
Δημοτική Εταιρεία Πληροφόρησης Θεάματος και Επικοινωνίας (ΔΕΠΘΕ) 

Ν. Γερμανού 1, 546 21 Θεσσαλονίκη, Τηλ. 2310 261 100, FAX 2310 286569 

Θεσσαλονίκη 28/12/2018 

          Αριθ. Πρωτ.: 2571 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΕΣΗΣ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019 

 

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 διαχείρισης και ανάπτυξης πελατολογίου και εύρεσης χορηγιών εκπομπών για το έτος 

2019. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: Απευθείας ανάθεση  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την παροχή της 

ανωτέρω υπηρεσίας, εφόσον τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές και πληρούνται οι όροι 

συμμετοχής: 

- Πελατολόγιο αναδόχου ή/και υπεργολάβου (δάνεια εμπειρία):  20 

- Πελατολόγιο αναδόχου ή/και υπεργολάβου (δάνεια εμπειρία) αν συμπεριλαμβάνει Νομικά 

Πρόσωπα Γενικής Κυβέρνησης: 10 

- Βιογραφικό φυσικού προσώπου: 20 

- Εμπειρία του φυσικού προσώπου σε υπηρεσίες προς Νομικά Πρόσωπα της Γενικής 

Κυβέρνησης: 10 

- Εμπειρία του φυσικού προσώπου σε διαχείριση πελατολογίου σε ραδιοτηλεοπτικό ΜΜΕ 

την τελευταία πενταετία: 30 

- Εμπειρία του φυσικού προσώπου σε διαχείριση πελατολογίου σε ραδιοτηλεοπτικό ΜΜΕ 

δημόσιου χαρακτήρα την τελευταία πενταετία: 10 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Η αμοιβή του αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας δεν 

μπορεί να υπερβεί, κατ’ έτος, το ποσό των δεκαεννέα χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (€ 19.400,00), 

πλέον ΦΠΑ.  

ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΙΔΟΥΣ (CPV): 79341200-8, 79342200-5, 79342320-2  

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:  4 Ιανουαρίου 2019, ώρα 15:00  

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Γραμματεία Πρωτοκόλλου ΔΕΠΘΕ, Νικολάου Γερμανού 1, 6
ος

 

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, 6
ος

 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 

διαχείρισης και ανάπτυξης πελατολογίου και εύρεση χορηγιών εκπομπών για το έτος 2019. Οι 

παρεχόμενες υπηρεσίες και οι προδιαγραφές τους διαρθρώνονται αναλυτικά ακολούθως: 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:  

Στοιχεία τεχνικής προσφοράς Απαίτηση  

Πελατολόγιο αναδόχου ή /και υπεργολάβου (δάνεια εμπειρία) 
ΝΑΙ 

Πελατολόγιο αναδόχου ή/και υπεργολάβου (δάνεια εμπειρία) αν 

συμπεριλαμβάνει Νομικά Πρόσωπα Γενικής Κυβέρνησης ΝΑΙ 

Παραχώρηση εκ μέρους του αναδόχου τουλάχιστον ενός (1) φυσικού 

προσώπου με παρουσία στην έδρα της επιχείρησης (ΔΕΠΘΕ) ΝΑΙ 

Το φυσικό αυτό πρόσωπο θα πρέπει να έχει διαρκή και μόνιμο ενοχικό δεσμό 

με τον ανάδοχο, ανεξάρτητα από την ειδικότερη νομική φύση του ΝΑΙ 

Το φυσικό αυτό πρόσωπο θα πρέπει να θεμελιώνει ικανό επαγγελματικό 

προφίλ φυσικού προσώπου (που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, δεξιότητες 

επικοινωνίας, οργάνωσης και συντονισμού,  άριστη γνώση της διαφημιστικής 

αγοράς, να έχει διατελέσει σε θέση ευθύνης στο τομέα της διαφήμισης) 

 

ΝΑΙ 

Το φυσικό αυτό πρόσωπο θα πρέπει να διαθέτει επαγγελματική εμπειρία σε 

αντικείμενα της περιγραφόμενης υπηρεσίας σε Νομικά Πρόσωπα της Γενικής 

Κυβέρνησης τα τελευταία πέντε έτη. 

ΝΑΙ 

Το φυσικό αυτό πρόσωπο θα πρέπει να διαθέτει επαγγελματική εμπειρία σε 

αντικείμενα της περιγραφόμενης υπηρεσίας σε ραδιοτηλεοπτικό ΜΜΕ τα 

τελευταία πέντε έτη. 

ΝΑΙ 

Το φυσικό αυτό πρόσωπο θα πρέπει να διαθέτει επαγγελματική εμπειρία σε 

αντικείμενα της περιγραφόμενης υπηρεσίας σε ραδιοτηλεοπτικό ΜΜΕ 

δημόσιου χαρακτήρα τα τελευταία πέντε έτη. 

ΝΑΙ 

Το φυσικό αυτό πρόσωπο θα πρέπει να ανταποκρίνεται στην παροχή 

υπηρεσιών διαχείρισης και ανάπτυξης πελατολογίου: 

o Προετοιμασία τιμοκαταλόγων για κατάθεση στην εφορία προς θεώρηση 

o Προγραμματισμό εξωτερικών ραντεβού με μεγάλους εταιρικού πελάτες 

και διαφημιστικές εταιρείες 

o Διατήρηση και διεύρυνση του πελατολογίου της ΔΕΠΘΕ 

o Παρακολούθηση μηνιαίων εσόδων που προκύπτουν από διαφήμιση και 

των σχετικών υπολοίπων των πελατών 

o Υποδοχή διαφημιστικών εντολών προς περεταίρω προώθηση για 

επεξεργασία 

o Στατιστική ανάλυση και παρακολούθηση δεδομένων αναφορικά με τις 

πωλήσεις, τις χορηγίες, την εκτέλεση συμψηφιστικών διαφημιστικών 

προγραμμάτων κ.α. που άπτονται της Πολιτικής πωλήσεων της 

επιχείρησης 

ΝΑΙ 
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o Παροχή στοιχείων υπό τη μορφή αναφοράς για την πρόοδο των πωλήσεων 

της επιχείρησης 

Το φυσικό αυτό πρόσωπο θα πρέπει να ανταποκρίνεται στην παροχή 

υπηρεσιών εύρεσης χορηγιών: 

o Επαφές με τρίτους, προς εξασφάλιση δώρων τα οποία θα προσφέρονται 

κατά την διάρκεια των εκπομπών στους ακροατές και τηλεθεατές 

o Διανομή προσκλήσεων σε εκπομπές, ενημέρωση του ειδησεογραφικού 

τομέα για την προβολή στο πρόγραμμα των μέσων 

ΝΑΙ 

Το φυσικό αυτό πρόσωπο θα πρέπει να ανταποκρίνεται στη συνεργασία με τις 
διευθύνσεις της εταιρείας για την επίτευξη των προαναφερομένων 
υπηρεσιών: 

o Συνεργασία με τις διευθύνσεις της επιχείρησης για την επίτευξη των 

προαναφερόμενων υπηρεσιών 

o Συνεργασία με τους γραφίστες της επιχείρησης για δημιουργία μακετών 

που αφορούν την προβολή της  

o Συνεργασία με τις Διευθύνσεις Ραδιοφώνου και Τηλεόρασης για τη σωστή 

προβολή των διαφημίσεων στο μεταδιδόμενο πρόγραμμα των μέσων της 

ΔΕΠΘΕ 

o Συνεργασία με τους τεχνικούς ροής προγράμματος για την σωστή χρονικά 

μετάδοση των διαφημιστικών μηνυμάτων 

o Συνεργασία με τους τεχνικούς τηλεόρασης (σκηνοθέτες, μοντέρ, γραφικά 

κλπ) για την άρτια μετάδοση των διαφημιστικών μηνυμάτων και 

παρουσιάσεων 

o Συνεργασία με τον νομικό της ΔΕΠΘΕ για την σύνταξη, σύναψη και 

παρακολούθηση των ιδιωτικών συμφωνητικών που αφορούν στο Τμήμα 

Προβολής και Μάρκετινγκ  

o Συνεργασία με τις διευθύνσεις της επιχείρησης για την ορθή διεκπεραίωση 

των χορηγιών επικοινωνίας 

ΝΑΙ 

 
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 αναδόχους θα βαρύνει επίσης η δαπάνη ασφαλιστικής κάλυψης του 

προσωπικού τους που θα χρησιμοποιηθεί για τις εργασίες που θα γίνουν. Προσφορά που θέτει 
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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: 

• 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 Περιγραφή, την οποία υπογράφει και σφραγίζει ο/η υποψήφιος/α Ανάδοχος, δια 

του κατά περίπτωση νομίμου εκπροσώπου του, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του 

φακέλου, με αναφορά στις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στη 

παρούσα πρόσκληση και σε ότι άλλο αυτός κρίνει ότι πρέπει να αναφέρει στην τεχνική 

προσφορά του.  

• 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.  

ζ) 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 
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αποκλεισμού του από 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 ανωτέρω 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 ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΕΣΗΣ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 
2019 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 04/01/2019 

Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στη Γραμματεία Πρωτοκόλλου της ΔΕΠΘΕ, Νικολάου 

Γερμανού 1, 6
ος

 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, 6
ος

 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. 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.  

Ο ανάδοχος ενημερώνεται εγγράφως ή μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και καλείται να 



Δημοτική Εταιρεία Πληροφόρησης Θεάματος και Επικοινωνίας (ΔΕΠΘΕ) 

Ν. Γερμανού 1, 546 21 Θεσσαλονίκη, Τηλ. 2310 261 100, FAX 2310 286569 

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 Διαρκής Επιτροπή Διενέργειας, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Παραλαβής 

Προμηθειών και Υπηρεσιών 



Δημοτική Εταιρεία Πληροφόρησης Θεάματος και Επικοινωνίας (ΔΕΠΘΕ) 

Ν. Γερμανού 1, 546 21 Θεσσαλονίκη, Τηλ. 2310 261 100, FAX 2310 286569 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

Υπόδειγμα επιστολής υποβολής προσφοράς 

 

(Σε εταιρικό επιστολόχαρτο)  

Προς:  

Δημοτική Εταιρεία Πληροφόρησης Θεάματος και Επικοινωνίας (ΔΕΠΘΕ),  

Νικολάου Γερμανού 1, 6
ος

 όροφος,  

54621 Θεσσαλονίκη  

Ημερομηνία………………  

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Αξιότιμοι κύριοι,  

Σε συνέχεια της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης προμήθειας 

υπηρεσιών διαχείρισης και ανάπτυξης πελατολογίου και εύρεσης χορηγιών εκπομπών για το έτος 

2019, 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)  

 

 

 

 

 

 

 

 



Δημοτική Εταιρεία Πληροφόρησης Θεάματος και Επικοινωνίας (ΔΕΠΘΕ) 

Ν. Γερμανού 1, 546 21 Θεσσαλονίκη, Τηλ. 2310 261 100, FAX 2310 286569 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς 

(Σε εταιρικό επιστολόχαρτο)  

Προς:  

Δημοτική Εταιρεία Πληροφόρησης Θεάματος και Επικοινωνίας (ΔΕΠΘΕ),  

Νικολάου Γερμανού 1, 6
ος

 όροφος,  

54621 Θεσσαλονίκη  

Ημερομηνία………………  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

Περιγραφή παραδοτέου Μονάδα Τιμή χωρίς ΦΠΑ Τιμή με ΦΠΑ 

Υπηρεσίες διαχείρισης και 

ανάπτυξης πελατολογίου και 

εύρεσης χορηγιών εκπομπών 

για το έτος 2018. 

 

………….. ……….. € 

(….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) 


