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Ιερά Οδός 48 & Μεγάλου Αλεξάνδρου 134-135, Κεραμεικός 

ΤΚ: 104 35  

Πληροφορίες: Κατερίνα Κουτσογιαννάκη 

Τηλ: 6977078881 

Email: akoutso9@gmail.com 
 

Αρ. Πρωτ: 64 

Αθήνα, 14/01/2021 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

 

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  

 

 

Η Ταινιοθήκη της Ελλάδος στο πλαίσιο του Υποέργου (1) «Προετοιμασία και Υλοποίηση των 9ου, 

10ου και 11ου 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 25/01 -03/02/2021 , αφιέρωμα στοn Ελβετικό 

κινηματογράφο. 

 

Στο πλαίσιο αυτό θα απαιτηθεί η μίσθωση, εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη τεχνικού 

εξοπλισμού για την κάλυψη  των αναγκών της εκδήλωσης.  

Ειδικότερα, απαιτείται: 



 2 

 

1. Ενοικίαση και τεχνική υποστηριξή Network Attached Storage (NAS) Synology  RS815+ 

χωρητικότητας 18 ΤΒ σε διάταξη Raid 5. 

 

2. Ενοικίαση και τεχνική υποστήριξη AJA Ki-Pro Digital Recorder με δυνατότητα σύνδεσης 

με το NAS μέσω Ethernet. 

  

Ο παραπάνω τεχνικός εξοπλισμός θα εγκατασταθεί στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος και θα 

παραμείνει στη διάθεσή της για χρήση από 26/01 - 03/02/2021.  

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 

τεκμηριωμένη εμπειρία του Αναδόχου για παροχή αντίστοιχων υπηρεσιών σε παρόμοιες εκδηλώσεις 

όπως πρεμιέρες κιν/κών ταινιών, κλπ. 

 

 

Γ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Η αμοιβή του Αναδόχου θα ανέλθει σε 1800,00 € πλέον του ΦΠΑ (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 της Ταινιοθήκης της 

Ελλάδος.  

 

 

Δ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

 25 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 15:00 μ.μ. 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΕΥΔ ΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 

ΤΑΜΕΙΟ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 


