (έντυπο της ΔΕΠΘΕ)
 Ανάπτυξη της πρότασης ως δύο σελίδες και ενδεικτική σκαλέτα εκπομπής
 Σκηνοθετική προσέγγιση

Η αιτούμενη  δαπάνη  εμπίπτει  στους  ακόλουθους  κωδικούς  του  Κοινού  Λεξιλογίου  Δημοσίων
Συμβάσεων  (CPV):  92110000-5,  Υπηρεσίες  παραγωγής  κινηματογραφικών  ταινιών  και
βιντεοταινιών και σχετικές υπηρεσίες.

Η  δαπάνη  θα  βαρύνει  τον  ΚΑΕ:4116 –  Παραγωγή  και  εκτέλεση  προγραμμάτων  Ραδιοφωνίας
Τηλεόρασης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021. 

Παρακαλούμε  όπως  αποστείλετε  σχετική  οικονομική  προσφορά  μέχρι  τις  28/6/2021 ημέρα
Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ. στη Γραμματεία Πρωτοκόλλου ΔΕΠΘΕ, Νικολάου Γερμανού 1, T.K.
54621,  6ος  όροφος,  κα  Σαλώνη,  τηλ.:  2310261100.  Η  προσφορά  μπορεί  να  κατατεθεί
αυτοπροσώπως  από  τον  ενδιαφερόμενο  ή  ταχυδρομικώς  ή  στην  ηλεκτρονική  διεύθυνση
productiontv100@gmail.com(το  εμπρόθεσμο  των  προσφορών  κρίνεται  με  βάση  την
αναγραφόμενη ημερομηνία εισερχόμενου ηλεκτρονικού μηνύματος).

Η  προσφορά  κατατίθεται  σε  ένα  αντίγραφο  εντός  σφραγισμένου  φακέλου  και  πρέπει  να
αναγράφονται σε αυτή τα παρακάτω:

α. Η λέξη “ΠΡΟΣΦΟΡΑ” με κεφαλαία γράμματα,

β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας (Δημοτική Εταιρεία Πληροφόρησης Θεάματος και
Επικοινωνίας του Δήμου Θεσσαλονίκης),

γ.  Το  θέμα της  ανάθεσης  προμήθειας:  «Aνάθεση υπηρεσίας  παραγωγής  και  συμπαραγωγής
περιεχομένου  (εξωτερικές  παραγωγές  –  συμπαραγωγές)  για  την  κάλυψη  των  αναγκών  της
Δημοτικής  Τηλεόρασης  Θεσσαλονίκης  της  ΔΕΠΘΕ  για  το  δεύτερο  εξάμηνο  του  2021,  π.δ.
55.000,00 συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ 24%, για το έτος 2021.»

δ. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της Πρόσκλησης.
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ε. H προσφερόμενη τιμή πρέπει να είναι σε ευρώ(€) και να αναγράφεται τόσο η καθαρή αξία όσο
και η αξία συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% .

στ. Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς, ο οποίος θα είναι 2 μήνες με έναρξη ισχύος την ημερομηνία
κατάθεσης.

ζ. Τα στοιχεία του αποστολέα(σφραγίδα και υπογραφή).

Επιπρόσθετα,  προς  απόδειξη  της  μη  συνδρομής  των  λόγων  αποκλεισμού  από  διαδικασίες
σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να
προσκομιστούν μαζί με την οικονομική προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα
με το άρθρο 80, παρ. 2 και 3, του Ν.4412/2016.

 Απόσπασμα ποινικού μητρώου  εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή του

(άρθρο 80 Ν.  4412/2016)  ή Υπεύθυνη Δήλωση (κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 43, παρ.7αγ,
Ν.4605/2019).  Όσον  αφορά  τα  νομικά  πρόσωπα,  η  υποχρέωση  προσκόμισης  του  ως  άνω
αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν
λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου  σε  αυτό.  Η  υποχρέωση  προσκόμισης  του  ως  άνω  αποσπάσματος  εφαρμόζεται
επιπροσθέτως,  εκτός  των  Ατομικών  Επιχειρήσεων  και  στις:  α)  περιπτώσεις  εταιρειών
περιορισμένης  ευθύνης  (Ε.Π.Ε.)  ιδιωτικών  κεφαλαιουχικών  εταιρειών  (Ι.Κ.Ε.)  και  προσωπικών
εταιρειών (Ο.Ε.  και  Ε.Ε.)  αφορά τους διαχειριστές,  β)  περιπτώσεις  ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.),
αφορά τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

 Φορολογική ενημερότητα(για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)

 Ασφαλιστική ενημερότητα(για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)

Επί της προσφερόμενης καθαρής αξίας των ειδών, υπολογίζονται οι νόμιμες κρατήσεις: 

 Φόρος προμηθειών 4%,

 Κράτηση υπέρ ΑΕΠΠ  0,06%(η κράτηση υπάγεται σε χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου
20%). 

 Κράτηση  υπέρ  ΕΑΑΔΗΣΥ 0,07%(η  κράτηση  υπάγεται  σε   χαρτόσημο  3%  και  ΟΓΑ
χαρτοσήμου 20%).

Η αξιολόγηση των προσφορών θα διεξαχθεί από την αρμόδια Επιτροπή διενέργειας, αξιολόγησης,
προμηθειών  Τηλεοπτικού  προγράμματος:  που  ορίστηκε  με  την  υπ΄αριθμ.168/2021
ΑΔΣ(ΑΔΑ:9ΦΣΔΟΡΣΔ-ΛΥΙ).
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Η κατακύρωση των ανωτέρω θα γίνει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΠΘΕ, η
οποία θα κοινοποιηθεί  εγγράφως στον ανάδοχο. Τέλος,  καλείται  ο ανάδοχος να υπογράψει  την
σύμβαση ανάθεσης της προμήθειας.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ :  Διευκρινήσεις  σχετικά  με  τους  όρους  της  παρούσας  παρέχονται  κατά  τις
εργάσιμες  ημέρες  και  ώρες  από  12:00–15:00,  από  τον  κ.  Ζάχο  Σαμολαδά στο  τηλέφωνο
2310261100 και στο e-mail: productiontv100@fm100.gr

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΕΠΘΕ

            ΜΗΝΑΣ ΣΑΜΑΝΤΖΙΔΗΣ
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