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Αθήνα, 03/02/2020 
 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ 

 
Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  

 
 
Η Ταινιοθήκη της Ελλάδος στο πλαίσιο της δράσης “SOMEONE TO WATCH – FOCUS” 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 στις 
13 και  14 Φεβρουαρίου 2020, Αφιέρωµα µε τίτλο: «Η κρυφή γοητεία της αποκατάστασης». Στο 
πλαίσιο αυτό θα απαιτηθεί η ενοικίαση, εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη µεταφραστικού 
εξοπλισµού, καθώς, και παροχή υπηρεσιών διερµηνείας για  την κάλυψη  των αναγκών της 
ηµερίδας, που θα διεξαχθεί την Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2020 στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος 
και ώρες 18:00-21:00,  στα πλαίσια Αφιερώµατος «Η κρυφή γοητεία της αποκατάστασης» .  
Ειδικότερα, απαιτείται: 

Α. ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ – ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΗ – ΜΕΓΑΦΩΝΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
Ενοικίαση, εγκατάσταση και λειτουργία µεταφραστικού συστήµατος τύπου Bosch Integrous ή 
ισοδύναµο δύο (2) γλωσσών (Ελληνικά-Αγγλικά) και ενός µικροφωνικού συστήµατος, χρήση για 
µία (1) ηµέρα. 
 
Το µεταφραστικό σύστηµα θα πρέπει να περιλαµβάνει: 
 
- Ένα µεταφραστικό θάλαµο δύο (2) θέσεων Audipack Silent 9300 ή ισοδύναµο, διαστάσεων 

1,60m x 1,60m x 2,00m, που πληροί τις προδιαγραφές του ISO 4043 
- Εκατόν πενήντα (150) δέκτες και ακουστικά για τους συνέδρους 
- Κεντρική µονάδα Μεταφραστικού και εφεδρική 
- Radiators 



 

 

- Χειριστήρια Διερµηνέων 
- Ποµπός Μεταφραστικού και εφεδρικός 
- Απαραίτητες καλωδιώσεις 

 
Το µικροφωνικό σύστηµα πρέπει να περιλαµβάνει: 
 

- Πέντε (5) επιτραπέζια µικρόφωνα για πάνελ 
- Μία (1) κεντρική µονάδα µικροφώνων 
- Δύο (2) ασύρµατα µικρόφωνα χειρός 
- Δύο (2) µικρόφωνα αναλογίου µε βάσεις 
- Απαραίτητες καλωδιώσεις 

 
Θα χρησιµοποιηθεί η ηχητική εγκατάσταση και το αναλόγιο του χώρου. 
 
Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
Τεχνική γραµµατεία υπεύθυνη για την διανοµή και συλλογή 150 δεκτών/ακουστικών. 
 
Γ. ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ 
 
Γ1. ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ 
Ταυτόχρονη διερµηνεία από Ελληνικά στα Αγγλικά και αντίστροφα από δύο (2) έµπειρους διερµηνείς, για 
εργασία από ώρα 18:00 έως 21:00. 
 
Γ2. ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ 
Διαδοχική ερµηνεία από Γαλλικά στα ελληνικά και αντίστροφα από έναν (1) έµπειρο διερµηνέα, για εργασία 
από ώρα 20:30 έως 21:00. 
 
Δ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
Η  εκδήλωση θα πρέπει να υποστηριχθεί και να λειτουργήσει υπό την εποπτεία ενός (1) έµπειρου τεχνικού 
της αναδόχου εταιρείας. 
 
Ο παραπάνω τεχνικός εξοπλισµός θα εγκατασταθεί στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος  και θα 
παραµείνει στη διάθεση της Ταινιοθήκης της Ελλάδος για χρήση στις 14 Φεβρουαρίου 2020. 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 2.060 € 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 εκδήλωση της Ταινιοθήκης της Ελλάδος, 
στις 14 Φεβρουαρίου 2020, στο πλαίσιο της δράσης “SOMEONE TO WATCH – FOCUS”.  

 
 
Δ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
(ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/02/2020 ΩΡΑ: 14:00). 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΕΥΔ ΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 
	


