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ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Δ.ΠΡΟΜ.Α 0013796 ΕΞ2018

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για ανάθεση προμήθειας δύο (2) προβολέων
βίντεο και ενός (1) σετ ασύρματου μικροφώνου για τις ανάγκες του Υπουργείου
Οικονομικών»
Το Υπουργείο Οικονομικών προτίθεται να αναθέσει με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει τιμής, τα παρακάτω
είδη:
1)
2)

Δύο (2) προβολείς βίντεο
Ένα (1) σετ ασύρματου μικρόφωνο

Α) Προϋπολογισμός
Η προϋπολογισθείσα αξία της προμήθειας για τους δύο (2) προβολείς βίντεο ανέρχεται στο ποσό
των δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. Η προϋπολογισθείσα
αξία της προμήθειας για το σετ ασύρματου μικροφώνου ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων ευρώ
(500,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. Οι παραπάνω δαπάνες θα βαρύνουν τον
Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών στον Ειδικό Φορέα 23 110 – και ΚΑΕ 1699
για το οικονομικό έτος 2018.
Β) Τεχνικές προδιαγραφές
1. Προβολέας βίντεο

Α/Α
1.
2.
3.
4.
5.

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Τεχνολογία προβολής
Aspect Ratio
Ανάλυση
Μέγεθος εικόνας (διαγώνιος)
Τραπεζοειδής διόρθωση

3LCD
16:9
Μέγιστη 1920 x 1200 pixels (Full HD 1080p)
Ελάχιστη 30” – Μέγιστη 300”
±30o κατακόρυφη και οριζόντια
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6.

Συνδεσιμότητα

7.
8.
9.
10.

Κατακόρυφη διόρθωση keystone
Αντίθεση
Φωτεινότητα
Τηλεχειρισμός

11.

Παροχή
manuals-προσπέκτους-τεχνικά ΝΑΙ
φυλλάδια.
Πλήρη σειρά Τεχνικών Εγχειριδίων και
Οδηγίες Λειτουργίας σε έντυπη μορφή ή
σε CD

12.

Εγγύηση καλής λειτουργίας 2 έτη

2.

Είσοδος VGA, Είσοδος HDMI , Είσοδος
Composite, MHL, Είσοδος ήχου , USB 2.0 Τύπου
A, USB 2.0 Τύπου B, Wireless LAN IEEE
802.11b/g/n
ΝΑΙ
15000 : 1
3000 lumens
ΝΑΙ

ΝΑΙ

Ασύρματο μικρόφωνο

Ασύρματο σύστημα χειρός 8 συχνοτήτων UHF. Περιλαμβάνει πομπό-δέκτη μικρόφωνο χειρός με
δυναμική κάψα και δυνατότητα επαναφόρτισης. Δέκτης με δυνατότητα χρήσης εξωτερικών
κεραιών, ένδειξη χαμηλής στάθμης μπαταρίας 1.5V AA, δυνατότητα έως & οκτώ (8) καναλιών /
μπάντα, σε πολυκαναλική. Διάρκεια μπαταρίας έως και 8 ώρες με μια μπαταρία με ταυτόχρονη
λειτουργία. Κατάλληλο για τραγούδι & ομιλίες. Η τιμή αναφέρεται στο σετ που περιλαμβάνει εκτός
των παραπάνω και 2 Κεραίες δέκτη,1 μετασχηματιστή AC και 1 Προσαρμογέα βάσης.
Συνδεσιμότητα δέκτη: έξοδος XLR και ασύμμετρη ¼’’ jack
Εύρος ζωνης ήχου δέκτη: 40 – 20 000 Hz (+/- 3dB)
Ραδιοφωνική εμβέλεια δέκτη (Γραμμή θέασης): 30 μέτρα
Συχνότητα μικροφώνου: 70 – 20 000 Hz (+/- 3dB)
Signal to noise: 105 dB-A
THD at 1kHz: 0.8%
Συγχρονισμός δέκτη: Manual
Τύπος μπαταρίας μικροφώνου: AA (LR 6 AA αλκαλικές ή HR 6 AA (NiHM) επαναφορτιζόμενες)
Γ) Κατάθεση προσφορών
Οι προσφορές αποστέλλονται ή κατατίθενται σε κλειστό φάκελο έως και την 27/11/2018, ημέρα
Τρίτη και ώρα Ελλάδος 14:00 μ.μ., στο πρωτόκολλο της Δ/νσης Προμηθειών Διαχείρισης Υλικού
και Υποδομών στο κτίριο επί της οδού Πειραιώς και Κολωνού 2, τ.κ.: 104 37, Αθήνα. Οι
προσφορές θα φέρουν τα κάτωθι στοιχεία, ανάλογα το είδος:
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΒΙΝΤΕΟ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 27/11/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα Ελλάδος 14:00 μ.μ.

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕΤ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 27/11/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα Ελλάδος 14:00 μ.μ.
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 Οι προσφορές που πρωτοκολλούνται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα δεν
λαμβάνονται υπόψη
 Κατά την υποβολή τους οι προσφορές θα συνοδεύονται και από έγγραφο υποβολής για την
πρωτοκόλληση τους.
 Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για δύο (2) μήνες
που αρχίζει από την επόμενη της ημερομηνίας κατάθεσης των προσφορών.
Δ) Σύνταξη προσφορών
Προσφορές γίνονται δεκτές για την προμήθεια των δύο (2) προβολέων βίντεο ή την προμήθεια του
σετ ασύρματου μικροφώνου ή και για τα δύο μαζί και θα είναι σύμφωνες με τους όρους των
τεχνικών προδιαγραφών οριζόμενες στην παράγραφο Β΄.
Ε) Φάκελος προσφορών
Στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται η τεχνική και οικονομική προσφορά των υποψηφίων.
ΣΤ) Παράδοση – Παραλαβή υλικών
Η παράδοση και για τα δύο είδη θα γίνει εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία
κοινοποίησης της Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης στον ή στους αναδόχους.
Ως τόπος παράδοσης των ειδών προς προμήθεια ορίζεται η έδρα της Γενικής Γραμματείας
Πληροφοριακών Συστημάτων (Χανδρή 1 & Θεσ/νίκης, Μοσχάτο).
Τα υπό προμήθεια είδη θα συνοδεύεται από όλα τα παρελκόμενά του που είναι αναγκαία για την
ομαλή λειτουργία του.
Κατά την παράδοση θα επιδειχθούν όλες οι λειτουργίες των συσκευών με κάθε δυνατή λεπτομέρεια
και χωρίς καμία επιβάρυνση της Υπηρεσίας.
Κατά την παραλαβή να διενεργηθούν οι παρακάτω έλεγχοι: α) Μακροσκοπικός έλεγχος προς
διαπίστωση τυχόν παραμορφώσεων, κακώσεων του επιμελημένου της κατασκευής, σύμφωνα με τις
απαιτήσεις της προδιαγραφής, καθώς και της πληρότητας από πλευράς εξαρτημάτων και του
καινούργιου του υλικού. β) Πρακτική δοκιμασία (λειτουργικός έλεγχος), προς διαπίστωση του
κανονικού της λειτουργίας.
Ζ) Πληρωμή
Η πληρωμή της αναδόχου ή των ανάδοχων εταιρειών θα πραγματοποιηθεί μετά την παράδοση των
ειδών ανά προμήθεια και την υπογραφή των αντίστοιχων πρωτόκολλων παραλαβής από την
αρμόδια επιτροπή παραλαβής και εφόσον προσκομιστούν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην
Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης.
Η) Κρατήσεις
Η ανάδοχος εταιρεία για κάθε είδος υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος 4%. Οι
κρατήσεις γίνονται πάνω στην καθαρή αξία πλην Φ.Π.Α. και βαρύνουν την ανάδοχο εταιρεία.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΙΔΑΛΗΣ
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