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ΔΗΜΟΚΡAΤΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Μητροπόλεως 12-14, Τ.Κ.10563, Αθήνα, τηλ. 213 2141810, fax: 210 5227300

Αθήνα, 27/10/2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕ ΜΙΞΗ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΖΩΝΤΑΝΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2021
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 10.000,00 € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 24%
(Αρ πρωτ φ/5/6158)
Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας καλεί φυσικά ή νομικά πρόσωπα
να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους στην παρούσα πρόσκληση για την
ανάθεση των υπηρεσιών βιντεοσκόπησης με μίξη εικόνας και ζωντανής
μετάδοσης, είκοσι σεμιναρίων διάρκειας πέντε (5) ωρών έκαστο

της

αναγκαίας εκπαίδευσης 2021 των λογιστών φοροτεχνικών, σύμφωνα με το
άρθρο 118 του Ν.4412/2016 και την Απόφαση της Ν/19/26-10-2020
Συνεδρίασης της Κεντρικής Διοίκησης του.
Οι απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές είναι:
•
Ζωντανή μετάδοση για πρόγραμμα σεμιναρίων μέσω internet με χρήση μίας
(1) camera 4k με έξοδο sdi/hdmi Broadcast (live webcasting).
•
Επεξεργασία, κωδικοποίηση και αποθήκευση βιντεοσκοπημένου υλικού με
υψηλής συμπίεσης HD μετάδοση και μεταφορά για on demand παρακολούθηση
•

Αναπαραγωγή ζωντανών μεταδόσεων (μαγνητοσκόπηση).

•
Πρόγραμμα κατάλληλο για τη διαχείριση της εικόνα αλλά και την
παραμετροποίηση αυτής με κατάλληλα template , ονοματοδοσίες , τίτλους κτλ.
•
Κονσόλα ψηφιακή με τουλάχιστον 8 input που να μπορεί να αναγνωριστεί από
υπολογιστή σαν κάρτα ήχου,και 2 μικρόφωνα πέτου
•

2 soft box led 200w για
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•

Άριστη ποιότητα ήχου και εικόνας της κάλυψης.

•
Καταγραφή του γεγονότος σε ψηφιακή μορφή και παράδοση οπτικοακουστικού
υλικού σε σκληρό δίσκο.
•
Επίσης να διαθέτει σκηνοθέτη ροής με Video μίκτη Television Studio
HD για Real time μίξη - συγχρονισμό εικόνας (picture in picture) και
διαφανειών παρουσίασης από διάφορες πηγές (video, ppt, απεικονιστικά κτλ.),
καθώς και τεχνική υποστήριξη κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων προκειμένου
να αντιμετωπίζει τυχόν προβλήματα την ώρα της μετάδοσης.
.
Δικαίωμα συμμετοχής
α) Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα
που ασχολούνται με το υπό ανάθεση αντικείμενο.
β) Δεν γίνονται δεκτοί όσοι έχουν αποκλειστεί τελεσίδικα από κάποια
Δημόσια Υπηρεσία, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ ή ΑΕ του Δημοσίου Τομέα γιατί δεν
εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις.
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στο
ΚΗΜΔΗΣ, στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του ΟΕΕ.
Η κατάθεση των προσφορών μπορεί να γίνει σε ημέρες και ώρες εργάσιμες με
καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους την Δευτέρα 09 Νοεμβρίου 2020
και ώρα 15:00 στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας (Μητροπόλεως 12-14, 3ος
όροφος). Για

διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα.

Μπουσούνη Βασιλική τηλ.: 2132141870.

Ο Πρόεδρος του ΟΕΕ

Κωνσταντίνος Β. Κόλλιας
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