
Δημοτική Εταιρεία Πληροφόρησης
Θεάματος και Επικοινωνίας

Τηλεόραση TV 100 - Ραδιόφωνα     FM 100     FM 100,6

Θεσσαλονίκη 26 Ιουνίου 2020

Αριθ. Πρωτ.: 1434

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση μίσθωσης υπηρεσίας ανασχεδιασμού 
της  εταιρικής  ταυτότητας  της  ΔΕΠΘΕ  που  περιλαμβάνει  τα  λογότυπα  των  Δημοτικών 
Ραδιοφώνων  FM100, FM  100,6,  της  Δημοτικής  Τηλεόρασης  Θεσσαλονίκης  TV100  και  την 
δημιουργία πρωτότυπης σύνθεσης για τα ηχητικά αναγνωριστικά των Δημοτικών Μέσων  της 
ΔΕΠΘΕ.

Η  Δημοτική  Εταιρεία  Πληροφόρησης  Θεάματος  και  Επικοινωνίας  (ΔΕΠΘΕ)  του  Δήμου 
Θεσσαλονίκης προτίθεται να προχωρήσει στην ανάθεση μίσθωσης υπηρεσίας ανασχεδιασμού της 
εταιρικής ταυτότητας της ΔΕΠΘΕ που περιλαμβάνει τα λογότυπα των Δημοτικών Ραδιοφώνων 
FM100 και FM 100,6 και της Δημοτικής Τηλεόρασης Θεσσαλονίκης TV100, ηχητικά σήματα για την 
δημιουργία  των  εταιρικών  σημάτων,  και  προωθητικών  δράσεων  που  αφορούν  την  εταιρική 
ταυτότητα της Εταιρείας. 

Η πρόκληση ανασχεδιασμού της εταιρικής ταυτότητας της ΔΕΠΘΕ αφορά τα ακόλουθα στοιχεία:

Α) Σχεδιασμό λογοτύπων για τα Δημοτικά ΜΜΕ (FM100, TV100, FM 100.6)

B) Εταιρική ταυτότητα

Σχεδιασμό  Εταιρικής  ταυτότητας  και  εφαρμογών  για  τη  Δημοτική  Τηλεόραση  ΤV100  και  το 
Δημοτικό Ραδιόφωνο FM100 της ΔΕΠΘΕ.

Οι  εφαρμογές  των  λογοτύπων  των  Δημοτικών  Μέσων  περιλαμβάνουν  την  αποτύπωση  των 
λογοτύπων σε 

α) Φυσική μορφή: 

 Κάρτες,

 Επιστολόχαρτα

 Φακέλους

 Σήμανση σταθμών εσωτερικά και εξωτερικά

 Ενδεικτικές πινακίδες εξωτερικού χώρου

 Εταιρικά αυτοκίνητα

 Μονάδα Εξωτερικών Μεταδόσεων

 Θήκες μεταφοράς (Flight cases) μεταφοράς εξοπλισμού

 Banners και αναρτήσεις σε κεντρικά σημεία της πόλης.
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β) Ηλεκτρονική μορφή:

 Εφαρμογές για πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης

 Templates για την ιστοσελίδα της εταιρείας

 Banners για την ιστοσελίδα της εταιρείας 

 Λογότυπα κινούμενης εικόνας (animated logos) 

Β) Σχεδιασμός προωθητικών ενεργειών για τη Δημοτική Τηλεόραση Θεσσαλονίκης  TV100  και το 
Δημοτικό  Ραδιόφωνο  Θεσσαλονίκης  FM100  για  την  υποστήριξη  του  προγράμματος  των 
Δημοτικών  Μέσων  και  των  δράσεων  της  ΔΕΠΘΕ  για  ένα  έτος  (Τηλεοπτική  και  Ραδιοφωνική 
περίοδος 2020 – 2021)

Γ) Μουσική σύνθεση των σημάτων του Δημοτικού Ραδιοφώνου και της Δημοτικής Τηλεόρασης, 
δημιουργία  jingles  και  fillers,  ραδιοφωνικών σποτ και ηχητικών σποτ που θα αποτελέσουν τηνξ 
βάση για την οπτική δημιουργία.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 

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

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφορών είναι η Παρασκευή 3 Ιουλίου 2020 και 
ώρα 12:00. 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. 

Καθώς το αντικείμενο του εταιρικού ανασχεδιασμού αφορά αμιγώς καλλιτεχνική διαδικασία η 
αναγνωρισιμότητα  του/της/των  δημιουργού-ών  μέσα  από  προηγούμενες  δουλειές  τους 
αποτελούν στοιχείο αξιολόγησης και επιλογής. 

Οι προσφορές πρέπει να περιέχουν:

• Οικονομική προσφορά με αναλυτική περιγραφή της προσφερόμενης υπηρεσίας

• Βιογραφικό και προηγούμενη εμπειρία στον σχεδιασμό εταιρικών λογότυπων

• Δείγμα δουλειάς σε ηλεκτρονική μορφή ή Link με δείγμα δουλειάς ή demo reel

• Links με προηγούμενες δουλειές με προωθητικό υλικό στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

• Βιογραφικό και προηγούμενη εμπειρία του συνθέτη των ηχητικών σημάτων

• Link με δείγμα δουλειάς ή demo reel

Πληροφορίες σύνταξης και εκτέλεσης προσφορών προμήθειας αγαθών στο επισυναπτόμενο 
έγγραφο της ΔΕΠΘΕ.

Στοιχεία τιμολόγησης
Επωνυμία: Δημοτική Εταιρεία Πληροφόρησης Θεάματος και Επικοινωνίας
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Επάγγελμα: Ράδιοτηλεοπτικός σταθμός
Διεύθυνση: Νικ. Γερμανού 1, Θεσσαλονίκη
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  ή 
υπηρεσιών. Συνεπώς,  δεν  είναι  δυνατή  η  αντικαταβολή  με  την  παραλαβή  ή  η 
προεξόφληση  των  αγαθών  ή  υπηρεσιών 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. Σε κάθε περίπτωση και λόγω των περιοριστικών μέτρων της Π.Ν.Π. για την 
ταχύτερη διεκπεραίωση των πληρωμών προτείνουμε την επικοινωνία με το λογιστήριο της 
ΔΕΠΘΕ.

 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
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4. Οι όροι εξόφλησης σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παράγραφο «Όροι συναλλαγής»
5. Ο τρόπος παραλαβής των αγαθών ή υπηρεσιών
6. Εκτιμώμενος χρόνος παράδοσης από τη μέρα της παραγγελίας

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 κατακύρωσής 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  

 

ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΠΘΕ 

H Επιτροπή Διενέργειας 

και Αξιολόγησης Προμηθειών και Υπηρεσιών (ΕΔΑΠΥ)
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