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 Θεσσαλονίκη, 22/2/2023

Αρ. πρωτ. 521

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος -  Απευθείας Ανάθεση  μίσθωσης δορυφορικού μικροκυματικού
κυκλώματος ευρυζωνικής σύνδεσης για την κάλυψη αναγκών των εξωτερικών μεταδόσεων της Δημοτικής
Τηλεόρασης Θεσσαλονίκης TV100 της ΔΕΠΘΕ για το έτος 2023 με π.δ. 2.356,00 ευρώ

Η  Δημοτική  Εταιρεία  Πληροφόρησης  Θεάματος  και  Επικοινωνίας  (ΔΕΠΘΕ)  του  Δήμου  Θεσσαλονίκης
προτίθεται να προχωρήσει  στην ανάθεση  μίσθωσης τερματικού μικροκυματικής δορυφορικής ζεύξης και
υπηρεσιών μετάδοσης τηλεοπτικού σήματος μέσω μικροκυματικού δορυφορικού κυκλώματος ευρυζωνικής
σύνδεσης για την κάλυψη της ανάγκης μεταφοράς τηλεοπτικού σήματος από σημεία εντός πολεοδομικού
ιστού που δεν έχουν οπτική επαφή με τις εγκαταστάσεις της ΔΕΠΘΕ καθώς και από περιοχές εκτός του
πολεοδομικού  ιστού  της  Θεσσαλονίκης  για  την  κάλυψη  εξωτερικών  μεταδόσεων  ενημερωτικού,
ψυχαγωγικού, πολιτιστικού και αθλητικού ενδιαφέροντος για το 2023.

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ/ΜΗΝΑ

ΣΥΝΟΛΟ

1 Δορυφορική μικροκυματική ζεύξη 12 μήνες 190,00 1.900,00

ΣΥΝΟΛΟ 1.900,00

ΦΠΑ 24% 456,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.356,00

Οι τεχνικές προδιαγραφές για την ανωτέρω προμήθεια αφορούν την χρήση της υπηρεσίας από
μεταβλητό σημείο (τοποθέτηση σε ειδικό πυλώνα στην οροφή αυτοκινούμενου οχήματος) και την
ζεύξη με αυτορυθμιζόμενο σύστημα δορυφορικής ευρυζωνικής σύνδεσης.
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Τα απαιτούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά της ανωτέρω υπηρεσίας είναι

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

ΚΑΤΟΠΤΡΟ

1 Κεραία Electronic Phased Array 

2 Οπτικό πεδίο 140° 

3 Ρύθμιση Motorized Self Orienting 

4 Περιβαλλοντική βαθμολόγηση IP54 

5 Ταχύτητα ανέμου 80 kph+ 

6 Δυνατότητα λειτουργίας υπό χιόνι Μέχρι 75χιλ / ώρα 

7 Διαστάσεις 575χιλ Χ 511χιλ

8 Βάση 34χιλ

9 Μήκος από τη βάση 613χιλ

ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ

10 Τεχνολογία WiFi 802.11ac Dual Band 

11 Έκδοση WiFi Wi-Fi 5 

12 Συχνότητα Dual Band -3 x 3 MIMO 

13 Εμβέλεια Μέχρι 185 m² 

14 Περιβαλλοντική βαθμολόγηση IP54

15 Αριθμός συσκευών Μέχρι 128
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16 Ασφάλεια WPA2

ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

17 Διαστάσεις 560χιλ Χ 560χιλ

122χιλ

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ

18 Καλώδια σύνδεσης

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε σχετική οικονομική προσφορά μέχρι τις 03/03/202 ημέρα Παρασκευή
και  ώρα  10:00  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 edapy.depthe@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 υπηρεσίας: «μίσθωση δορυφορικού μικροκυματικού κυκλώματος ευρυζωνικής
σύνδεσης για  την  κάλυψη  αναγκών  των  εξωτερικών  μεταδόσεων  της  Δημοτικής  Τηλεόρασης
Θεσσαλονίκης TV100 της ΔΕΠΘΕ για το έτος 2023 με π.δ. 2.356,00 ευρώ συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ
24%»

δ. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της Πρόσκλησης.

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
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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)

 Αντίγραφο  καταστατικού  της  εταιρείας &  έγγραφο  ταυτοποίησης  μελών  Διοικητικού
Συμβουλίου (π.χ. ΓΕΜΗ)

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

 Φόρος προμηθειών 8%,

 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 και Αξιολόγησης
Προμηθειών και Υπηρεσιών (ΕΔΑΠΥ) που ορίστηκε με την  υπ΄αριθμ.  61/14-06-2022 απόφαση του ΔΣ
(ΑΔΑ:9ΤΧΗΟΡΣΔ-042).

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@gmail.com.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΕΠΘΕ

             ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΪΖΑΔΕΣ
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