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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Το ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - INNOPOLIS που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και έχει
παραρτήματα στην Κέρκυρα, στο Αίγιο και στη Σάμο, στα πλαίσια του έργου «GRALB Experience Tourism –
GET» ”, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Interreg - IPA CBC Greece – Albania 2014 – 2020»
και έχοντας υπ’ όψιν:
1. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις ‘Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
2. Την από 1/10/2019 απόφαση της ΓΣ της INNOPOLIS σχετικά με την υλοποίηση του εγκεκριμένου
έργου του Προγράμματος INTERREG GREECE-ALBANIA με τίτλο: «GRALB Experience Tourism – GET».
θα προβεί σε απευθείας ανάθεση προμήθειας εξοπλισμού για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου, σύμφωνα
με τις κάτωθι προδιαγραφές:
Είδος Προϊόντος

Τεμάχια

Φορητός Η/Υ

2

Οθόνη Η/Υ

2

Διαδικτυακή Κάμερα

1

Μικρόφωνο Η/Υ

1

Ηχεία Η/Υ

1

Τεχνικές Προδιαγραφές
(Κατ’ ελάχιστον)
Ικανός για προσαρμογή της συνεχούς/ζωντανής ροής και
αναπαραγωγής πολλαπλών ροών περιεχομένου -σε
ζωντανό χρόνο και υψηλή ανάλυση (min. 60fps, 4500kbps)-.
Προαιρετικά: Συμβατότητα με λογισμικά Final Cut Pro,
mimoLive - Live Streaming Studio
Διαγώνιος: 1x min23", 1x min30"
Ανάλυση: QHD
Ρυθμός Ανανέωσης: 120 Hz
Ανάλυση Βίντεο: 1920x1080
Προαιρετικά: Ευρυγώνιος Φακός
Χρήση: Συνεχούς ροής
Τύπος Αισθητήρα: Συμπυκνωτής
Κανάλια ήχου: 2.0
Συνδεσιμότητα: Ασύρματη & Ενσύρματη

Η συνολική δαπάνη της απευθείας ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων δέκα
οχτώ Ευρώ (4.818,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Σημειώνεται ότι ο ως άνω περιγραφόμενος
εξοπλισμός πρέπει να είναι καινούριος και αμεταχείριστος.
Υποβολή φακέλων προσφοράς: Οι προσφορές των υποψηφίων προμηθευτών θα σταλούν είτε με e-mail
στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@innopolis.org είτε ταχυδρομικώς ή ιδιοχείρως στο παράρτημα της
INNOPOLIS στο Αίγιο, Πλάτωνος 33, 25100, έως και το Σάββατο 13/11/2021 και ώρα 14:00. Εμπρόθεσμες
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θεωρούνται οι προσφορές, οι οποίες έχουν παραληφθεί έως την άνω ορισθείσα καταληκτική ημερομηνία.
Αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά την ανωτέρω ημερομηνία δεν θα αξιολογηθούν.
παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.innopolis.org
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