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ΘΈΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια εξήντα
(60)

διαδικτυακών

(web)

καμερών

για

την

προώθηση

των

τηλεδιασκέψεων των Συλλογικών Οργάνων και της εξ αποστάσεως
εργασία του πολιτικού και τακτικού προσωπικού της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης
Η Διεύθυνση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης προσκαλεί κάθε
ενδιαφερόμενο

να

καταθέσει

οικονομοτεχνική

προσφορά

για

την

προμήθεια εξήντα (60) διαδικτυακών (web) καμερών με τα εξής τεχνικά
και λειτουργικά χαρακτηριστικά:
Ελάχιστες Τεχνικές Προδιαγραφές

•

Πραγματοποίηση video κλήσεων σε PC/laptop με
σύγχρονες εφαρμογές τηλεδιάσκεψης

•

Έγχρωμη εικόνα

•

Ανάλυση video HD 720p @ 30fps

•

Δίχως απαίτηση χειροκίνητης εστίασης

•

Ευρυγώνιος φακός

•

Τεχνολογία TrueColor με εντοπισμό προσώπου

•

Περιστροφή 360 μοιρών

•

Ενσωματωμένο μικρόφωνο με δυνατότητα ελάττωσης
θορύβου

•

Σύνδεση σε θύρα υπολογιστή USB 2.0

•

Μήκος παρεχόμενου καλωδίου: >= 1m (έστω με τη
σύνδεση στον H/Y μέσω καλωδίου επέκτασης)

•

Στήριξη προσαρμόσιμη σε γραφείο και σε οθόνη,
με δυνατότητα ρύθμισης προσανατολισμού

•
Οδηγοί: Windows 10
Ψηφιακά
υπογεγραμμένο
•
Εγγύηση καλής λειτουργίας >= 2 ετών
από DIMITRIOS
ANESTOPOULOS
Ημερομηνία:
2020.03.20

Απάντηση
(Τύπος – Μοντέλο
κλπ)

Η δαπάνη ύψους μέχρι 5.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (ή 83,33
€ / τεμάχιο) βαρύνει τον προϋπολογισμό της Π.Δ.Ε. έτους 2020, Κ.Α.Ε.
02.00.072.1729.01.1122 και για το σκοπό αυτό έχει εκδοθεί από την
αρμόδια

Οικονομική

Υπηρεσία

η

υπ’

αρίθμ.

76709/5091/19-3-2020

βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης και η απόφασή ανάληψης υποχρέωσης με α/α
1515 (ΑΔΑ 979Χ7Λ6-0Ο1).
Η ανάδειξη του αναδόχου θα γίνει βάσει της οικονομικής προσφοράς
του (χαμηλότερη τιμή) υπό την προϋπόθεση ότι η τεχνική προσφορά
του συμμορφώνεται πλήρως με τους όρους της πρόσκλησης.
Η προσφορά θα υποβληθεί στη Διεύθυνση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης είτε ταχυδρομικά (Πανεπιστημίου 254, 26443, Πάτρα),
είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ddhd@pde.gov.gr το αργότερο μέχρι τη
Δευτέρα 23/3/2020 και ώρα 15:00 μ.μ.
Η παράδοση των καμερών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός πέντε (5)
εργάσιμων ημερών από την ενημέρωση του αναδόχου ότι αναλαμβάνει την
προμήθεια.
Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας
Δυτικής

Ελλάδας

(www.pde.gov.gr)

και

συγκεκριμένα

στο

Ενημέρωση  Προκηρύξεις.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΕΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

τμήμα

