
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ,
ΘΕΑΜΑΤΟΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

fm100.gr | tv100.eu

 Θεσσαλονίκη, 8/12/2022

Αρ. πρωτ. 2687

ΠΡΟΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ

Θέμα:  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος -  Απευθείας Ανάθεση που αφορά την εκτέλεση
δαπάνης για την μίσθωση Μονάδας Εξωτερικών Μεταδόσεων υψηλής ευκρίνειας (HD) για την κάλυψη
έκτακτων  αναγκών  της  Δημοτικής  Τηλεόρασης  Θεσσαλονίκης  –  ΔΕΠΘΕ π.δ.  7.068,00  ευρώ
συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ 24%.

Η  Δημοτική  Εταιρεία  Πληροφόρησης  Θεάματος  και  Επικοινωνίας  (ΔΕΠΘΕ)  του  Δήμου
Θεσσαλονίκης  προτίθεται  να  προχωρήσει  στην  ανάθεση μίσθωσης  μιας  (1)  Μονάδας  Εξωτερικών
Μεταδόσεων  υψηλής  ευκρίνειας  (HD)  με  δυνατότητα  ως  έξη  (6)  καμερών  με  το  ανάλογο  προσωπικό
(χειριστές καμερών, υπεύθυνος ΜΕΜ) για την κάλυψη έως και τεσσάρων (4)  εκδηλώσεων, πολιτιστικών και
ενημερωτικών  γεγονότων.  Η  μίσθωση  της  ΜΕΜ  για  την  κάλυψη  έκτακτων  αναγκών  παραγωγής   της
τρέχουσας  τηλεοπτικής  περιόδου (πολιτικά  γεγονότα  μικρών  απαιτήσεων,  μουσικές  εκδηλώσεις,
εκδηλώσεις του Δήμου Θεσσαλονίκης κλπ)  κρίνεται  απαραίτητη καθώς η αντίστοιχη Μ.Ε.Μ. της ΔΕΠΘΕ
βρίσκεται σε στάδιο ανακατασκευής και αναβάθμισης λειτουργιών. 

Οι Τεχνικές προδιαγραφές της Μονάδας Εξωτερικών Μεταδόσεων είναι οι ακόλουθες:

Κάμερες : Από τέσσερις (4) έως έξι (6)  κάμερες ψηφιακής επεξεργασίας ανάλογα με τις  απαιτήσεις της
εκάστοτε παραγωγής, ιδίου τύπου, broadcast, με 3 οπτικούς αισθητήρες CCD των 2/3’’ και σταθμό βάσεως
(CCU),  με  σύστημα  multicore,  triax  ή  οπτικής  ίνας  που  θα  εξασφαλίζει  τη  δυνατότητα  παραγωγής  σε
απόσταση τουλάχιστον μέχρι και 200 μέτρα από το αυτοκίνητο και δυνατότητες ενδοεπικοινωνίας, tallies,
κατάλληλα V/F κ.λπ. Θα συνοδεύονται από τρίποδες, κεφαλές ή και βάσεις με ρόδες.  

Ψηφιακή  τράπεζα  μίξης  εικόνας τουλάχιστον  10  εισόδων  (νideo  και  key).  Να  υπάρχει  η  δυνατότητα
δημιουργίας «παραθύρων» ή/και πλήρους συστήματος ψηφιακών εφέ, αποθήκευσης σημάτων ακίνητων
εικόνων και σημάτων animation ενδεικτικής διάρκειας τουλάχιστον 8 sec. καθώς και τουλάχιστον 2 DSK. 
Κονσόλα μίξης ήχου  τουλάχιστον 12 εισόδων, με τα απαραίτητα περιφερειακά όπως CD player, ενός (1)
τουλάχιστον  υβριδικού  τηλεφώνου  (αναλογικού  ή  ψηφιακού)  κ.λ.π.  καταλλήλως  συνδεδεμένων  και  με
στερεοφωνική έξοδο. 

Μικρόφωνα : Ελάχιστη απαίτηση όπως παρακάτω: Δύο (2) ασύρματα μικρόφωνα χειρός και δύο (2) πέτου. 

Σύστημα εγγραφής: :Τουλάχιστον δύο (2) ψηφιακοί εγγραφείς. 

Σύστημα ενδοεπικοινωνίας του σκηνοθέτη με τους οπερατέρ και δημοσιογράφους. 

Κατάλληλο αριθμό μόνιτορ για όλες τις  πηγές και  ένα monitor τουλάχιστον 19΄΄  για θέση σχολιαστή ή
φωτιστή. Επίσης να διαθέτει και παρακολουθητή λήψης off air. 
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‘Όλα τα συμπληρωματικά μηχανήματα που κρίνονται απαραίτητα για την ολοκληρωμένη λειτουργία της
μονάδας,  όπως  π.χ.  frame  synchronizers  στις  εισόδους  εξωτερικών  σημάτων,  γεννήτρια  συγχρονισμού
συστήματα  ελέγχου  ποιότητας  σήματος  εικόνας-ήχου,  μετατροπείς,  διανομείς,  audio  delays  κ.λπ.  ,
δυνατότητα αργής κίνησης 

Το σύνολο της λήψης, διακίνησης και επεξεργασίας του σήματος εικόνας να γίνεται ψηφιακά. 

Ο  μορφότυπος  εικόνας  του  ψηφιακού  σήματος  θα  είναι  σε  αναλογία  16:9  HD  και  με  τις  ακόλουθες
προδιαγραφές :

 Codec: H264 – MPEG4

 Video: 1920X1080, 25fps Bit rate: 12 Mbps, 

 Audio: MPEG AAC, Stereo, 48KHz Bit rate 224Kbps

Η ενοικίαση θα γίνεται κατά περίσταση και με βάση τις ανάγκες παραγωγής που θα ορίσει η TV100.  

Ενδεικτικός προϋπολογισμός : 7.068,00€  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

α/α Περιγραφή

 Ενδεικτική τιμή μίσθωσης
ανά μετάδοση

ανεξαρτήτως καμερών
(χωρίς ΦΠΑ)

Ποσότ.
Συνολική αξία
(χωρίς ΦΠΑ)

1. Υπηρεσίες μετάδοσης τηλεοπτικών 
προγραμμάτων

1.425,00 4 5.700,00 €

ΦΠΑ 24% 1.368,00 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 7.068,00€

Η  αιτούμενη  δαπάνη  εμπίπτει  στους  ακόλουθους  κωδικούς  του  Κοινού  Λεξιλογίου  Δημοσίων
Συμβάσεων (CPV): 64228100-1: «Υπηρεσίες μετάδοσης τηλεοπτικών προγραμμάτων»

Η δαπάνη θα βαρύνει  τον  ΚΑΕ  0817.01 «Μισθώματα μηχανικού και  λοιπού εξοπλισμού»  του
προϋπολογισμού των ετών 2022-2023.

Παρακαλούμε  όπως  αποστείλετε  σχετική  οικονομική  προσφορά  μέχρι  τις  15-12-2022  ημέρα
Πέμπτη 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).
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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 : «μίσθωση Μονάδας Εξωτερικών Μεταδόσεων υψηλής ευκρίνειας (HD) για
την κάλυψη έκτακτων αναγκών της Δημοτικής Τηλεόρασης Θεσσαλονίκης – ΔΕΠΘΕ π.δ. 7.068,00 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 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: 
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 Φόρος υπηρεσιών 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 της 10ης συνεδρίασεις 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.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΠΘΕ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΪΖΑΔΕΣ
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