ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Αριθμ. Πρωτ.: 14694/2021
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Τη διενέργεια διαδικασίας απευθείας ανάθεσης, με σκοπό την επιλογή αναδόχου για
την προμήθεια «Εξοπλισμός φωτογραφήσεων - βιντεοσκοπήσεων», συνολικού
προϋπολογισμού 3.770 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (24%), με
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει
τιμής).
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου
δημοσίων συμβάσεων (CPV): 38651000-3, 30233100-2,38651100-4, 38650000-6,
38651200-5
Η προμήθεια πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος
«Ενδυνάμωση

πρωτοβάθμιας

ιατρικής

περίθαλψης

σε

απομονωμένες

και

υποβαθμισμένες διασυνοριακές περιοχές» (SMILE - Strengthening primary
Medical care in IsoLated and deprived cross-border arEas) με κωδικό έργου
93582 και επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Αλέξη Μπένο, καθηγητή του Τμήματος
Ιατρικής του Α.Π.Θ., το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση
(Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) & Εθνικούς Πόρους (Πρόγραμμα
Δημοσίων

Επενδύσεων)

μέσω

του

Προγράμματος

Ευρωπαϊκής

Συνεργασίας, «Interreg VA Greece Boulgaria», με κωδικό MIS 5012828.
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Εδαφικής

Τόπος κατάθεσης προσφορών: Εργαστήριο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας,
Γενικής Ιατρικής και Έρευνας Υπηρεσιών Υγείας, Ιατρική Σχολή ΑΠΘ
Υποβολή προσφορών μέχρι τις 26/01/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μμ
Γλώσσα υποβολής προσφορών: Ελληνική
Ισχύς Προσφορών: Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους
Αναδόχους για τέσσερις (4) μήνες από την επόμενη μέρα της καταληκτικής
ημερομηνίας υποβολής τους.
Τόπος παράδοσης Ειδών: Εργαστήριο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Γενικής
Ιατρικής και Έρευνας Υπηρεσιών Υγείας, Ιατρική Σχολή ΑΠΘ
Χρόνος παράδοσης: 90 ημέρες
Τρόπος πληρωμής: Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί εντός 20
ημερών, μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των προμηθευόμενων προϊόντων
και εφόσον έχει προηγηθεί η καταβολή της χρηματοδότησης από τον φορέα.
Γενικές Πληροφορίες δίνονται από την Γραμματεία του ΕΛΚΕ ΑΠΘ στα τηλέφωνα
2310-996754, 2310-996752 & 2310-994068.
Πληροφορίες Ειδικές και Τεχνικής Φύσεως δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες
από τον κ Σμυρνάκη Εμμανουήλ , στο τηλέφωνο 2310 999147
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:
Για τη δημιουργία οπτικοακουστικού εκπαιδευτικού υλικού (βίντεο - φωτογραφιών)
απαραίτητων για τη σύγχρονη με φυσική παρουσία ή εξ αποστάσεως μέσω διαδικτύου
και ασύγχρονη εξ

αποστάσεως

μέσω διαδικτύου εκπαίδευση στο εκπαιδευτικό

κέντρο που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου Smile θα γίνει η προμήθεια του
απαραίτητου εξοπλισμού.
Συγκεκριμένα:
1. Ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές με φακούς (ευρυγώνιο-νορμάλ) τεμ 2
2. Τηλεφακός τεμ 1
3. Τρίποδo με κεφαλή για φωτογραφία τεμ 1
4. Τρίποδo για βίντεο χωρίς κεφαλή τεμ 1
5. Κεφαλή βίντεο για τρίποδα τεμ 1
6. Φορητό studio φωτιστικό τεχνολογίας LED με δικό του τρίποδα τεμ 2
7. Τροφοδοτικό για τα ανωτέρω φωτιστικά τεμ 2
8.

Light stand αλουμινίου τεμ 2

Ακολουθούν οι αναλυτικές προδιαγραφές του εξοπλισμού.
1. Ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές με φακούς (ευρυγώνιο-νορμάλ) (τεμ. 2)
•

Δυνατότητα αυτόματης εστίασης του θέματος και παρακολούθησης της εν
κινήσει

•

Πολλαπλά σημεία αυτόματης εστίασης και εντοπισμός φάσης (ελάχιστη
απαίτηση 420 σημεία)

•

Δυνατότητα γρήγορων και συνεχών λήψεων στο autofocus (ελάχιστη
απαίτηση 10 λήψεις ανά δευτερόλεπτο)

•

Aισθητήρας πάνω από 24,2 MP τύπου APS-C

•

Μεγάλη ευαισθησία ISO (πάνω από 100.000 μέγιστο για φωτογραφία, πάνω
από 30.000 μέγιστο για βίντεο).

•

Οθόνη αφής

•

Μεγάλη διάρκεια μπαταρίας

•

Φακό που να που το εύρος λήψης του να εκτείνεται από ευρυγώνιο μέχρι
νορμάλ
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Οι ψηφιακές μηχανές πρέπει να συνοδεύονται με:
•

Κάρτα μνήμης SD τουλάχιστον 128 GB (τεμ.2) Με ταχύτητα ανάγνωσης
πάνω από 200 ΜΒ/s και εγγραφής πάνω από 100 ΜΒ/s, τεχνολογίας UHS και
κατηγορίας 3 (U3), και κλάσης Class.

•

Μπαταρία ταχείας φόρτισης (τεμ.2) και φορτιστή.

2. Τηλεφακός (τεμ. 1)
•

Να είναι συμβατός με την παραπάνω ψηφιακή μηχανή (APS-C, ίδιο mount)

•

Με εστιακή απόσταση τουλάχιστον 105 mm (full frame)

•

Με ελάχιστο διάφραγμα F4

•

Με σταθεροποιητή εικόνας (VR)

•

Να διαθέτει σκίαστρο

•

Να διαθέτει ηλεκτρικό zoom

3. Τρίποδo με κεφαλή για φωτογραφία (τεμ. 1)
•

Μέγιστο βάρος φόρτισης 3 kg

•

Μέγιστο ύψος 160 cm

•

Να διαθέτει τσάντα μεταφοράς

•

Να διαθέτει 65mm bowl

4. Τρίποδo για βίντεο χωρίς κεφαλή (τεμ. 1)
•

Μέγιστο ύψος 200 cm

•

Μέγιστο βάρος φόρτισης 16 kg

•

Να διαθέτει mid-level spreader

•

Να διαθέτει τσάντα μεταφοράς.

5. Κεφαλή βίντεο για τρίποδα (τεμ. 1)
•

Μέγιστο βάρος φόρτωσης 4 kg
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6. Φορητό studio φωτιστικό τεχνολογίας LED με δικό του τρίποδα (τεμ. 2)
•

Ρύθμιση θερμοκρασίας χρώματος

•

Ψηφιακή οθόνη

•

Δυνατότητα λειτουργίας είτε με ρεύμα είτε με μπαταρίες

•

Δυνατότητα λειτουργίας με ασύρματο τηλεχειριστήριο

•

Δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου μέσω Smartphone

•

Ισχύς τουλάχιστον 50 W (τουλάχιστον 7200LM)

•

Αφαιρούμενο φίλτρο diffusion

•

Να διαθέτει Barndoors

7. Τροφοδοτικό για τα ανωτέρω φωτιστικά τεμ 2

8.

Light stand αλουμινίου τεμ 2

•

Μέγιστο ύψος τουλάχιστον 3,6 m

•

Μέγιστο φορτίο τουλάχιστον 5 kg

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών

Ευστράτιος Α. Στυλιανίδης
Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης ΑΠΘ
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