
 

 

 
 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 4/2022 

 

Διευκρινήσεις επί του του Ανοικτού Διαγωνισμού (4/2022) για την «Προμήθεια τεσσάρων (4) 

βιντεοπροβολέων ανάλυσης WUXGA ή υψηλότερης για τις καλλιτεχνικές εκδηλώσεις του 

ΟΜΜΑ». 

 

Ερώτηση: 

 

 Α. Σε αναφορά με το παράρτημα Ι της ανωτέρω διακήρυξης ΜΕΡΟΣ Α’ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ / ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, για τον 

ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΑ ΤΥΠΟΥ 1, απαιτείται να έχει τις παρακάτω εισόδους:  

 

Είσοδος Video 1 3G/HD/SD-SDI (BNC)  

Είσοδος Video 2 ΗDMI 2.0 (τουλάχιστον HDCP2.2)  

Είσοδος Video 3 HDBaseT  

 

Παρακαλώ επιβεβαιώστε ότι θα γίνει αποδεκτή προσφορά η οποία θα περιλαμβάνει Projector ο 

οποίος θα πληροί όλες τις υπόλοιπες προδιαγραφές και στη θέση της Εισόδου Video 1 θα παρέχει 

είσοδο DVI, η οποία θα συνοδεύεται από εξωτερική συσκευή μετατροπής σήματος 3G/HD/SD-

SDI (BNC) σε HDMI και καλώδιο μετατροπής HDMI σε DVI. Οι προδιαγραφές για την είσοδο 2 

και 3 καθώς και όλες οι υπόλοιπες προδιαγραφές θα πληρούνται όπως ζητείται από την διακήρυξη.  

 

Β. Σε αναφορά με το παράρτημα Ι της ανωτέρω διακήρυξης ΜΕΡΟΣ Α’ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ / ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, για τον 

ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΑ ΤΥΠΟΥ 2, απαιτείται να έχει τις παρακάτω εισόδους:  

 

Είσοδος Video 1 3G/HD/SD-SDI (BNC)  

Είσοδος Video 2 ΗDMI 2.0 (τουλάχιστον HDCP2.2)  

Είσοδος Video 3 HDBaseT  



Παρακαλώ επιβεβαιώστε ότι θα γίνει αποδεκτή προσφορά η οποία θα περιλαμβάνει Projector ο 

οποίος θα πληροί όλες τις υπόλοιπες προδιαγραφές και στη θέση της Εισόδου Video 1 θα παρέχει 

είσοδο DVI, η οποία θα συνοδεύεται από εξωτερική συσκευή μετατροπής σήματος 3G/HD/SD-

SDI (BNC) σε HDMI και καλώδιο μετατροπής HDMI σε DVI. Οι προδιαγραφές για την είσοδο 2 

και 3 καθώς και όλες οι υπόλοιπες προδιαγραφές θα πληρούνται όπως ζητείται από την διακήρυξη. 

 
Απάντηση:  
 
Η προτεινόμενη από την εταιρεία συνδεσμολογία, εξυπηρετεί την ουσιαστική απαίτηση των 

προδιαγραφών για δυνατότητα εισόδου σημάτων 3G/HD/SD-SDI μέσω συνδέσμου BNC και είναι 

αποδεκτή και για τους δύο τύπους βιντεοπροβολέων. 

Εξυπακούεται ότι η προμήθεια των εξωτερικών συσκευών μετατροπής σήματος 3G/HD/SD-SDI 

(BNC) σε HDMI και τα καλωδίων μετατροπής HDMI σε DVI επιβαρύνουν την εταιρεία και σε 

καμία περίπτωση δεν προκαλούν αύξηση του οικονομικού αντικειμένου. 

 


		2022-08-08T12:48:04+0300
	Kosmas Karakatsanis
	Athens Concert Hall




