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Αριθ. Πρωτ.: 2610 

  

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για  ενοικίαση  πολυκάμερων οχημάτων  Εξωτερικών 
Μεταδόσεων (OB VAN)  για την κάλυψη έκτακτων αναγκών παραγωγής  

της Δημοτικής Τηλεόρασης Θεσσαλονίκης  TV100 

 
Η Δημοτική Εταιρεία Πληροφόρησης Θεάματος και Επικοινωνίας (ΔΕΠΘΕ) του Δήμου 
Θεσσαλονίκης με βάση την απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου υπ’ αριθ. 248/30-08-2018 
(Θ.3a), (ΑΔΑ:73ΡΓΟΡΣΔ-ΑΘΚ) προτίθεται να προχωρήσει στην ενοικίαση πολυκάμερου οχήματος   
Εξωτερικών Μεταδόσεων (OB VAN) 4/5/6/ καμερών για την κάλυψη έκτακτων αναγκών παραγωγής  
της τρέχουσας τηλεοπτικής περιόδου (συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβoυλίου, πολιτικά γεγονότα 
μικρών απαιτήσεων, μουσικές εκδηλώσεις κλπ). Η ενοικίαση θα γίνεται κατά περίσταση και με 
βάση τις ανάγκες παραγωγής με ή και χωρίς εικονολήπτες και ηχολήπτη με τις ακόλουθες 
προδιαγραφές: 

Πολυκάμερo όχημα εξωτερικώων μεταδόεσεων τηλεόρασης (OB VAN), για τη κάλυψη των 
έκτακτων αναγκών των εξωτερικών μεταδόσεων της TV100 (μουσικές εκδηλώσεις κλπ) με τον 
ακόλουθο εξοπλισμό:  
 
Κάμερες : Από τέσσερις (4) έως έξι (6) κάμερες ψηφιακής επεξεργασίας ανάλογα με τις 
απαιτήσεις της εκάστοτε παραγωγής, ιδίου τύπου, broadcast, με 3 οπτικούς αισθητήρες CCD των 
2/3’’ και σταθμό βάσεως (CCU), με σύστημα multicore, triax ή οπτικής ίνας που θα εξασφαλίζει τη 
δυνατότητα παραγωγής σε απόσταση τουλάχιστον μέχρι και 200 μέτρα από το αυτοκίνητο και 
δυνατότητες ενδοεπικοινωνίας, tallies, κατάλληλα V/F κ.λπ. Θα συνοδεύονται από τρίποδες, 
κεφαλές ή και βάσεις με ρόδες.   
Ψηφιακή τράπεζα μίξης εικόνας τουλάχιστον 10 εισόδων (νideo και key). Να υπάρχει η 
δυνατότητα δημιουργίας «παραθύρων» ή/και πλήρους συστήματος ψηφιακών εφέ, 
αποθήκευσης σημάτων ακίνητων εικόνων και σημάτων animation ενδεικτικής διάρκειας 
τουλάχιστον 8 sec. καθώς και τουλάχιστον 2 DSK.  
Τράπεζα μίξης ήχου τουλάχιστον 12 εισόδων, με τα απαραίτητα περιφερειακά όπως CD player, 
ενός (1) τουλάχιστον υβριδικού τηλεφώνου (αναλογικού ή ψηφιακού)κ.λπ. καταλλήλως 
συνδεδεμένων και με στερεοφωνική έξοδο.  

Μικρόφωνα : Ελάχιστη απαίτηση όπως παρακάτω: Δύο (2) ασύρματα μικρόφωνα χειρός και δύο 
(2) πέτου.  

Σύστημα εγγραφής: :Τουλάχιστον δύο (2) ψηφιακοί εγγραφείς.  

Σύστημα ενδοεπικοινωνίας του σκηνοθέτη με τους οπερατέρ και δημοσιογράφους.  
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Κατάλληλο αριθμό μόνιτορ για όλες τις πηγές και ένα monitor τουλάχιστον 19΄΄ για θέση 
σχολιαστή ή φωτιστή. Επίσης να διαθέτει και παρακολουθητή λήψης off air.  

‘Όλα τα συμπληρωματικά μηχανήματα που κρίνονται απαραίτητα για την ολοκληρωμένη 
λειτουργία της μονάδας, όπως π.χ. frame synchronizers στις εισόδους εξωτερικών σημάτων, 
γεννήτρια συγχρονισμού συστήματα ελέγχου ποιότητας σήματς εικόνας-ήχου, μετατροπείς, 
διανομείς, audio delays κ.λπ.   

Το σύνολο της λήψης, διακίνησης και επεξεργασίας του σήματος εικόνας να γίνεται ψηφιακά και 
σε μορφότυπο 16:9.  

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : Οι προσφορές κατατίθενται σε έντυπη μορφή ή ηλεκτρονική μορφή και 
περιλαμβάνουν υποχρεωτικά τα παρακάτω:  

Την οικονομική προσφορά για την ενοικίαση του πολυκάμερου οχήματος η οποία θα 
περιλαμβάνει το συνολικό ποσό σε ευρώ (χωρίς και συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) , χωρίς και με 
κόστος εικονοληπτών και ηχολήπτη ανά ημέρα (συμπεριλαμβανόμενων όλων των νόμιμων 
κρατήσεων). 

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
productiontv100@fm100.gr Το εμπρόθεσμο των προσφορών κρίνεται με βάση την αναγραφόμενη 
ημερομηνία εισερχόμενου ηλεκτρονικού μηνύματος.  

Η υποβολή προσφορών πρέπει να γίνει κάθε μέρα από την ημερομηνία δημοσίευσης της 
παρούσας πρόσκλησης μέχρι την Δευτέρα 25 Νοεμβρίου και ώρα 14:00 μμ.  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :Η αξιολόγηση των προσφορών θα διεξαχθεί από αρμόδια Επιτροπή 
Αξιολόγησης που ορίστηκε με την υπ’ αρίθ. 248/31-08-2018 (Θ.2), Απόφασης του ΔΣ 
(ΑΔΑ:7ΥΟ3ΟΡΣΔ-6ΘΑ) για την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων/προσφορών εξωτερικών 
συνεργατών για την παροχή της εν λόγω υπηρεσίας. Η απόφαση ανάθεσης θα κοινοποιηθεί 
εγγράφως στον επιλεγέντα ανάδοχο.  

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ : Διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της παρούσας ανακοίνωσης παρέχονται 
κατά τις ώρες 11:00– 16:00 τις εργάσιμες ημέρες, από τον κ. Περικλή Κουδούνη στο τηλέφωνο 
2310-261100 και στο e-mail productiontv100@fm100.gr 

  

 

ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΠΘΕ  
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