
Δημοτική Εταιρεία Πληροφόρησης Θεάματος και Επικοινωνίας (ΔΕΠΘΕ) 
Ν. Γερμανού 1, 546 21 Θεσσαλονίκη, Τηλ. 2310 261 100, FAX 2310 286569 

Θεσσαλονίκη 11/03/2020 
         Αριθ. Πρωτ.: 564 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΗΣ ΔΕΠΘΕ  

ΓΙΑ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΜΗΝΕΣ 
 
Προς: κάθε ενδιαφερόμενο 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Η Δημοτική Εταιρεία Πληροφόρησης Θεάματος και Επικοινωνίας 
(ΔΠΕΘΕ) του Δήμου Θεσσαλονίκης, η οποία εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, οδός Νικολάου Γερμανού 1 
(Τ.Κ.54621) και έχει Α.Φ.Μ. 090356467, Δ.Ο.Υ. Δ’ Θεσσαλονίκης, υλοποιεί την προμήθεια: 
Υπηρεσιών υποστήριξης και ανάπτυξης πληροφοριακής και οπτικοακουστικής υποδομής της 
ΔΕΠΘΕ για δώδεκα (12) μήνες, με διαρκή παρουσία ενός (1) τουλάχιστον φυσικού προσώπου 
στην έδρα της ΔΕΠΘΕ.  

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: Απευθείας ανάθεση  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την παροχή της 
ανωτέρω υπηρεσίας, εφόσον πληρούνται οι όροι συμμετοχής και καλύπτονται όλες οι 
απαιτούμενες κατηγορίες της τεχνικής περιγραφής. Ο ανάδοχος θα προκύψει από την προσφορά 
που θα συγκεντρώσει το μικρότερο λόγο της συγκριτικής τιμής προσφοράς (οικονομικής 
προσφοράς) προς την βαθμολογία (τεχνική προσφορά).  

Οι τεχνικές προσφορές θα βαθμολογηθούν βάσει εμπειρίας προηγούμενων έργων και/ή 
κατάρτισης της ομάδας έργου σε αντικείμενα της παρούσας τεχνικής περιγραφής, σύμφωνα με 
τους εξής συντελεστές βαρύτητας (σv):  

- Κατάρτιση ομάδας έργου στους τομείς των τεχνολογιών δικτύου και οπτικοακουστικής 
τεχνολογίας: σ1 = 25 

- Εμπειρία του υποψήφιου Αναδόχου και/ή της ομάδας έργου σε έργα ανάπτυξης 
συστημάτων μετάδοσης ζωντανού οπτικοακουστικού περιεχομένου μέσω δικτύων κινητής 
τηλεφωνίας: σ2 = 25 

- Εμπειρία του υποψήφιου Αναδόχου και/ή της ομάδας έργου σε έργα ανάπτυξης και 
υποστήριξης πληροφοριακής και οπτικοακουστικής υποδομής σε ραδιοτηλεοπτικά ΜΜΕ 
την τελευταία πενταετία: σ3 = 50. 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Η αμοιβή του αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας δεν 
μπορεί να υπερβεί το ποσό των δεκαεννέα χιλιάδων εκατόν πενήντα ευρώ (19.150,00€) 
συμπεριλαμβανομένων ΦΠΑ και ενδεχόμενων εργοδοτικών εισφορών βάσει του άρθρου 39 του 
Ν.4387/2016.  

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Η συνολική παροχή υπηρεσίας υπολογίζεται σε δώδεκα (12) 
μήνες.  

ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΙΔΟΥΣ (CPV):  
50300000-8: Επισκευή, συντήρηση και συναφείς υπηρεσίες για προσωπικούς Η/Υ, εξοπλισμό 

γραφείου, τηλεπικοινωνίες και οπτικοακουστικό εξοπλισμό  
72100000-6: Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα εξοπλισμού πληροφορικής  
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72420000-0: Υπηρεσίες ανάπτυξης Διαδικτύου  

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:  19 Μαρτίου 2020, ώρα 15:00  

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Γραμματεία Πρωτοκόλλου ΔΕΠΘΕ, Νικολάου Γερμανού 1, 6ος 
όροφος 54621 Θεσσαλονίκη.  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν την παρούσα στην 
ιστοσελίδα της ΔΕΠΘΕ www.fm100.gr στις Ανακοινώσεις και στη Γραμματεία Πρωτοκόλλου της 
ΔΕΠΘΕ, Νικολάου Γερμανού 1, 6ος όροφος, 54621 Θεσσαλονίκη, τηλέφωνο 2310-261100, 
καθημερινά από 8:00 έως 15:00 κα Σαλώνη. Επίσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν 
διευκρινίσεις αποστέλλοντας e-mail στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας 
depthe@fm100.gr   υπόψη κας Παλπάνα.  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Η παρούσα περιλαμβάνει τη σύμβαση προμήθειας υπηρεσιών 
υποστήριξης και ανάπτυξης πληροφοριακής και οπτικοακουστικής υποδομής της ΔΕΠΘΕ για 
δώδεκα (12) μήνες με διαρκή παρουσία ενός (1) τουλάχιστον φυσικού προσώπου στην έδρα της 
ΔΕΠΘΕ. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες και οι προδιαγραφές τους αναπτύσσονται αναλυτικά 
ακολούθως: 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΠΟ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

Διαχείριση και ανάπτυξη υποδομών παραγωγής, προγράμματος και ψηφιακού αρχείου της 
ΔΕΠΘΕ 

o Υποστήριξη της υποδομής αποθήκευσης προγράμματος και ψηφιακού αρχείου   
o Υλοποίηση ενεργειών αναβάθμισης προδιαγραφών ποιότητας και μορφοτύπου αποθήκευσης 

οπτικοακουστικού υλικού της TV100 με στόχο τη βελτίωση ποιότητας στο πλαίσιο των 
παρεχόμενων τεχνικών δυνατοτήτων  

o Υλοποίηση ενεργειών αναβάθμισης της υποδομής αποθήκευσης προγράμματος και 
ψηφιακού αρχείου στο πλαίσιο κάλυψης αναγκών για την επόμενη τετραετία 

o Υλοποίηση ενεργειών μετάπτωσης της αλυσίδας παραγωγής προγράμματος της TV100 από 
ποιότητα Standard Definition (SD) σε High Definition (HD) 

o Υλοποίηση ενεργειών αναβάθμισης των μονάδων επεξεργασίας οπτικοακουστικού 
περιεχομένου (montage) της TV100 

o Υποστήριξη της ψηφιακής υποδομής παραγωγής και μετάδοσης της TV100 

Διαχείριση και ανάπτυξη των λοιπών ψηφιακών υποδομών της ΔΕΠΘΕ 

o Υποστήριξη του υφιστάμενου υλικοτεχνικού εξοπλισμού και προδιαγραφή / υλοποίηση 
ενεργειών αναβάθμισης όπου απαιτείται  

o Προδιαγραφή / προσαρμογή της δομής αποθήκευσης εταιρικών πληροφοριών με γνώμονα τα 
τρέχοντα επιχειρησιακά δεδομένα 

o Υποστήριξη / επέκταση των πλεονασματικών διαδικασιών και διαδικασιών backup 
δεδομένων με γνώμονα τα τρέχοντα επιχειρησιακά δεδομένα 

o Υποστήριξη του εσωτερικού δικτύου δεδομένων και διαδικτυακών προσβάσεων και 
υλοποίηση ενεργειών αναβάθμισης όπου απαιτείται  

o Υποστήριξη της τηλεφωνικής υποδομής της ΔΕΠΘΕ  
o Διαχείριση του τομέα (domain) υπολογιστών 
o Διαχείριση υποδομής εικονικών μηχανών 

http://www.fm100.gr/
mailto:depthe@fm100.gr
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΠΟ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

o Διαχείριση συστήματος εταιρικής προστασίας από ιούς υπολογιστών  
o Ενημέρωση/διατήρηση του μητρώου καταγραφής πληροφοριακής υποδομής της ΔΕΠΘΕ 

(υλικό, λογισμικό και δομής δικτύου) 
o Υποστήριξη προσωπικού στο πληροφοριακό περιβάλλον εργασίας (έμφαση σε open source 

λύσεις). 

Διαχείριση και ανάπτυξη διαδικτυακών υπηρεσιών της ΔΕΠΘΕ 

o Υποστήριξη διαδικτυακών εφαρμογών εξυπηρέτησης ιστοσελίδων και ροής βίντεο (live 
streaming)  

o Επέκταση υπηρεσιών θέασης ζωντανών ροών βίντεο (live streaming) και παρουσίασης του 
προγράμματος της ΔΕΠΘΕ σε φορητές υπολογιστικές συσκευές 

o Σχεδιασμός πρωτοκόλλων εργασίας/υποστήριξη του προσωπικού στη διαχείριση των νέων 
διαδικτυακών υπηρεσιών 

Διαχείριση και ανάπτυξη υποδομής εξωτερικών μεταδόσεων της ΔΕΠΘΕ 

o Υποστήριξη υφιστάμενων συστημάτων WiFi/3G/4G που χρησιμοποιούνται για μετάδοση 
οπτικοακουστικού περιεχομένου και υποστηρικτικών υπηρεσιών 

o Σχεδίαση πρωτοκόλλων εργασίας/υποστήριξη του προσωπικού λειτουργίας των μονάδων 
εξωτερικών μεταδόσεων 

 
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 
 1. Δικαίωμα συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν έδρα σε χώρα της Ε.Ε. και να είναι 

αναγνωρισμένα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που μπορούν να αναλάβουν τη συγκεκριμένη 
παροχή υπηρεσίας, να είναι εγγεγραμμένα στο οικείο Επιμελητήριο ή Επαγγελματική οργάνωση 
και να διαθέτουν σε ισχύ σχετικούς με το αντικείμενο του έργου ΚΑΔ.  

2. Ισχύς προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για χρονικό 
διάστημα δύο (2) μηνών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 
Προσφορές που θα αναφέρουν ημερομηνία λήξης ισχύος μικρότερης της παραπάνω οριζόμενης 
θα απορρίπτονται.  

3. Τιμές προσφορών: Οι τιμές πρέπει να είναι σε Ευρώ (€) και να αναγράφονται ολογράφως και 
αριθμητικώς. Στις προσφερόμενες τιμές περιλαμβάνονται όλες οι προβλεπόμενες κρατήσεις 
καθώς και κάθε άλλη δαπάνη, συμπεριλαμβανομένου και του αναλογούντος Φόρου 
Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), ο οποίος βαρύνει το έργο.  

Τους υποψήφιους θα βαρύνει επίσης η δαπάνη ασφαλιστικής κάλυψης του προσωπικού που θα 
χρησιμοποιηθεί για τα έργα και τις υπηρεσίες που θα παρασχεθούν. Για τη σύγκριση των 
προσφορών θα λαμβάνεται υπόψη η προσφερόμενη τιμή άνευ ΦΠΑ. Προσφορά που θέτει όρο 
αναπροσαρμογής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με 
σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

4. Περιεχόμενο προσφορών: Οι προσφορές κατατίθενται σε ένα αντίγραφο εντός σφραγισμένου 
φακέλου. Συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα εκτός πιθανά αναγκαίων τεχνικών όρων που 
μπορεί να είναι στην αγγλική.  

Οι προσφορές υποχρεωτικά περιλαμβάνουν τα παρακάτω: 
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 Επιστολή υποβολής προσφοράς, την οποία υπογράφει και σφραγίζει ο/η υποψήφιος/α 
Ανάδοχος. (βλ. υπόδειγμα στο Παράρτημα 1). 

 Περιγραφή του υποψήφιου αναδόχου: επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, e-mail, 
νομική μορφή, όνομα του νομίμου εκπροσώπου για την προσφορά και αποδεικτικό της 
εκπροσώπησης, ανάλογα με τη νομική μορφή του αναδόχου, έτος ίδρυσης, οργάνωση, 
δραστηριότητες, κατάλογο και συνοπτική περιγραφή των κυριότερων έργων που 
υλοποίησε μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, με ένδειξη της 
οικονομικής τους αξίας, του χρόνου υλοποίησης και του παραλήπτη. Εφόσον αναφέρεται 
το ονοματεπώνυμο και η ιδιότητα του νόμιμου εκπροσώπου, τα αποδεικτικά της 
εκπροσώπησης θα πρέπει να προσκομιστούν το αργότερο μέχρι την υπογραφή της 
σύμβασης, επί ποινή αποκλεισμού του Αναδόχου. 

 Τεχνική Προσφορά, την οποία υπογράφει και σφραγίζει ο/η υποψήφιος/α Ανάδοχος, δια 
του κατά περίπτωση νομίμου εκπροσώπου του, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του 
φακέλου, περιλαμβάνοντας: 

o Περιγραφή ομάδας έργου, συμπεριλαμβανομένου του φυσικού προσώπου με 
διαρκή και μόνιμο ενοχικό δεσμό με τον Ανάδοχο, που θα έχει διαρκή παρουσία 
στην έδρα της ΔΕΠΘΕ.  

o Στοιχεία τεκμηρίωσης της εμπειρίας του υποψήφιου Αναδόχου και της ομάδας 
έργου σε έργα που έχει αναλάβει κατά το παρελθόν παρόμοια ή παρεμφερή προς 
τις κατηγορίες της τεχνικής περιγραφής των υπό ανάθεση υπηρεσιών/έργων 

o Πλήρη βιογραφικά σημειώματα (συνοδευόμενα από αντίγραφα των σχετικών 
τίτλων σπουδών-κατάρτισης) της ομάδας έργου όπου τεκμηριώνεται η κατάρτιση 
στους τομείς των τεχνολογιών δικτύου και οπτικοακουστικής τεχνολογίας. 

 Οικονομική προσφορά, την οποία υπογράφει και σφραγίζει ο/η νόμιμος εκπρόσωπος του 
υποψήφιου αναδόχου, η οποία διατυπώνεται ολογράφως και αριθμητικώς (χωρίς Φ.Π.Α. 
και με Φ.Π.Α.) για το σύνολο των προσφερόμενων υπηρεσιών. Οι προσφερόμενες τιμές 
πρέπει να είναι σε Ευρώ (€). Στην οικονομική προσφορά αναφέρεται η διάρκεια της. (βλ. 
υπόδειγμα στο Παράρτημα 2). 

 Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου  

 Αποδεικτικό ή Βεβαίωση Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας 

 Υπεύθυνη Δήλωση (Υ.Δ.) του Ν.1599/1986, υπογεγραμμένη από τον υποψήφιο/α Ανάδοχο, 
στην οποία να δηλώνεται ότι:  
α) έλαβαν γνώση των όρων της πρόσκλησης για υποβολή προσφορών και αποδέχονται 

αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα,  
β) δεν επιβαρύνονται από κανένα νομικό κώλυμα συμμετοχής τους σε δημόσιους 

διαγωνισμούς,  
γ) η προσφορά καλύπτει το σύνολο της υπηρεσίας,  
δ) τα στοιχεία που αναφέρονται στη προσφορά είναι ακριβή και αληθή,  
ε) είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο,  
στ) διαθέτουν σε ισχύ σχετικούς με το αντικείμενο του έργου ΚΑΔ.  

Αν ο χρόνος από τη γνωστοποίηση της παρούσας δεν επαρκεί για την έκδοση του 
Πιστοποιητικού Ποινικού Μητρώου, καθώς και για τις βεβαιώσεις φορολογικής και 
ασφαλιστικής ενημερότητας, ο υποψήφιος Ανάδοχος θα προσκομίζει τη σχετική αίτηση που 
υπέβαλε στην αρμόδια Αρχή για την έκδοση των ως άνω δικαιολογητικών και θα αναφέρει 
στην Υ.Δ., ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπό του κανένας από τους λόγους αποκλεισμού του από 
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τις δημόσιες συμβάσεις, των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016. Στην 
περίπτωση αυτή, τα ελλείποντα δικαιολογητικά θα προσκομίζονται υποχρεωτικά πριν από την 
υπογραφή της σύμβασης, άλλως ο υποψήφιος Ανάδοχος θα κηρύσσεται έκπτωτος. 

Σε περίπτωση νομικών προσώπων η ανωτέρω Υ.Δ. υπογράφεται από το Νόμιμο Εκπρόσωπο 
και αφορά το νομικό πρόσωπο.  

Επίσης σε περίπτωση νομικών προσώπων, το απόσπασμα ποινικού μητρώου θα πρέπει να 
αφορά όλα τα φυσικά πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης και διαχείρισης (π.χ. στις 
Α.Ε. όλα τα μέλη του Δ.Σ. και ο Δ/νων Σύμβουλος). 

Επισημαίνεται ότι τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του φυσικού προσώπου που θα 
δεσμεύεται να διαθέσει ο ανάδοχος θα πρέπει να υφίστανται κατά την ημερομηνία 
υποβολής του φακέλου, να περιέχονται στο φάκελο και να αποδεικνύονται παραχρήμα με 
τα νόμιμα δικαιολογητικά. 

Ο φάκελος της Προσφοράς υποβάλλεται σφραγισμένος και πρέπει απαραίτητα να φέρει τις 
εξής ενδείξεις:  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ (επωνυμία, διεύθυνση, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., τηλέφωνο, e-mail)  
 
«ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΙΑ ΔΩΔΕΚΑ (12) 
ΜΗΝΕΣ» 

Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στη Γραμματεία Πρωτοκόλλου της ΔΕΠΘΕ, Νικολάου 
Γερμανού 1, 6ος όροφος 54621 Θεσσαλονίκη με οποιοδήποτε τρόπο. Απαραίτητη προϋπόθεση 
είναι ότι οι προσφορές θα κατατίθενται μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής 
προσφορών.  

5. Τόπος παράδοσης της υπηρεσίας:  
Τόπος παράδοσης: Στις εγκαταστάσεις της ΔΕΠΘΕ  (Νικολάου Γερμανού 1, 6ος όροφος, 54621 
Θεσσαλονίκη)    

 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί σε 
δώδεκα (12) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό. Η εξόφληση θα 
γίνεται κατόπιν της έκδοσης του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής, με την προσκόμιση των 
αντίστοιχων παραστατικών και εγγράφων (τιμολόγια, αποδείξεις, κλπ.) καθώς και φορολογικής και 
ασφαλιστικής ενημερότητας όπου απαιτείται από τις κείμενες διατάξεις. Είναι αυτονόητο, ότι 
εφόσον τα παραπάνω δικαιολογητικά, όπως θα έχουν προσκομισθεί το αργότερο πριν από την 
υπογραφή της σύμβασης, καλύπτουν χρονικά και το χρόνο πληρωμής, δεν απαιτείται η εκ νέου 
προσκόμισή τους.  
 
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Η ανάδειξη Αναδόχου γίνεται κατόπιν 
αξιολόγησης των εμπρόθεσμα κατατεθειμένων προσφορών βάσει της συμφερότερης από 
οικονομική άποψη προσφοράς για την παροχή της ανωτέρω υπηρεσίας (βλ. ανωτέρω «ΚΡΙΤΗΡΙΟ 
ΑΝΑΘΕΣΗΣ»). Η αξιολόγηση των προσφορών θα διεξαχθεί από την αρμόδια επιτροπή διενέργειας, 
αξιολόγησης, προμηθειών και υπηρεσιών που ορίστηκε με την υπ’ αρίθ. 92/16-01-2020 (θ.5) 
απόφαση του ΔΣ (ΑΔΑ: Ω5ΦΤΟΡΣΔ-9ΜΗ). Η απόφαση ανάθεσης θα κοινοποιηθεί εγγράφως στον 



Δημοτική Εταιρεία Πληροφόρησης Θεάματος και Επικοινωνίας (ΔΕΠΘΕ) 
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επιλεγέντα ανάδοχο.  

Ο ανάδοχος ενημερώνεται εγγράφως ή μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και καλείται να 
υπογράψει σύμβαση με την Εταιρεία. Η σύμβαση θα περιέχει τους ειδικότερους όρους 
συνεργασίας. Εξαιτίας του κατεπείγοντος χαρακτήρα της συγκεκριμένης υπηρεσίας, ο ανάδοχος θα 
πρέπει να προσέλθει άμεσα και χωρίς υπαίτια καθυστέρηση για την υπογραφή της τελικής 
σύμβασης (κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με τη Γραμματεία ΔΣ της ΔΕΠΘΕ, τηλ. 2310 261100, 
κα Χριστίνα Φράγκου).  

 

ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΠΘΕ  

Η Επιτροπή Διενέργειας, Αξιολόγησης, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

Υπόδειγμα επιστολής υποβολής προσφοράς 

Προς:  

Δημοτική Εταιρεία Πληροφόρησης Θεάματος και Επικοινωνίας (ΔΕΠΘΕ),  

Νικολάου Γερμανού 1, 6ος όροφος,  

54621 Θεσσαλονίκη  

Ημερομηνία………………  

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Αξιότιμοι κύριοι,  

Σε συνέχεια της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης προμήθειας 
υπηρεσιών διαχείρισης και ανάπτυξης πληροφοριακής και οπτικοακουστικής υποδομής της ΔΕΠΘΕ 
για δώδεκα (12) μήνες, με διαρκή παρουσία ενός (1) τουλάχιστον φυσικού προσώπου στην έδρα 
της ΔΕΠΘΕ, είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας υποβάλλουμε την τεχνική και οικονομική μας 
προσφορά.  

Σας δηλώνουμε ότι αποδεχόμαστε ρητά την υλοποίηση του έργου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στην ανωτέρω πρόσκληση.  

Παραμένουμε στη διάθεση σας για κάθε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση.  

 

Για τον/την (επωνυμία εταιρείας)  

 

(Ονοματεπώνυμο Νομίμου Εκπροσώπου)  

(Υπογραφή και σφραγίδα)  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς 

Προς:  

Δημοτική Εταιρεία Πληροφόρησης Θεάματος και Επικοινωνίας (ΔΕΠΘΕ),  

Νικολάου Γερμανού 1, 6ος όροφος,  

54621 Θεσσαλονίκη  

Ημερομηνία………………  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

Περιγραφή παραδοτέου Μονάδα Τιμή χωρίς ΦΠΑ Τιμή με ΦΠΑ 

Υπηρεσίες διαχείρισης και 
ανάπτυξης πληροφοριακής και 
οπτικοακουστικής υποδομής 
της ΔΕΠΘΕ για δώδεκα (12) 
μήνες 

 

………….. ……….. € 

(….ολογράφως…) 

……….. € 

(….ολογράφως…) 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 ……….. € 

(….ολογράφως…) 

……….. € 

(….ολογράφως…) 

    

 

Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον/την ……………………………..για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών 
από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.  

 

Για τον/την (επωνυμία εταιρείας)  

(Ονοματεπώνυμο Νομίμου Εκπροσώπου) 
(Υπογραφή και σφραγίδα) 


