
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
                                                                         Αριθ. Πρωτ.: 2329/11-10-2018

ΠΡΟΣ
Oικονομικούς φορείς

Το Επιμελητήριο  Λασιθίου για την κατασκευή Η/Μ εγκαταστάσεων της ισόγειας

αίθουσας του Επιμελητηρίου, ενδιαφέρεται να αναθέσει τα παρακάτω:

1. Μικροφωνική-μεγαφωνική εγκατάσταση, με τις παρακάτω προδιαγραφές:

 Μικροφωνική – Μεγαφωνική εγκατάσταση 

ΥΛΙΚΑ ΠΟΣΟΤ.(τεμ)  

Κεντρική μονάδα συνεδριακού συστήματος με δυνατότητες 
μετάφρασης στις κύριες ευρωπαϊκές γλώσσες. Υποστήριξη 
τουλάχιστον 30 μονάδων συνέδρων με επέκταση, δυνατότητα 
camera tracking ψηφοφορίας, σύνδεση με Η/Υ, ηχητική εγγραφή

1  

Μονάδα προέδρου σχετιζόμενη με την κεντρική μονάδα του 
συνεδριακού συστήματος με καλώδιο σύνδεσης 13-Pin μήκους 2μ.
Με ενσωματωμένο ηχείο, μικρόφωνο και έξοδο ακουστικών. Με 
δυνατότητα ψηφοφορίας και IC card reader.

1

Μονάδα συνέδρου  σχετιζόμενη με την κεντρική μονάδα του 
συνεδριακού συστήματος με καλώδιο σύνδεσης 13-Pin μήκους 2μ. 
Με ενσωματωμένο ηχείο, μικρόφωνο και έξοδο ακουστικών. Με 
δυνατότητα ψηφοφορίας και IC card reader.

11 

Μικρόφωνο Αναγγελιών με μπαταρίες. 6

Μεγάφωνο 8΄΄ 6W, με μετασχηματιστή έως 100 db, 50 Hz έως 18 
Khz.

6

Ενισχυτή 60W με μετασχηματιστή εξόδου 100 V με 3 mic & 2 AUX 
input.

2

Βάση προτζέκτορα για βιντεοπροβολέα για βάρος προβολέα έως 10 
Kgr. Με δυνατότητα κλίσης δεξιά-αριστερά, πάνω-κάτω και 
δυνατότητα περιστροφής 360 μοιρών.

1

Προτζέκτορα ανάλυσης WXGA(1280x800), φωτεινότητας 3000 
ANSI lumens. Διαστάσεις οθόνης 23΄΄ έως 300΄΄ , contrast 15.000:1.
Με εξόδους – εισόδους VGA-IN, HDMI, S-Video, Composite Video,
Audio – In, VGA-Out.

1

ΗΛΕΚΤΡΙΚΉ Οθόνη Προβολής 84΄΄ με διακόπτη ελέγχου. 1

Προέκταση καλωδίου διασύνδεσης με προτζέκτορα (HDMI 
Extender) έως και 60 m. Συμβατό με καλώδια CAT5e/6

1

Διακλαδωτής καλωδίου Προέκτασης καλωδίου διασύνδεσης με 
προτζέκτορα (Full HDMI Splitter) 1 εισόδου και 2 εξόδων με 
υποστήριξη 3D. Συμβατό με HDMI 1.4 

1



Καλώδιο HDMI 0,50
0,5 μ.  HDMI 19pin σε HDMI 19pin, υψηλής ταχύτητας 2.0V 

3 

Καλώδιο HDMI 10
10 μ. HDMI 19pin σε HDMI 19pin, υψηλής ταχύτητας 2.0V 

1 

Καλώδιο HDMI 30
30 μ. HDMI 19pin σε HDMI 19pin, υψηλής ταχύτητας 2.0V 

1

Μικροφωνικό καλώδιο XLR-10m με συνδέσεις Neutrik 6

Ασύρματο μικρόφωνο χειρός UHF με ενσωματωμένες κεραίες στο 
δέκτη.

1

Εργασία εγκατάστασης της μικροφωνικής και μεγαφωνικής 
εγκατάστασης σε προ εγκαταστημένη καλωδίωση. 

1

2. Kλιματισμός-εξαερισμός με τις παρακάτω προδιαγραφές:

Κλιματισμός / Εξαερισμός -Εγκατάσταση

ΥΛΙΚΑ ΠΟΣΟΤ.(σετ) 

Αντλία θερμότητας Gree GRT-251EI/1JA-N2, τύπου κασέτας 
ψευδοροφής, ονομαστικής απόδοσης σε ψύξη 23884 btu/h και 
27296 btu/h σε θέρμανση, πλήρης με ενσύρματο τηλεχειρισμό 

2 

Εναλλάκτης αέρος – αέρος τύπου Gree HRV FHBQ-D8-K, παροχής
αέρα 800 m3/h, πλήρης με ενσύρματο τηλεχειρισμό 

2 

Ψυκτική σύνδεση των ανωτέρω Α/Θ, πλήρης μετά υλικών 2 

Εγκατάσταση εξαερισμού πλήρης μετά υλικών (στόμια, εύκαμπτοι 
αεραγωγοί κλπ) 

2 

Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 148/24-9-2018

απόφαση  ανάληψης  υποχρέωσης  ύψους  20.000  ευρώ  και  β)  η  βεβαίωση  του

Προϊσταμένου  της  Οικονομικής  Υπηρεσίας,  επί  της  ανωτέρω  απόφασης  (ή

πρότασης)  ανάληψης  υποχρέωσης,  για  την  ύπαρξη  διαθέσιμου  ποσού,  τη

συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη

δέσμευση  στα  οικείο  Μητρώο  Δεσμεύσεων  της  αντίστοιχης  πίστωσης  με  α/α

146/24-9-2018

Σημείωση: στο παραπάνω ποσό περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ και η τοποθέτηση

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για τα ανωτέρω 

μέχρι την 18/10/2018 και ώρα 14:00

Προς  απόδειξη  της  μη  συνδρομής  των  λόγων  αποκλεισμού  από  διαδικασίες

σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016,

παρακαλούμε,  μαζί  με  την  προσφορά  σας,  να  μας  αποστείλετε  τα  παρακάτω

δικαιολογητικά  :

α.  Απόσπασμα  ποινικού  μητρώου.  Η  υποχρέωση  αφορά  ιδίως:  αα)  στις
περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών



(Ο.Ε.  και  Ε.Ε.),  τους  διαχειριστές,  ββ)  στις  περιπτώσεις  ανωνύμων  εταιρειών
(Α.Ε.),  τον  Διευθύνοντα  Σύμβουλο,  καθώς  και  όλα  τα  μέλη  του  Διοικητικού
Συμβουλίου.

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

                      Ο Πρόεδρος

                                                                                                            ΘΩΜΑΣ ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ


