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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ, ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 4 «ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΘΕΣΜΩΝ 

ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ 

ΔΙΕΘΝΩΝ ΘΕΣΜΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ» 

 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, στο πλαίσιο του ανωτέρω αναφερόμενου Υποέργου της 

Πράξης «ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΘΕΣΜΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ 

ΑΤΤΙΚΗ», υλοποιεί δράσεις των Θεσμών «Διεθνές Δίκτυο Νεανικών Κινηματογραφικών 

Φεστιβάλ» (στο εξής Δ.Δ.Ν.Κ.Φ.) και «Αρχαίο Δράμα: Διεπιστημονικές και Δια-καλλιτεχνικές 

Προσεγγίσεις» (στο εξής Α.Δ.Δ.Κ.Π.).  

Μέρος των δράσεων των δύο θεσμών θα πραγματοποιηθεί με υβριδικό τρόπο, ήτοι θα 

υπάρξουν συναντήσεις, σεμινάρια και φόρουμ, τα οποία θα υλοποιηθούν τον Νοέμβριο και 

Δεκέμβριο του 2021 τόσο εντός του ΙΜΚ όσο και μέσω της πλατφόρμας διαδικτυακών 

συναντήσεων ZOOM.  

Στο πλαίσιο αυτό και δεδομένου ότι οι συμμετέχοντες θα προέρχονται από διάφορες χώρες 

και το επίπεδο των συναντήσεων θα είναι ιδιαίτερα υψηλό κρίνεται απαραίτητη η 

προμήθεια εξοπλισμού ταυτόχρονης διαχείρισης διαφορετικών πηγών εικόνας και ήχου, 

προκειμένου να διασφαλίζεται η ταχύτητα εναλλαγής μεταξύ των διαφορετικών πηγών 

εικόνας και ήχου καθώς και η συγχρονισμένη μετάδοση εικόνας και ήχου στους 

συμμετέχοντες.  

 

Ειδικότερα, η προμήθεια που απαιτείται περιλαμβάνει τα παρακάτω : 

1 x μίκτης εικόνας  8 καναλιών  - switcher , με  4 SDI και 4 HDMI εισόδους ώστε να μπορεί 
να συνδεθεί με έως και 8 πηγές, και υποστηρίζει όλα τα formats έως 1080p60 καθώς και 8 
εξόδους SDI (Blackmagic Design ATEM Television Studio HD ή ισοδύναμο).  
 
1 x  επαγγελματική μηχανή hardware streaming  HD για απευθείας ροή μέσω Ethernet στο 
YouTube, το Facebook, το Twitter κτλ, με  ενσωματωμένες συνδέσεις USB  ώστε να 
λειτουργούν  σαν κάμερα web και έξοδο παρακολούθησης  βίντεο (Blackmagic Design Web 
Presenter HD ή ισοδύναμο) 
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4 x Bidirectional converter SDI/HDMI 3G (Blackmagic Design Micro Converter BiDirect 
SDI/HDMI 3G ή ισοδύναμο) 
 
5 x Converter SDI to HDMI 3G (Blackmagic Design Micro Converter SDI to HDMI 3G ή 
ισοδύναμο) 
 
5 x Converter HDMI to SDI 3G (Blackmagic Design Micro Converter HDMI to SDI 3G ή 
ισοδύναμο) 
 

Παραδοτέα του Αναδόχου: 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει τον ζητούμενο εξοπλισμό εντός 2 ημερών από 

την λήξη της παρούσας πρόσκλησης.  

 

2. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Για την ολοκλήρωση της προμήθειας θα απαιτηθεί φορολογική και ασφαλιστική 

ενημερότητα σε ισχύ.   

 

3. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

 Η αµοιβή του Αναδόχου θα ανέλθει συνολικά µέχρι του ποσού των 1.850,00 € πλέον του 

ΦΠΑ που αναλογεί. Το ποσό αυτό περιλαμβάνει όλες τις νόµιµες  κρατήσεις. Η εξόφλησή 

του θα πραγματοποιηθεί εντός 15 ηµερών από την παράδοση του εξοπλισμού και του 

αντίστοιχου τιμολογίου-δελτίου αποστολής και αφού προηγουμένως θα έχει ολοκληρωθεί 

από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής του Ιδρύματος η διαδικασία πλήρους πιστοποίησης 

της ποιότητας και της ποσότητας του ζητούμενου εξοπλισμού.  

 

 

Δ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

         Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να υποβάλουν την προσφορά τους το αργότερο 

µέχρι και την Τρίτη, 23/11/2021 και ώρα 14.00. Η προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί µε 

την κατάθεση φακέλου στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης (Πειραιώς 206, 17778 Ταύρος - 

Ισόγειο, Γραφείο Υποδοχής), καθημερινά  από Δευτέρα έως και Παρασκευή και ώρες 10.00 - 

14.00. 

      Στον φάκελο θα πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς ο τίτλος της παρούσας Πρόσκλησης 

Ενδιαφέροντος, καθώς επίσης και όλα τα στοιχεία του υποψηφίου αναδόχου (επωνυμία, 

έδρα, ΑΦΜ και αρμόδιο πρόσωπο µε πλήρη στοιχεία επικοινωνίας). Αν δεν αναγράφεται 
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στο φάκελο ο τίτλος της παρούσας Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος, τότε ο υποψήφιος 

αποκλείεται αυτομάτως από την περαιτέρω διαδικασία. Τέλος, µετά την υποβολή του, ο 

φάκελος υποψηφιότητας θεωρείται τελικός και δεν επιδέχεται οιασδήποτε αλλαγής.                

Η νόμιμη εκπρόσωπος 

 

Μεταξία Τσιρταβή  (Ξένια Καλδάρα) 

Πρόεδρος Δ.Σ. & Γενική Διευθύντρια 
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