
Δημοτική Εταιρεία Πληροφόρησης
Θεάματος και Επικοινωνίας

Τηλεόραση TV 100 - Ραδιόφωνα     FM 100     FM 100,6

Θεσσαλονίκη 26 Ιουνίου 2020

Αριθ. Πρωτ.: 1433

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια φωτιστικών σωμάτων τύπου LED και 
παρελκόμενων για το στούντιο της Δημοτικής Τηλεόρασης Θεσσαλονίκης της ΔΕΠΘΕ.

Η  Δημοτική  Εταιρεία  Πληροφόρησης  Θεάματος  και  Επικοινωνίας  (ΔΕΠΘΕ)  του  Δήμου 
Θεσσαλονίκης προτίθεται να προχωρήσει στην  προμήθεια φωτιστικών σωμάτων τύπου  LED  για 
την  κάλυψη  αναγκών  φωτισμού  στο  στούντιο  της  Δημοτικής  Τηλεόρασης  Θεσσαλονίκης  της 
ΔΕΠΘΕ. 

Η προμήθεια αφορά:
1. Επτά (7) φώτα τύπου Daylight LED
2. Πέντε (5) παντογράφους
3. Δέκα (10) σφιγκτήρες
4. Πέντε (5) βραχίονες επέκτασης
5. Δεκαπέντε (15) Spigots/adapters 
6. Τέσσερα (4) Goosenecks

Αναλυτικά τα Τεχνικά χαρακτηριστικά του ανωτέρω εξοπλισμού:

1. Φώτα LED

 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

Γωνία δέσμης 25ο

Θερμοκρασία χρώματος 5500Κ

Τηλεχειρισμός ΝΑΙ

Απόσταση 
τηλεχειρισμού

Μέχρι 100 μέτρα

Κανάλια 1/2/3

Γκρουπ A/B/C/D

Απόδοση Στα 0,5 μέτρα : 2.788 κεριά / 30.300 Lux

Στο 1 μέτρο :        929 κεριά / 10.000 lux

Barndoors ΝΑΙ
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2. Εξοπλισμός υποστήριξης

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

Adapters/ spigots Long spigot adapter 16mm to 16mm 

Spigot adapter with double male thread 1/4 and 3/8 
inch 

Short 16mm spigot with 1/4in to 3/8in male screw 118 

Stand Adaptor Spigot 29mm x 16mm grip 

Steel High Stand Extension (137cm to 314cm) 

Σφιγκτήρες Super Clamp με spigot

Super Clamp περιστρεφόμενο (διάμετρος 28 χιλ και 78 
χιλ), μέγιστο φορτίο 10Kg

Παντογράφος Ελάχιστο μήκος 40 cm, μέγιστο μήκος 160cm
μέγιστο φορτίο 10 kg

Βραχίονες επέκτασης Ελάχιστο μήκος 55cm, μέγιστο μήκος 160cm

Goosenecks Gooseneck με ¼ thread και clip

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση :  
edapy.depthe@gmail.com

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφορών είναι η Παρασκευή 3 Ιουλίου 2020 και 
ώρα 11:00. Προσφορές που θα έρθουν μετά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα δεν θα γίνουν 
δεκτές.  Το εμπρόθεσμο των προσφορών θα κριθεί με βάση την αναγραφόμενη ημερομηνία και 
ώρα εισερχόμενου ηλεκτρονικού μηνύματος. 

Η προσφορά για τα ανωτέρω μπορεί να αφορά το σύνολο ή μέρος των ειδών. 

Πληροφορίες σύνταξης και εκτέλεσης προσφορών προμήθειας αγαθών της ΔΕΠΘΕ.

Στοιχεία τιμολόγησης
Επωνυμία: Δημοτική Εταιρεία Πληροφόρησης Θεάματος και Επικοινωνίας
Επάγγελμα: Ραδιοτηλεοπτικός σταθμός
Διεύθυνση: Νικ. Γερμανού 1, Θεσσαλονίκη
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ΔΟΥ: Δ΄ Θεσσαλονίκης
ΑΦΜ: 090356467
Ταχ. Κώδικας: 54621
Τηλέφωνο: 2310 261100
Φαξ: 2310 286569

Όροι συναλλαγής
Η Δημοτική Εταιρεία Πληροφόρησης, Θεάματος και Επικοινωνίας (εφεξής επιχείρηση) ως φορέας 
ο οποίος υπάγεται στις διατάξεις του ν. 4412/2016 περί προμηθειών:

 Υποχρεούται  να  πραγματοποιεί  εξόφληση μετά  από  έγκριση  παραλαβής  των  αγαθών. 
Συνεπώς,  δεν  είναι  δυνατή  η  αντικαταβολή  με  την  παραλαβή  ή  η  προεξόφληση  των 
αγαθών χωρίς την έκδοση σχετικού παραστατικού (τιμολόγιο). 

 Η κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του ποσού που αναγράφεται στο τιμολόγιο μπορεί 
να  γίνει  με  την  αποστολή  σε  ηλεκτρονική  μορφή  του  τιμολογίου  στο  λογιστήριο  της 
ΔΕΠΘΕ,  υπόψιν  κ.  Κλεάνθη  Ζήμου  (zimos.klean@gmail.com)  πριν  την  αποστολή  των 
προϊόντων.

 Υποχρεούται για τιμολόγια αγαθών ή υλικών σε παρακρατήσεις επί της καθαρής αξίας α) 
φόρου 4%, β) υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) 0,06% και γ) 
υπέρ Ανεξάρτητης Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) 0,07% (ΕΑΑΔΗΣΥ για 
ποσά άνω των 1.000€). Συνεπώς, το πληρωτέο από μέρους μας ποσό το οποίο θα πρέπει 
να αναγράφεται σαφώς στην προσφορά θα πρέπει να υπολογίζεται από τους τύπους:
Π = ( 1 + Φ - 0,0406 ) * Α  για Α < 1.000€
Π = ( 1 + Φ - 0,0413 ) * Α για Α ≥ 1.000€
όπου Π το προς πληρωμή ποσό, Α η αξία των αγαθών και Φ ο επι % συντελεστής ΦΠΑ.
Παράδειγμα 1: Για αγαθά αξίας 100€ και συντελεστή ΦΠΑ 24% το πληρωτέο ποσό θα είναι 
Π = ( 1 + 0,24 - 0,0406 ) * 100 = 119,94€
Παράδειγμα 2: Για αγαθά αξίας 1.000€ και συντελεστή ΦΠΑ 24% το πληρωτέο ποσό θα 
είναι Π = ( 1 + 0,24 - 0,0413 ) * 100 = 1.198,70€

 Στην τελική αξία της προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες 
κρατήσεις και τέλη που τυχόν αναλογούν (λ.χ. τέλος ανακύκλωσης ηλεκτρικών συσκευών).

Περιεχόμενο προσφοράς
Έντυπο μορφής προτιμολογίου στο οποίο επιπλέον θα αναγράφονται:

1. Ο χρόνος εγγύησης των αγαθών
2. Το τελικώς πληρωτέο ποσό
3. Χρόνος ισχύος της προσφοράς
4. Οι όροι εξόφλησης σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παράγραφο «Όροι συναλλαγής»
5. Ο τρόπος παραλαβής των αγαθών
6. Εκτιμώμενος χρόνος παράδοσης από τη μέρα της παραγγελίας
7.
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Εκτός εκτάκτων και εξαιρετικών περιπτώσεων ως ημέρα παραλαβής και έγκρισης νοείται αυτή της 
άφιξης των αγαθών στην έδρα της επιχείρησης.

Εκτέλεση παραγγελίας
Κατόπιν της έγκρισης προμήθειας από το ΔΣ της επιχείρησης θα λάβετε σχετική ειδοποίηση για 
εκτέλεση της παραγγελίας καθώς και τις όποιες ειδικότερες πληροφορίες αφορούν στην έγκριση 
παραλαβής  και  στην  εξόφλησή  της  προμήθειας  από  μέρους  της  επιχείρησης.  Γενικότερα, 
αναφέρεται ότι για την οριστική κατακύρωση προσφορών άνω των 2.500€ χωρίς ΦΠΑ, απαιτείται 
σύναψη  σύμβασης  η  οποία  προϋποθέτει  την  προσκόμιση  Φορολογικής  και  Ασφαλιστικής 
ενημερότητας  καθώς  και  βεβαίωσης  Ποινικού  Μητρώου.  Επίσης,  για  εξόφληση  προσφορών 
κατόπιν της κατακύρωσις τους, είναι απαραίτητη η προσκόμιση:

 Φορολογικής ενημερότητας για ποσά άνω των 1.500€ χωρίς ΦΠΑ και
 Ασφαλιστικής ενημερότητας για ποσά άνω των 3.000€ χωρίς ΦΠΑ.
 Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :Η  αξιολόγηση  των  προσφορών  θα  διεξαχθεί  από  την  αρμόδια 
Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Προμηθειών και Υπηρεσιών (ΕΔΑΠΥ) που ορίστηκε με την 
υπ.  αρ.  Πρωτ. 92/16-1-2020 (θ.5)  απόφαση του ΔΣ (ΑΔΑ:Ω5ΦΤΟΡΣΔ-9ΜΗ) για την διαδικασία 
αξιολόγησης των προσφορών. Η απόφαση ανάθεσης θα κοινοποιηθεί εγγράφως στον επιλεγέντα 
ανάδοχο. 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ :  Διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της παρούσας ανακοίνωσης παρέχονται 
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 09:00–18:00, από τον κ. Ζάχο Σαμολαδά στο τηλέφωνο 
6984600700 και στο e-mail : edapy.depthe@gmail.com

 

Η Επιτροπή Διενέργειας, αξιολόγησης, 
προμηθειών και υπηρεσιών της ΔΕΠΘΕ
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