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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ:

«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΕ ΛΑΜΙΑ, ΨΑΧΝΑ, ΘΗΒΑ, ΑΜΦΙΣΣΑ ΚΑΙ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ»

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις όπως ισχύουν:

1. Του π.δ.100/2013 (ΦΕΚ 135Α/5.6.2013) περί Συγχωνεύσεως του Τ.Ε.Ι Λαμίας και του Τ.Ε.Ι.

Χαλκίδας σε Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το π.δ.

127/2013 (ΦΕΚ 190Α/16.9.2013). 

2. Του  ν.4046/2012  (ΦΕΚ  28Α)  «Έγκριση  των  σχεδίων  συμβάσεων  χρηματοδοτικής

διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.),

της  Ελληνικής  Δημοκρατίας  και  της  Τράπεζας  της  Ελλάδας,  του  Σχεδίου  του  Μνημονίου

Συνεννόησης  μεταξύ  της  Ελληνικής  Δημοκρατίας,  της  Ευρωπαϊκής  Επιτροπής  και  της

Τράπεζας της Ελλάδας και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και

τη διάσωση της εθνικής οικονομίας».

3. Του  άρθρου  3,  του  ν.4250/2014  (ΦΕΚ 74Α΄)  «Διοικητικές  Απλουστεύσεις  –  Καταργήσεις,

Συγχωνεύσεις  Νομικών Προσώπων και  Υπηρεσιών του  Δημοσίου  Τομέα – Τροποποίηση

Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (ΦΕΚ 161Α΄) και λοιπές ρυθμίσεις».

4. Του  π.δ.136/2011  (ΦΕΚ  267Α) «Περί  καθορισμού  κατωτάτου  ύψους  των  δαπανών  που

ελέγχονται  από  το  Ελεγκτικό  Συνέδριο», όπως  τροποποιήθηκε  με  το  π.δ.87/2014  (ΦΕΚ

131Α΄).

5. Του  π.δ.113/2010  (ΦΕΚ  194Α)  «Ανάληψη  υποχρεώσεων  από  τους  διατάκτες»,  όπως

τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173Α /30.9.2010) «Δικαστική προστασία, κατά τη σύναψη δημοσίων

συμβάσεων  –  Εναρμόνιση  της  Ελληνικής  Νομοθεσίας  με  την  Οδηγία  89/665/ΕΟΚ  του

Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της

25ης  Φεβρουαρίου  1992  (L76),  όπως  τροποποιήθηκαν  με  την  Οδηγία  2007/66/ΕΚ  του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L335)».
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7. Του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64 τ. Α΄/16-3-2007), με το οποίο έγινε προσαρμογή της Ελληνικής

Νομοθεσίας  στις  διατάξεις  της  Οδηγίας  2004/18/ΕΚ  «περί  συντονισμού  των  διαδικασιών

σύναψης Δημόσιων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε

με  την  Οδηγία  2005/51/ΕΚ  της  Επιτροπής  και  την  Οδηγία  2005/75/ΕΚ  του  Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.

8. Του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ 150Α), όπου στην παρούσα

γίνεται ρητή αναφορά στα άρθρα του, όπως εν προκειμένω δύναται να ισχύουν αναλογικά ή

συμπληρωματικά και κατά το μέρος που δεν αντίκεινται στις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 και

συνάδουν με την φύση των προμηθειών.

9. Του άρθρου 63, του ν.4055/2012 (ΦΕΚ 51Α) «Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής».

10. Του  Ν.  4270/2014  «Αρχές  Δημοσιονομικής  Διαχείρισης  και  εποπτείας  (ενσωμάτωση  της

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις)».

11. Του Ν.2286/95  «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και  ρυθμίσεις  συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ

19Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

12. Της Πράξης 6/28.2.2012 του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 38Α) «Ρύθμιση θεμάτων για την

εφαρμογή της παρ.6, του άρθρου 1, του ν.4046/2012». 

13. Του  ν.4093/2012  (ΦΕΚ  222Α)  «Έγκριση  Μεσοπρόθεσμου  Πλαισίου  Δημοσιονομικής

Στρατηγικής  2013  –  2016  –  Επείγοντα  Μέτρα  Εφαρμογής  του  ν.4046/2012  και  του

Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 – 2016».

14. Του ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160Α),  «Μέτρα  στήριξης  και  ανάπτυξης  της ελληνικής  οικονομίας,

οργανωτικά  θέματα  Υπουργείου  Οικονομικών και  άλλες  διατάξεις»,  όπως τροποποιήθηκε,

συμπληρώθηκε και ισχύει με το άρθρο 37, του ν.4320/2015 (ΦΕΚ 29Α)  «Ρυθμίσεις για την

λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της

κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις».

15. Τις,  σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων,  εκδοθείσες λοιπές (πλην των ήδη αναφερομένων)

κανονιστικές διατάξεις, καθώς και άλλες διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από

τα οριζόμενα παρούσας και γενικότερα κάθε άλλη διάταξη (Νόμου, Π.Δ., Απόφασης κ.λπ.)

που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται

ρητά παραπάνω.   

16. Την αριθ. 55/11.6.2015 (Θέμα 10ο)  (ΑΔΑ:  7Ζ8ΚΟΞΑ0-4ΟΛ) Απόφαση της Συνέλευσης του

Τ.Ε.Ι.  Στερεάς  Ελλάδας  σχετικά  με  την  Έγκριση  Προκήρυξης  Πρόχειρου  Μειοδοτικού

Διαγωνισμού για την «Δημιουργία Υποδομών Τηλεδιάσκεψης σε αίθουσες του Τ.Ε.Ι. Στερεάς

Ελλάδας σε Λαμία, Ψαχνά, Θήβα, Άμφισσα και Καρπενήσι».

17.  Την  από  11.6.2015  (ΑΔΑ:  69Λ6ΟΞΑ0-4ΡΗ) Απόφαση  Δημοσιονομικής  Δέσμευσης  του

Τμήματος Προϋπολογισμού & Δαπανών, του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας.

18. Την αριθ.650/4.2.2014  (ΑΔΑ:  ΒΙΡ3ΟΞΑ0 – 2ΒΝ) Απόφαση του Τ.Ε.Ι.  Στερεάς Ελλάδας

σχετικά με τον Ορισμό Επιτροπών του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας
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Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

την Προκήρυξη του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο

κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισμού  Είκοσι Δύο Χιλιάδων  Εκατόν Σαράντα

Ευρώ (22.140,00€) ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α. (που σήμερα είναι στην κατηγορία

του  23%),  σε  βάρος  του  Κ.Α.Ε.0899α,  για  την  δημιουργία  υποδομών  τηλεδιάσκεψης  σε

αίθουσες  του  Τ.Ε.Ι.  Στερεάς  Ελλάδας  σε  Λαμία,  Ψαχνά,  Θήβα,  Άμφισσα  και  Καρπενήσι.

Ειδικότερα:

Για τον πλήρη εξοπλισμό μιας αίθουσας και την λειτουργία της ως σημείο συμμετοχής σε

τηλεδιασκέψεις της υπηρεσίας Ε-presence είναι απαραίτητη η προμήθεια εξοπλισμού ήχου

και εικόνας και συγκεκριμένα:

1. Κάμερας υψηλής ευκρίνειας (FullHD – 1920x1080pixels) με έξοδο εικόνας τύπου DVI-D.

2.  Επιτραπέζιου  συνδυαστικού  μικροφώνου/μεγαφώνου  με  ενσωματωμένη  δυνατότητα

ψηφιακής  επεξεργασίας  εισερχόμενου/εξερχόμενου  ήχου  ώστε  να  επιτυγχάνεται  η

ακύρωση της ηχούς (φαινόμενο που εμφανίζεται στη διάρκεια μιας τηλεδιάσκεψης).

3. Συστήματος προβολής (τηλεόραση ή προβολέας).

Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο του Διαγωνισμού.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στις  21.7.2015 και ώρα 10.00 π.μ.  στο

Γραφείο Νο 118 στο Ισόγειο, του Νέου Διοικητηρίου, του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας στη Λαμία. Οι

προσφορές θα  πρέπει  να  έχουν κατατεθεί  εγγράφως στο  Τμήμα Πρωτοκόλλου του Τ.Ε.Ι.

Στερεάς  Ελλάδας,  στη  Λαμία  σε  κλειστό  φάκελο  μέχρι  την  ημερομηνία  διενέργειας  του

διαγωνισμού. 

Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς :

1.Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «…………………….»

2.Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό.

3.Ο αριθμός πρωτοκόλλου της Διακήρυξης του διαγωνισμού.

4.Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

            5.Τα στοιχεία του αποστολέα.

Επίσης,  στο  φάκελο  της  προσφοράς  τους  οι  υποψήφιοι  ανάδοχοι  θα  πρέπει  να

περιλαμβάνουν τα οικονομικά στοιχεία, δηλαδή την τιμή προσφοράς τους, όπως αναλυτικά

περιγράφεται παρακάτω: 

1. Οι τιμές θα καταγράφονται ως εξής:

Α) Τιμή χωρίς Φ.Π.Α.

Β) Ποσοστό Φ.Π.Α.  

Γ) Συνολικό κόστος με Φ.Π.Α.

2. Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ. Θα αναγράφονται δε αριθμητικώς και ολογράφως.

3. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ σε ξένο νόμισμα

θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Επίσης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που

δίνουν τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος. 
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4. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή τότε η προσφορά

απορρίπτεται  ως  απαράδεκτη.  Επίσης  θα  απορρίπτονται  ως  απαράδεκτες  προσφορές  που

θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής. 

5. Κάθε είδους άλλη δαπάνη (έξοδα μεταφοράς, έξοδα τοποθέτησης, κ.λπ.) βαρύνει τον ανάδοχο

και θα πρέπει να έχει συνυπολογισθεί στην προσφορά.

6. Η τιμή χωρίς Φ.Π.Α. θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών.

Επίσης  στο  φάκελο  της  προσφοράς  τους  οι  υποψήφιοι  ανάδοχοι  θα  πρέπει  να

περιλαμβάνουν, επί ποινή απορρίψεως, και Υπεύθυνη Δήλωση,  της παρ. 4 του άρθρου 8,

του ν. 1599/1986 (75Α), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα αναφέρουν ότι  δέχονται όλους

τους όρους των παρακάτω τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού ανεπιφύλακτα.

Προσφορές, οι οποίες δεν δέχονται τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού ή είναι υπό

αίρεση  ή επιφύλαξη δεν γίνονται δεκτές.

Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.

Όποιος από τους προσφέροντες επιθυμεί να παραστεί στο διαγωνισμό, πρέπει να το δηλώσει με την

κατάθεση της προσφοράς του. 

ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΣΕ ΛΑΜΙΑ, ΨΑΧΝΑ, ΘΗΒΑ, ΑΜΦΙΣΣΑ & ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Ο  υποψήφιος  Ανάδοχος  συμπληρώνει  τους  παρακάτω  πίνακες  συμμόρφωσης  με  την  απόλυτη
ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων.

ΠΙΝΑΚΑΣ Α.

Πίνακας Συμμόρφωσης Α΄

Κάμερα τηλεδιάσκεψης υψηλής ανάλυσης (έως 1080p.)

Α/Α Προδιαγραφή ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

1 Γενικές Προδιαγραφές και απαιτήσεις
1.1. Το σύστημα στο σύνολό του πρέπει να είναι

αυστηρά ελεγμένο και πιστοποιημένο προϊόν
το  οποίο  να  περιλαμβάνεται  με  μοναδικό
όνομα  προϊόντος  στην  επίσημη  λίστα
προϊόντων  του  κατασκευαστή  του,  και  όχι
προϊόν  συναρμολόγησης  ειδικά  για  τη
συγκεκριμένη  προμήθεια.  Ο κατασκευαστής
του συστήματος θα πρέπει να πιστοποιεί και
να  εγγυάται  την  καλή  του  λειτουργία  ως
ενιαίο  σύστημα  και  για  το  σύνολο  των
λειτουργικών  χαρακτηριστικών  που  παρέχει
το προϊόν.

ΝΑΙ

1.2. Κατασκευαστικός οίκος Να αναφερθεί

1.3.
Τύπος και Μοντέλο προσφερόμενου

προϊόντος
Να αναφερθεί

1.4. Τύπος αισθητήρα CMOS

1.5
Ωφέλιμα διαθέσιμα pixels σε κινούμενη

εικόνα (δυναμική)
>=2.070.000
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Πίνακας Συμμόρφωσης Α΄

Κάμερα τηλεδιάσκεψης υψηλής ανάλυσης (έως 1080p.)

Α/Α Προδιαγραφή ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

1.6. Ανάλυση σήματος εξόδου

1080p60,
1080p50,
720p60,
720p50

1.7.
Λόγος πλευρών παραγόμενου σήματος 
εικόνας

16:9

1.8. Οπτικό ζουμ >=10χ

1.9. Μέγιστη οπτική γωνία >=63ο

1.10. Ελάχιστη απαιτούμενη φωτεινότητα <=5Lux

1.11.
Ρύθμιση ισορροπίας λευκού χρώματος 
(WhiteBalance)

Αυτόματη και
χειροκίνητη

1.12. Ρύθμιση εστίασης (focus)
Αυτόματη και
χειροκίνητη

1.13.
Ελάχιστη δυνατότητα περιστροφής 
πάνω/κάτω

Από - 30ο

Έως + 30ο

1.14.
Ελάχιστη δυνατότητα περιστροφής 
δεξιά/αριστερά

Από - 120ο

Έως + 120ο

1.15.

Προκαθορισμένες  θέσεις  λειτουργίας
(presets).  Σε  περίπτωση  που  απαιτείται
εξωτερικός  ελεγκτής  για  να  καλύπτεται  η
απαίτηση  αυτή,  αυτός  θα  πρέπει  να
περιλαμβάνεται στην προσφορά.

>=12

1.16. Έξοδος σήματος DVI ΝΑΙ

1.17.

Δυνατότητα  διασύνδεσης σε  υπολογιστή  με
χρήση   USB 3.0.  Σε  περίπτωση  που
απαιτείται  εξωτερικό  άρθρωμα  για  να
καλυφθεί  η απαίτηση αυτή, αυτό θα πρέπει
να περιλαμβάνεται στην προσφορά.

ΝΑΙ

1.18. Να συνοδεύεται από τηλεχειριστήριο ΝΑΙ

1.19.

Συμβατότητα  με  τερματικά  τηλεδιάσκεψης
τύπου  VidyoRoomHD-100  αποδεικνυόμενη
με κατάλληλη δήλωση του κατασκευαστικού
οίκου.

ΝΑΙ

1.20.
Να  παρέχεται  εγγύηση  καλής  λειτουργίας
τουλάχιστον για 2 χρόνια.

ΝΑΙ

1.21.

Για  το  διάστημα  που  παρέχεται  εγγύηση
καλής  λειτουργίας  η  επισκευή  ή  η
αντικατάσταση του προϊόντος σε περίπτωση
βλάβης,  πρέπει  να  παρέχεται  δωρεάν,  ενώ
τα  έξοδα  αποστολής  και  επιστροφής  του
προϊόντος  πρέπει  να  επιβαρύνουν  τον
ανάδοχο.  Η  επιστροφή   του  προϊόντος  με
βλάβη  ή  η  αντικατάστασή  του  πρέπει  να
γίνεται  εντός  διαστήματος  το  πολύ  30
ημερών  από  τη  στιγμή  παραλαβής  αυτού
από το τμήμα επισκευών του αναδόχου.

ΝΑΙ

1.22.

Για  το  διάστημα  που  παρέχεται  εγγύηση
καλής λειτουργίας να παρέχεται  τηλεφωνική
υποστήριξη  τουλάχιστον  στις  εργάσιμες
ημέρες και ώρες.

ΝΑΙ

1.23.

Το  σύστημα  να  συνοδεύεται  από  καλώδιο
σύνδεσης  DVI-DVI μήκους  5μ.,  καλώδιο
σύνδεσης  USB μήκους  5μ.  και  τρίποδα
στήριξης της κάμερας.

ΝΑΙ

1.24. Προσφερόμενη ποσότητα 5 τεμάχια
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ Β΄

Πίνακας Συμμόρφωσης Β΄

Επιτραπέζιο συνδυαστικό μικρόφωνο/μεγάφωνο με σύνδεση USB.

Α/Α Προδιαγραφή ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

1 Γενικές Προδιαγραφές και απαιτήσεις

1.1. Το  σύστημα  στο  σύνολό  του  πρέπει  να  είναι
αυστηρά ελεγμένο και πιστοποιημένο προϊόν το
οποίο  να  περιλαμβάνεται  με  μοναδικό  όνομα
προϊόντος  στην επίσημη λίστα προϊόντων του
κατασκευαστή  του,  και  όχι  προϊόν
συναρμολόγησης  ειδικά  για  τη  συγκεκριμένη
προμήθεια.  Ο κατασκευαστής του  συστήματος
θα  πρέπει  να  πιστοποιεί  και  να  εγγυάται  την
καλή του λειτουργία ως ενιαίο σύστημα και για
το  σύνολο  των  λειτουργικών  χαρακτηριστικών
που παρέχει το προϊόν.

ΝΑΙ

1.2. Κατασκευαστικός οίκος Να αναφερθεί

1.3. Τύπος και Μοντέλο προσφερόμενου προϊόντος Να αναφερθεί

1.4. Τύπος μικροφώνου Omnidirectional

1.5
Απόκριση συχνότητας μικροφώνου σε σύνδεση
USB

200 – 7000Hz

1.6. Ακτίνα λειτουργίας Χώρος 30τ.μ.

1.7. Ισχύς ηχείου SPL σε απόσταση 0,5μ. >=90dB

1.8. Απόκριση συχνότητας μεγαφώνου 200 – 7000Hz

1.9. Ρυθμίσεις ισοσταθμιστή (equalizer) NAI

1.10
.

Σύνδεση τύπου USB με υπολογιστή ΝΑΙ

1.11
.

Υποδοχή κάρτας μνήμης SD τουλάχιστον 1 GB
για την καταγραφή συνομιλιών.

ΝΑΙ

1.12
.

Υποδοχή επέκτασης για σύνδεση με υπάρχον
ηχητικό  σύστημα  της  αίθουσας  (μικροφωνική
εγκατάσταση,  κονσόλα,  ενισχυτής  κ.λπ.).  Να
περιγραφεί  η  προσφερόμενη  λειτουργικότητα
και οι απαραίτητες καλωδιακές συνδέσεις.

ΝΑΙ

1.13
.

Μενού  με  ενδείξεις  επί  οθόνης  LED  και
πληκτρολόγιο  με  πρόσθετο  κουμπί  σίγασης
(mute).

ΝΑΙ

1.14
.

Τροφοδοσία AC 220 – 240V

1.15
.

Συμβατότητα  με  τερματικά  τηλεδιάσκεψης
τύπου  VidyoRoomHD-100  αποδεικνυόμενη  με
κατάλληλη δήλωση του κατασκευαστικού οίκου.

ΝΑΙ

1.16
.

Να  παρέχεται  εγγύηση  καλής  λειτουργίας
τουλάχιστον για 2 χρόνια.

ΝΑΙ

1.17
.

Για το διάστημα που παρέχεται εγγύηση καλής
λειτουργίας η επισκευή ή η αντικατάσταση του
προϊόντος  σε  περίπτωση  βλάβης,  πρέπει  να
παρέχεται δωρεάν, ενώ τα έξοδα αποστολής και
επιστροφής  του  προϊόντος  πρέπει  να
επιβαρύνουν  τον  ανάδοχο.  Η επιστροφή   του
προϊόντος  με  βλάβη  ή  η  αντικατάστασή  του
πρέπει να γίνεται εντός διαστήματος το πολύ 30
ημερών από τη στιγμή παραλαβής αυτού από
το τμήμα επισκευών του αναδόχου.

ΝΑΙ

1.18
.

Για το διάστημα που παρέχεται εγγύηση καλής
λειτουργίας  να  παρέχεται  τηλεφωνική
υποστήριξη τουλάχιστον στις εργάσιμες ημέρες
και ώρες.

ΝΑΙ
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

Πίνακας Συμμόρφωσης Β΄

Επιτραπέζιο συνδυαστικό μικρόφωνο/μεγάφωνο με σύνδεση USB.

Α/Α Προδιαγραφή ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

1.19
.

Το  σύστημα  να  συνοδεύεται  από  καλώδιο
σύνδεσης  USB μήκους  5μ.  και  από  τρίποδα
στήριξης.

ΝΑΙ

1.20
.

Προσφερόμενη ποσότητα 5 τεμάχια

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ΄

Πίνακας Συμμόρφωσης Γ΄

Τηλεόραση 50΄΄.

Α/Α Προδιαγραφή ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

1 Γενικές Προδιαγραφές και απαιτήσεις

1.1. Το  σύστημα  στο  σύνολό  του  πρέπει  να  είναι
αυστηρά ελεγμένο και πιστοποιημένο προϊόν το
οποίο  να  περιλαμβάνεται  με  μοναδικό  όνομα
προϊόντος  στην επίσημη λίστα προϊόντων του
κατασκευαστή  του,  και  όχι  προϊόν
συναρμολόγησης  ειδικά  για  τη  συγκεκριμένη
προμήθεια.  Ο κατασκευαστής του  συστήματος
θα  πρέπει  να  πιστοποιεί  και  να  εγγυάται  την
καλή του λειτουργία ως ενιαίο σύστημα και για
το  σύνολο  των  λειτουργικών  χαρακτηριστικών
που παρέχει το προϊόν.

ΝΑΙ

1.2. Κατασκευαστικός οίκος Να αναφερθεί

1.3. Τύπος και Μοντέλο προσφερόμενου προϊόντος Να αναφερθεί

1.4. Τεχνολογία         LED

1.5 Διαγώνιος οθόνης >=50΄΄

1.6. Ανάλυση εικόνας >=1920χ1080

1.7. Αναλογία πλευρών 16:9 ΝΑΙ

1.8. Είσοδοι HDMI, DVI-D >=2

1.9. Μενού με ένδειξη επί της οθόνης NAI

1.10
.

Τροφοδοσία AC          240V

1.11
.

Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας 
τουλάχιστον για 2 χρόνια.

ΝΑΙ

1.12
.

Για το διάστημα που παρέχεται εγγύηση καλής 
λειτουργίας η επισκευή ή η αντικατάσταση του 
προϊόντος σε περίπτωση βλάβης, πρέπει να 
παρέχεται δωρεάν, ενώ τα έξοδα αποστολής και
επιστροφής του προϊόντος πρέπει να 
επιβαρύνουν τον ανάδοχο. Η επιστροφή  του 
προϊόντος με βλάβη ή η αντικατάστασή του 
πρέπει να γίνεται εντός διαστήματος το πολύ 30
ημερών από τη στιγμή παραλαβής αυτού από 
το τμήμα επισκευών του αναδόχου.

ΝΑΙ

1.13
.

Για το διάστημα που παρέχεται εγγύηση καλής 
λειτουργίας να παρέχεται τηλεφωνική 
υποστήριξη τουλάχιστον στις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες.

ΝΑΙ

1.14
.

Να συνοδεύεται από εξαρτήματα για στήριξη 
στον τοίχο ή στην οροφή

ΝΑΙ

1.15
.

Προσφερόμενη ποσότητα 5 τεμάχια
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ Δ΄

Πίνακας Συμμόρφωσης Δ΄

Υπολογιστής.

Α/Α Προδιαγραφή ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

1 Γενικές Προδιαγραφές και απαιτήσεις

1.1. Intel Core-i5 4ης γενιάς ή ανώτερος ΝΑΙ

1.2. Κατασκευαστικός οίκος Να αναφερθεί

1.3. Μνήμη >8GB

1.4. Λειτουργικό Σύστημα

Windows 7 Professional
64bit

 (ΤαWindows 8 μπορεί
να παρουσιάσουν

κάποια θέματα με την
υποστήριξη του
συγκεκριμένου
εξοπλισμού)

1.5. Οθόνη LCD >22΄΄

1.6. Οθόνη / τύπος / ανάλυση Ανάλυση >=1920χ1080

1.7. HardDisc >500 GB

1.8. Δικτύωση 10/100/1000 Mbps Να αναφερθεί

1.9. Πληκτρολόγιο – ποντίκι Να αναφερθεί

1.10. Κουτί NAI

1.11. Τροφοδοτικό >= 500 Watts NAI

1.12.
Θύρες USB τουλάχιστον 6, 2  USB 3, (2
μπροστά) 

Να αναφερθεί

1.13. Audio(1 in,1 out,1 microphone in) NAI

1.14.
Αυτόνομη κάρτα γραφικών  /  τύπος/ με
μνήμη >=2GB και  εξόδους τουλάχιστον
1x D-sub out /  1x DVI /  1x HDMI

NAI

1.15. Μητρική πλακέτα τύπος/ μοντέλο Να αναφερθεί

1.16.
Μητρική  πλακέτα  (Να  αναφερθεί  το
είδος,  ο  κατασκευαστής  και  το  έτος
έκδοσης του Bios)

Να αναφερθεί

1.17. Αριθμός ελεύθερων SLOT Να αναφερθεί

1.18. Οπτικός Δίσκος  DVD +R/W NAI

1.19.

Εγγυήσεις 

(Ο κάθε υπολογιστής θα παραδοθεί  σε
πλήρη λειτουργία)

>2 έτη

1.20. Προσφερόμενη Ποσότητα 5 τεμάχια

Επισημαίνεται ότι οι προδιαγραφές του Υπολογιστή (υλισμικό και λογισμικό) πρέπει να είναι 

κατάλληλες ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις τηλεδιάσκεψης.
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. Ως  τόπος  παράδοσης,  εγκατάστασης  και  θέσης  σε  λειτουργία  όλου  του  συστήματος,

ορίζονται οι εγκαταστάσεις του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας στη Λαμία, στα Ψαχνά, στη Θήβα,

στην  Άμφισσα  και  στο  Καρπενήσι,  κατόπιν  συνεννόησης  με  την  Διοίκηση  του  Τ.Ε.Ι.

Στερεάς Ελλάδας.

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται  να  επιδείξει  το σύστημα σε πλήρη λειτουργία στην αρμόδια

επιτροπή παραλαβής, καθώς και σε ορισμένο, για τη λειτουργία του, υπάλληλο του Τ.Ε.Ι.

Στερεάς Ελλάδας σε κάθε πόλη εγκατάστασης.

3. Όλα τα σχετικά με την παράδοση έξοδα (μεταφορικά,  φορτοεκφορτωτικά κ.λπ.) καθώς και τα

έξοδα εγκατάστασης βαρύνουν τον μειοδότη.

4. Ο Χρόνος παράδοσης και εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία όλου του συστήματος

ορίζεται σε εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης.

5. Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η Επιτροπή αγορών για υλικά του Τ.Ε.Ι.

Στερεάς Ελλάδας.

6. Για  την υπογραφή της σχετικής σύμβασης,  απαιτείται  η  προσκόμιση εγγύησης καλής

εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 157, παρ.1β, του ν. 4281/2014. 

Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να παραλάβουν το πρωτότυπο Τεύχος της Διακήρυξης μπορούν

να απευθύνονται  στη  Διεύθυνση  Προσωπικού  –  Οικονομικού,  Τμήμα  Προμηθειών  &

Περιουσίας,  του  Τ.Ε.Ι.  ΣΤΕΡΕΑΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ,  3ο Χλμ.  Π.Ε.Ο.  Λαμίας  –  Αθηνών,  Τ.Κ.  35100,

Λαμία,  κατά τις εργάσιμες ημέρες και τις ώρες από 9:00π.μ. έως 13:00μ.μ., στα τηλέφωνα

22310 – 60161 και 22310 – 60158. Διανέμεται δωρεάν. 

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων το πλήρες  κείμενο  της  Διακήρυξης θα διατίθεται  και  σε

ηλεκτρονική  μορφή  μέσω  του  Διαδικτύου  στην  ηλεκτρονική  διεύθυνση  http  ://  info  .  teiste  .  gr  /,  στην

ηλεκτρονική διεύθυνση  http://www.eprocurement.gov.gr/ στην κατηγορία Προκηρύξεις, σύμφωνα

με  τον  Ν.  4013/2011,  καθώς  και  στον  ιστότοπο  http://et.diavgeia.gov.gr/ (Πρόγραμμα  Διαύγεια),

όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112Α), 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

                                                                                      ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

          ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ    
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