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Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά

, βεβαιώνουμ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

ΠΕΙΡΑΙΑ
Τμήμα: Διοικητικό-Οικονομικό Πειραιάς, 29 Μαρτίου 2019

Αρμόδιος: Μαρία Κουλούρα Αρ. πρωτ. : 406
Τηλ. 210 4131 100
Fax : 210 4179 495
e-mail: tmdo@bep.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ/ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ»

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α/13-11-2017) «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών

δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»,
2. Τις διατάξεις του 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)» και
3. Τον προϋπολογισμό του Επιμελητηρίου τρέχουσας χρήσης και τις από 24-8-2018, 19-12-2018

και 27-3-2019 αποφάσεις της Διοικητικής Επιτροπής (Ανάληψη υποχρέωσης ΑΔΑ
6Ο32469ΗΡΥ-Δ7Ξ & ΑΔΑΜ 19REQ004691664 & 19REQ004698099),

εξαιτίας της αναδιάταξης και αναβάθμισης των χώρων που στεγάζουν τις υπηρεσίες του, την
εξυπηρέτηση του κοινού, των χώρων συνεδριάσεων των οργάνων διοίκησης και των
εκδηλώσεων προτίθεται να προβεί στην προμήθεια και εγκατάσταση του παρακάτω συστήματος
στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 6ο όροφο του κτιρίου.

Προμήθεια συστήματος τηλεδιάσκεψης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
(ΜΕ ΦΠΑ)

Το σύστημα τηλεδιάσκεψης, για ένα χώρο έως 20 ατόμων, θα
πρέπει να περιλαμβάνει κάμερα υψηλής ευκρίνειας με δυνατότητες
περιστροφής, zoom, κίνησης πάνω-κάτω, ηχεία και μικρόφωνα
ανοικτής ακρόασης, δυνατότητα σύνδεσης με υπολογιστή και
projector ή τηλεόραση.
Ενδεικτικά θα πρέπει να υπάρχουν οι δυνατότητες:

ΚΑΜΕΡΑ
 Ομαλή μηχανική λειτουργία μετατόπισης, κλίσης

και ζουμ με έλεγχο από το τηλεχειριστήριο ή την
κονσόλα

 Μετατόπιση 260°
 Κλίση 130°
 Ζουμ HD 10x χωρίς απώλεια ποιότητας
 Οπτικό πεδίο 90°
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 Full HD 1080p, 30 καρέ το δευτερόλεπτο
 H.264 UVC 1.5 με τεχνολογία Scalable Video Coding

(SVC)
 Αυτόματη εστίαση
 5 προκαθορισμένες επιλογές κάμερας
 Απομακρυσμένος έλεγχος (PTZ) του προϊόντος

ConferenceCam (με υποστηριζόμενες συσκευές).
 Υποδοχή ασφαλείας Kensington
 Ένδειξη LED για σίγαση/απενεργοποίηση σίγασης

βίντεο
 Υποδοχή για τυπικό τρίποδο

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
 Συμβατό τηλεχειριστήριο με βάση φόρτισης
 Βάσεις στη συσκευή ανοικτής συνομιλίας
 IR με εμβέλεια 8,5 m/28 ft

ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΟΙKΤΗΣ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΣ
 Πλήρης αμφίδρομη επικοινωνία
 Εξάλειψη ακουστικής αντήχησης
 Τεχνολογία μείωσης θορύβου
 Ήχος ευρέως φάσματος
 Αντιστοιχίζεται με κινητές συσκευές

μέσω Bluetooth και NFC
 Οθόνη LCD που προβάλλει το αναγνωριστικό

καλούντος, τη διάρκεια της κλήσης και άλλες
λειτουργικές χρήσεις

 Ενδείξεις LED για μετάδοση μέσω ροής στο ηχείο
ανοικτής συνομιλίας, σίγαση, αναμονή κλήσης
και Bluetooth

 Κουμπιά για απάντηση και τερματισμό κλήσης,
ρύθμιση έντασης και σίγαση, Bluetooth, καθώς και
στοιχεία ελέγχου κάμερας

 5 προκαθορισμένες επιλογές κάμερας για
μετατόπιση, κλίση και ζουμ

 Υποδοχή ασφαλείας Kensington
ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ - ΗΧΕΙΑ

 Τέσσερα πανκατευθυντικά μικρόφωνα με εμβέλεια
6μ

 Απόκριση συχνότητας: 100 Hz – 11 KHz
 Ευαισθησία: -28 dB +/-3 dB
 Απόκριση συχνότητας ηχείων 120 Hz – 14 KHz
 Εμβέλεια λήψης ήχου: 6 m /20 ft
 Εμβέλεια λήψης ήχου με μικρόφωνα επέκτασης: 8,5

m /28 ft
 Μέγιστη απόδοση ηχείων 91 dBSBL

Να υπάρχει δυνατότητα προσθήκης 2 επιπλέον
μικροφώνων εφόσον η διάσκεψη γίνεται με 20
άτομα για καλύτερη ακρόαση και συνομιλία.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ / ΚΑΛΩΔΙΑ / ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ
 Κεντρική μονάδα η οποία συνδέεται με όλο τον

εξοπλισμό και τον τροφοδοτεί και έχει αυτοκόλλητη
βάση για στήριξη κάτω από το τραπέζι

 Ένα καλώδιο για την κάμερα: 5 m / 16 ft
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 Ένα καλώδιο για τη συσκευή ανοικτής συνομιλίας: 5
m /16 ft

 Ένα καλώδιο USB για σύνδεση σε PC/Mac (2 m/6,6
ft)

 Τροφοδοτικό AC με κατάλληλα βύσματα για την
περιοχή

 Καλώδιο τροφοδοσίας (3 m / 9,8 ft)
ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

 Βάση διπλής χρήσης για στήριξη και αλλαγή ύψους σε τοίχο
και σε τραπέζι

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
 Άμεση σύνδεση μέσω USB
 Λειτουργεί με τις περισσότερες εφαρμογές

τηλεδιάσκεψης ή υπηρεσίες συσκέψεων
 Πιστοποίηση Skype για επιχειρήσεις
 Πιστοποίηση Microsoft Cortana®

 Συμβατή με το Cisco Jabber® και το WebEx
 Δυνατότητα αναβαθμίσεων και λήψης πρόσθετων

εφαρμογών και λειτουργιών
Η προμήθεια περιλαμβάνει την τοποθέτηση, σύνδεση και
λειτουργία-επίδειξη του συστήματος τηλεδιάσκεψης με υπάρχοντα
εξοπλισμό του Επιμελητηρίου (Η/Υ, projector κλπ)

Σύνολο
Κωδικός Εξόδων 9747
Ενδεικτικός
προϋπολογισμός

1.700,00€ (με ΦΠΑ)

CPV 32232000-8

Ισχύς Προσφοράς: Για δύο μήνες από την παραλαβή τους από το Επιμελητήριο. Στις προσφορές
που θα κατατεθούν θα πρέπει να αναγράφεται ο χρόνος ισχύος των προσφορών.
Τιμές προσφοράς: Η τιμή προσφοράς θα αναγράφει, την καθαρή αξία προ ΦΠΑ, τον ΦΠΑ και τη
συνολική αξία.
Διαδικασία Προμήθειας: Για την ανάθεση θα ληφθεί υπόψη εκτός από την οικονομική
προσφορά, η ποιότητα και το είδος των προμηθειών καθώς και η ικανότητα παροχής των
εργασιών που περιγράφησαν. Σε περίπτωση που δεν υπάρξουν προσφορές που να ικανοποιούν
τις ανάγκες του Β.Ε.Π., το Β.Ε.Π., λόγω του επείγοντος, θα προχωρήσει στην απευθείας ανάθεση
των εργασιών/προμηθειών με αποφάσεις της Διοικητικής Επιτροπής αυτού.
Τρόπος πληρωμής: Η πληρωμή με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, κατόπιν
έκδοσης σχετικών παραστατικών και του πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή
παραλαβής. Τον Ανάδοχο/αναδόχους θα βαρύνουν όλες οι τυχόν νόμιμες κρατήσεις.
Υποβολή Προσφορών: Κατάθεση προσφορών μέχρι και την Παρασκευή 5 Απριλίου 2019 και
ώρα 12.00’ στα γραφεία του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά.
Στοιχεία επικοινωνίας: Καραΐσκου 111 Τ.Κ. 185 32 Πειραιάς, Τηλ.2104131100, Φαξ. 2104179495,
e-mail: tmdo@bep.gr. Οι προσφορές μπορούν να αποσταλούν είτε ταχυδρομικώς στα γραφεία
του επιμελητηρίου είτε με email, πριν την λήξη της παραπάνω προθεσμίας.

Η Προϊσταμένη Τμ.Διοικ.Οικονομικού

Μαρία Κουλούρα


