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ΤΚ: 104 35  
τηλ: 210 3609695, Φαξ: 210 3628468  
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Αρµόδια επικοινωνίας: Δήμητρα Αράπογλου  

 

Αρ. Πρωτ: 15/22 

Αθήνα, 12/05/2022 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
 

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  

 

Η Ταινιοθήκη της Ελλάδος στο πλαίσιο του Υποέργου (3) «Προετοιμασία και Υλοποίηση του 12ου 

Φεστιβάλ Πρωτοποριακού Κινηματογράφου και ειδικών αφιερωμάτων» της Πράξης «Η 

Κινηματογραφοφιλία στη νέα εποχή ΙΙ», που εντάχθηκε στο Ε.Π Περιφέρειας Αττικής 

(αρ.970/08.08.2017), θα διοργανώσει από τις 26 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου 2022 το 12ο Φεστιβάλ 

Πρωτοποριακού Κινηματογράφου Αθήνας. 

 

Στο πλαίσιο αυτό θα απαιτηθεί η ενοικίαση, ηχητικού – μεταφραστικού μετά του απαραίτητου 

συνοδευτικού εξοπλισμού, που θα πρέπει να καλύψουν τις ανάγκες της ημερίδας, η οποία θα 

πραγματοποιηθεί στις 3 Ιουνίου 2022 στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος.  
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Συγκεκριμένα:  

 
Α. ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ – ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΗ – ΜΕΓΑΦΩΝΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  
Ενοικίαση, εγκατάσταση και λειτουργία μεταφραστικού συστήματος τύπου Bosch Integrous δύο 
(2) γλωσσών (Ελληνικά - Αγγλικά) και ενός μικροφωνικού συστήματος, χρήση για μία (1) ημέρα.  
Το μεταφραστικό σύστημα περιλαμβάνει :  
▪ Ένα μεταφραστικό θάλαμο δύο θέσεων Audipack Silent 9300 διαστάσεων 1,60m x 1,60m x 
2,00m, που πληροί τις προδιαγραφές του ISO 4043  
▪ 150 δέκτες και ακουστικά για τους συνέδρους  
▪ Κεντρική μονάδα Μεταφραστικού και εφεδρική  
▪ Radiators  
▪ Χειριστήρια Διερμηνέων  
▪ Πομπός Μεταφραστικού και εφεδρικός 
 ▪ Απαραίτητες Καλωδιώσεις  
 
Το μικροφωνικό σύστημα περιλαμβάνει :  
Σημείωση: Θα χρησιμοποιηθεί η ηχητική εγκατάσταση και το Αναλόγιο 
▪ 5 επιτραπέζια μικρόφωνα για το πάνελ  
▪ 1 κεντρική μονάδα μικροφώνων  
▪ 2 ασύρματα μικρόφωνα χειρός  
▪ 2 μικρόφωνα αναλογίου με βάσεις  
 

 
Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  
Τεχνική γραμματεία υπεύθυνη για την διανομή 150 δεκτών / ακουστικών, για μια (1) ημέρα  
Η διανομή των δεκτών πραγματοποιείται αφήνοντας ο σύνεδρος την αστυνομική του ταυτότητα 

και μόνο.  

 
Γ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ  
Εγκατάσταση – απεγκατάσταση - λειτουργία του ανωτέρω εξοπλισμού από έμπειρους τεχνικούς 

της εταιρείας μας. 

 

Ο παραπάνω τεχνικός εξοπλισμός θα εγκατασταθεί -με  ευθύνη και τεχνικό προσωπικό του 

Αναδόχου- στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος και θα παραμείνει στη διάθεσή της για χρήση στις 3 

Ιουνίου  2022.  

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να ολοκληρώνει έγκαιρα κάθε επιμέρους εργασία, που εμπίπτει στις 

υποχρεώσεις του, είτε να ενημερώνει έγκαιρα την Αναθέτουσα Αρχή για τις ενέργειες, που 

απαιτούνται, ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη υλοποίηση του αντικειμένου του έργου. 

 

Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Βασικό κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλήρης κάλυψη των ζητούμενων τεχνικών 

προδιαγραφών του προσφερόμενου εξοπλισμού το από τον Ανάδοχο. Θα ληφθεί επίσης υπ’ όψιν η 
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τεκμηριωμένη εμπειρία του Αναδόχου για παροχή αντίστοιχων υπηρεσιών σε παρόμοιες 

εκδηλώσεις. 

 

Γ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Η αμοιβή του Αναδόχου θα ανέλθει σε χίλια τετρακόσια ευρώ 1.400 € πλέον του Φ.Π.Α. (24%), 

που αναλογεί. Στην αμοιβή του Αναδόχου περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την ενοικίαση, 

εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη του ειδικού εξοπλισμού που απαιτείται για την εκδήλωση 

του Φεστιβάλ της Ταινιοθήκης της Ελλάδος, στις 3 Ιουνίου 2022 

 

Δ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

  Καταληκτική ημερομηνία: Τρίτη 23 Μαΐου 2022 και ώρα 15:00 μ.μ. 

 

 
ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟ E-MAIL ΤΗΣ 
ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗΣ: e-prosklisis@tainiothiki.gr 
 
 
 

 
 


