
Δημοτική Εταιρεία Πληροφόρησης Θεάματος και Επικοινωνίας
TV100, FM100, FM100.6    www.fm100.gr
Νικολάου Γερμανού 1,  54621 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 261100 FAX 2310 286 569

 Θεσσαλονίκη, 18-6-2021
Αρ. πρωτ. 1225/18-6-2021 

ΠΡΟΣ
ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ

ΘΕΜΑ:  “Πρόσκληση  Εκδήλωσης  Ενδιαφέροντος  -  Απευθείας  Ανάθεση  που  αφορά  την  προμήθεια
τηλεφωνικών υβριδίων για το έτος 2021, π.δ. 6.324,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%» .

Η  Δημοτική  Εταιρεία  Πληροφόρησης  Θεάματος  και  Επικοινωνίας  (ΔΕΠΘΕ)  του  Δήμου  Θεσσαλονίκης,
προτίθεται  να προβεί  σε  απευθείας ανάθεση της προμήθειας  τηλεφωνικών υβριδίων για τις  ανάγκες
λειτουργίας της FM100 και του TV100,  με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή. 

Στον  πίνακα  που  ακολουθεί  παρουσιάζονται  οι  προδιαγραφές  του  διπλού  τηλεφωνικού  υβριδίου
μετατροπής VoIP SIP σε σήμα ηχητικής παραγωγής.

Α/α Προδιαγραφή Απαίτηση

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ/ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ

1 Πλήθος ανεξάρτητων μετατροπέων εντός της μονάδας 2

2 Ψηφιακή επεξεργασία σήματος από τηλεφωνικό δίκτυο Φασματικός επεξεργαστής,
AGC/Περιοριστής

3 Απομακρυσμένος έλεγχος Πελάτης Web, Contact Closure

ΔΙΕΠΑΦΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ

4 Πλήθος τηλεφωνικών γραμμών 2

5 Πρότυπο τηλεφωνικού σήματος SIP VoIP

6 Κωδικοποιητές φωνής τουλάχιστον G.711, G.722

7 Επιστροφή κλήσης στον αποστολέα ΝΑΙ

8 Συμβατότητα SIP τηλεφωνικών κέντρων τουλάχιστον Freeswitch, Asterisk

9 Αυτόματη απάντηση ΝΑΙ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΗΧΗΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΝΤΙΟ

10 Πλήθος εισόδων ηχητικού σήματος 2

11 Απόληξη εισόδου ηχητικού σήματος Θηλυκό XLR

12 Πρότυπα κωδικοποίησης ήχου
Αναλογικό balanced

Ψηφιακό AES3

13 Ονομαστική στάθμη αναλογικού σήματος εισόδου 0dBu

14 Στάθμη αποκοπής αναλογικού σήματος εισόδου +20dBu
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Α/α Προδιαγραφή Απαίτηση

15 Ρυθμός δειγματοληψίας ψηφιακού σήματος εισόδου 48kHz

16 Δρομολόγηση σήματος εισόδων
Επιλεγόμενο

α) ανά μία γραμμή ή

β) μίξη δύο γραμμών

17 Ένδειξη στάθμης σήματος εισόδου NAI

18 Πλήθος εισόδων σήματος αναμονής κλήσης 2

19 Απόληξη εισόδου ηχητικού σήματος ¼” TRS

20 Είσοδος σήματος αναμονής κλήσης Αναλογικό unbalanced

21 Ονομαστική στάθμη σήματος αναμονής κλήσης 0dBu

22 Στάθμη αποκοπής σήματος αναμονής κλήσης +20dBu

23 Δρομολόγηση σήματος αναμονής κλήσης
Επιλεγόμενο

α) ανά μία γραμμή ή

β) μίξη δύο γραμμών

ΕΞΟΔΟΣ ΗΧΗΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΝΤΙΟ

24 Πλήθος εξόδων ηχητικού σήματος 2

25 Απόληξη εισόδου ηχητικού σήματος Αρσενικό XLR

26 Πρότυπα κωδικοποίησης ήχου
Αναλογικό balanced

Ψηφιακό AES3

27 Ονομαστική στάθμη αναλογικού σήματος εξόδου 0dBu

28 Στάθμη αποκοπής αναλογικού σήματος εξόδου +20dBu

29 Ρυθμός δειγματοληψίας ψηφιακού σήματος εισόδου 48kHz

30 Δρομολόγηση σήματος εξόδων
Επιλεγόμενο

α) ανά μία γραμμή ή

β) μίξη δύο γραμμών

31 Ενδείξεις στάθμης σήματος εξόδου NAI

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

32 Τάση τροφοδοσίας 220V, 50Hz

33 Διεπαφή δικτύου RJ-45 Gigabit Ethernet

34 Διεπαφές ελέγχου Contact Closure, RS-232
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Ενδεικτικός προϋπολογισμός : 6.324,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

α/α Περιγραφή 
 Ενδεικτική τιμή μονάδας

(χωρίς ΦΠΑ)
Ποσότ.

Συνολική αξία
(χωρίς ΦΠΑ)

1
Διπλό τηλεφωνικό υβρίδιο 
μετατροπής VoIP SIP σε σήμα 
ηχητικής παραγωγής

1.700,00 € 3 5.100,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 5.100,00 €

ΦΠΑ 24% 1.224,00 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 6.324,00 €

Η αιτούμενη προμήθεια εμπίπτει στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων 
Συμβάσεων (CPV):

32552400-1: “Συσκευές μετατροπής σήματος ακουστικής συχνότητας”

Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 7125.01: “Προμήθεια κινηματογραφικών μηχανών και εξαρτημάτων τους”,
του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021.

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε σχετική οικονομική προσφορά μέχρι τις  30/6/2021 ημέρα Τετάρτη 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  ortoulidoup  @  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:  Προμήθεια  τηλεφωνικών  υβριδίων  για  το  έτος  2021,  π.δ.  6.324,00€
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 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
μαζί με την οικονομική προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80, παρ. 2
και 3, του Ν.4412/2016.
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 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 υπηρεσιών, 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  και  Αξιολόγησης
Προμηθειών και Υπηρεσιών(ΕΔΑΠΥ) που ορίστηκε με την υπ΄αριθμ.168/2021 ΑΔΣ(ΑΔΑ:9ΦΣΔΟΡΣΔ-ΛΥΙ).

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 υπηρεσίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΕΠΘΕ

     ΜΗΝΑΣ ΣΑΜΑΝΤΖΙΔΗΣ
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