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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Ηρακλείου ανακοινώνει ότι στα πλαίσια της διοργάνωσης 

των εκδηλώσεων «Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2016» θα προβεί, με τη διαδικασία της συλλογής 

Προσφορών, στην Ενοικίαση ενός  ηφιακο  προβολ α digital cinema 2K με ενσωματωμ νο 

digital media server για την προβολή ταινιών του θερινο  κινηματογράφου  και καλεί τους 

ενδιαφερόμενους να καταθ σουν σχετικ ς κλειστ ς προσφορ ς σ μφωνα με: 

1. Τις διατάξεις  του άρθρου 2 παρ. 12,13 του Ν. 2286/95 

2. Τις διατάξεις  του άρθρου 4 & 23  του ΕΚΠΟΤΑ.  

3. Τις διατάξεις του Π/Δ 28/80 

4. Τις   διατάξεις   του  άρθρου 209 του Ν.  3463/2006 ( Δ.Κ.Κ.)  

5. Την  27319 / 02 (ΦΕΚ 945 Β΄ / 24-07-2002 ) απόφαση του   υπουργείου  ανάπτυξης .  

6. Τις Τεχνικές προδιαγραφές και τον προϋπολογισμό της μελέτης που επισυνάπτονται.  

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και τη Τρίτη 7/06/2016 και  στο Πρωτόκολλο της Κοινωφελο ς 

Επιχείρησης Ηρακλείου με την ένδειξη: Προσφορά για την ενοικίαση  ηφιακο  προβολ α 2Κ, 

διευθ. Διονυσίου 13Α, Νέα Αλικαρνασσός, Τ.Κ. 71601, Ηράκλειο Κρήτης  

Τηλέφωνα επικοινωνίας:   2813 409827 κα. Καρδάση Ελένη, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Η τεχνική προσφορά που θα υπο άλουν οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ικανοποιεί πλήρως τις τεχνικές 

προδιαγραφές της παρο σας πρόσκλησης.  

Οι αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές για το μηχάνημα παρατίθενται παρακάτω. Το μηχάνημα θα πρέπει να 

είναι διαθέσιμο και εγκατεστημένο από τις 11  ουλίου 2016 έως και τις 14  επτεμ ρίου 2016 στο χώρο που 

θα υποδείξει ο Δήμος Ηρακλείου για την απαραίτητη εγκατάσταση, παραμετροποίηση, εκπαίδευση του 

προσωπικο  και τεχνικό έλεγχο. Την μεταφορά, εγκατάσταση, ασφάλιση των μηχανημάτων, καθώς και την 

αποξήλωση και επιστροφή τους αλλά και την εκπαίδευση του προσωπικο  αναλαμ άνει ο Ανάδοχος.  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Προδιαγραφ ς συστήματος  ηφιακής προβολής DIGITAL CINEMA 2k με ενσωματωμ νο Media 

Server 

 

1.    Τεχνολογία προ ολής 3-chip DLP με εγγενή ανάλυση 2K (2048 X 1080 pixels). 

 

2.    Λόγος αντίθεσης (contrast ratio) τουλάχιστον 1850:1  

 

3.    Φανάρι προ ολής με λάμπα τεχνολογίας xenon, ισχ ος τουλάχιστον 2.000 watt με ειδικό καθρέπτη 

ψυχρο  φωτός. 

 



4.    Αυτόματος φακός zoom για υποστήριξη φορμά προ αλλόμενης εικόνας 1:1,85 και 1:2,39 

(cinemascope)  

 

5.    Προγραμματιζόμενο χειριστήριο με τουλάχιστον 6 μνήμες αποθήκευσης προεπιλεγμένων λειτουργιών 

(πχ φορμά εικόνας, είσοδος σήματος κλπ)  

 

6.    Ενσωματωμένος Cinema Media Server για αναπαραγωγή ψηφιακών ταινιών (DCP) με χώρο 

αποθήκευσης τουλάχιστον 1,8 Terrabytes 

 

7.    Ψηφιακές είσοδοι εικόνας 2 Χ 3G-SDI (SMPTE 292 M), 1 Χ HDMI και 2 Χ Display Port 

 

8.    Θ ρες επικοινωνίας 2 X Gigabit Ethernet και 2 Χ USB 3.0 για γρήγορη φόρτωση ψηφιακών κιν/κών 

ταινιών (DCP). 

 

9.    Πλήρης συμ ατότητα με τη τεχνολογία προ ολής υποτίτλων CineCanvas  

 

10. Υποστηριζόμενες ταχ τητες αναπαραγωγής 24, 25, 30, 48 και 60 fps 2D/3D 

 

11. Δυνατότητα για μελλοντική ενσωμάτωση συστήματος τρισδιάστατης προ ολής Dolby 3D και 

δυνατότητα προ ολής 3D triple flash 144Hz σε πλήρη ανάλυση 2K.  

 

12. Υποστηριζόμενες ταχ τητες αναπαραγωγής 24, 25, 30, 48 και 60 fps 2D/3D  

 

13. Ψηφιακή έξοδος ήχου 16 καναλιών AES/EBU, 24bit 48Khz 

 

14.  Δυνατότητα τηλεχειρισμο  projector και server μέσω web browser σε τοπικό δίκτυο 

 

15. Πλήρης συμμόρφωση του προσφερόμενου εξοπλισμο  με τις διεθνείς προδιαγραφές DCI (DCI 

COMPLIANT) 

 

16. Μετατροπέας ψηφιακο  ήχου σε αναλογικό 6 καναλιών (D/A converter) για σ νδεση εξόδου AES/EBU 

με επεξεργαστή ήχου Dolby CP650 

 

17. Μεταλλική  άση στήριξης προ ολέα τ που rack 19’’ με ρυθμιζόμενο  ψος 

 

 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Α/Α 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗ

ΤΑ 

 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝ. 

 

 

ΔΑΠΑΝΗ 

1 Ενοικίαση ψηφιακο  προ ολέα digital 

cinema 2K με ενσωματωμένο digital media 

server  στα πλαίσια των εκδηλώσεων 

«Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2016»  

1 5500 5500 

                                                                        Σ νολο        5500 

                                                                       Φ.Π.Α 24%   1320 

                                                      Γενικό σ νολο δαπάνης  6.820 ευρώ. 

 

Η αξιολόγηση των προσφορών και η εισήγηση για την ανάθεση της υπηρεσίας θα γίνει από τριμελή 

επιτροπή του άρθρου 46 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α και θα πραγματοποιηθεί με τη συλλογή κλειστών προσφορών με 

κριτήριο κατακ ρωσης την χαμηλότερη τιμή σ μφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και σ μφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 209 παρ.1 του Ν. 3463/06 του άρθρου 4 & 23 παράγραφος 4 & 2 αντίστοιχα του 

Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους,  άσει των κείμενων διατάξεων, φόρους, τέλη, κρατήσεις που θα 

ισχ ουν κατά την ημέρα της διενέργειας της προμήθειας. Ο Φ.Π.Α.  αρ νει τη Δημοτική Κοινωφελή 

Επιχείρηση Πολιτισμο  Περι άλλοντος & Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου 



Όλα τα δικαιολογητικά και οι Προσφορές των διαγωνιζομένων / υποψηφίων Προμηθευτών που θα 

υπο ληθο ν θα είναι υποχρεωτικά συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα.  

Οι προσφορές υπο άλλονται αυτοπροσώπως είτε αποστέλλονται στο πρωτόκολλο της επιχείρηση Διευθ. 

Διονυσίου 13Α, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο, Κρήτης, Τ.Κ. 71601. Προσφορές που υπο άλλονται 

εκπρόθεσμα δεν παραλαμ άνονται και απορρίπτονται.  

Δικαιολογητικά Συμμετοχής: 

Η προσφορά των ενδιαφερόμενων θα συνοδε εται από δ ο φακ λους: 

Α΄ ΦΑΚΕΛΟΣ κλειστός σφραγισμένος ο οποίος θα περιέχει 

1. Τεχνική προσφορά η οποία θα πρέπει να ικανοποιεί πλήρως τις τεχνικές προδιαγραφές της παρο σας 

πρόσκλησης.  

2. Υπε θυνη δήλωση των φυσικών προσώπων ή του νόμιμου εκπροσώπου του νομικο  προσώπου, από 

την οποία να προκ πτει ότι: Δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της 

επαγγελματικής τους δραστηριότητας, δεν έχουν αποκλειστεί από διαγωνισμο ς του Δημοσίου, δεν 

έχουν κηρυχθεί έκπτωτοι. Δεν τελο ν υπό πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. Δεν 

υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας του προσώπου 

Β΄Φάκελος κλειστός σφραγισμένος  

3. Την οικονομική προσφορά 

  

Δεν θα γίνονται αποδεχτές οι προσφορές που δεν είναι με τον τρόπο που έχουμε υποδείξει 

 

 

 

Ο Πρόεδρος  

Γεώργιος Τσαγκαράκης 


