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ΓΙΑ ΤO:

ΤΜΗΜΑ Α : ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14,15,16,17,18 ,21: 
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Αξιότιμοι κύριοι,
Με την παρούσα σας αποστέλλουμε τα κάτωθι ερωτήματα και παρακαλούμε για 
την απάντησή σας το συντομότερο δυνατό.

ΤΕΥΧΟΣ      ΤΕΧΝΙΚΗΣ      ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

ΕΡΩΤΗΜΑ.1
(Α.Τ 28) : Συσκευή ομαδικής ξενάγησης           
Στις τεχνικές προδιαγραφές εκτός των άλλων ζητάτε οι συσκευές, 
− να διαθέτουν δυνατότητα εναλλαγής λειτουργίας ως πομπός ή δέκτης,
− 30 κανάλια για ασύρματη επικοινωνία, 
− και αυτονομία μπαταρίας 40 ή 20 ώρες.

Επειδή  οι  ανωτέρω  απαιτήσεις  είναι  πολύ  δεσμευτικές  και  μειώνουν  έως  και 
εκμηδενίζουν  την  ανταγωνιστική  διαδικασία  του  διαγωνισμού  (διαγωνισμός  με 
βαθμολογία και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά) παρακαλούμε 
όπως μας διευκρινίσετε εάν θα γίνουν αποδεκτά συστήματα  με διαφοροποιημένες  
τις παραπάνω απαιτήσεις, και εάν ναι, παρακαλούμε να τις προσδιορίσετε.      
Επίσης παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε για την ποσότητα των ακουστικών που 
θα πρέπει να προσφερθούν στο ανωτέρω.  

ΕΡΩΤΗΜΑ.2
(Α.Τ 30) : Συσκευές Διασύνδεσης με ψηφιακά οπτικοακουστικά συστήματα
Στις τεχνικές προδιαγραφές εκτός των άλλων ζητάτε οι συσκευές, 



− να  διαθέτουν  οθόνη  βοηθητικών  ενδείξεων  χωρίς  περαιτέρω  αναφορά  και 
απαιτήσεις, 

− να έχουν προεγκατεστημένη μνήμη 2GB για 10 ώρες πρόγραμμα σχολιασμού, 
− και  auto triggering με τεχνολογία  (IR, Pulse Length Modulation)

Επειδή  οι  ανωτέρω  απαιτήσεις  είναι  πολύ  δεσμευτικές  και  μειώνουν  έως  και 
εκμηδενίζουν  την  ανταγωνιστική  διαδικασία  του  διαγωνισμού  (διαγωνισμός  με 
βαθμολογία και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά) παρακαλούμε 
όπως μας διευκρινίσετε εάν θα γίνουν αποδεκτά συστήματα, 
- χωρίς οθόνη βοηθητικών ενδείξεων δεδομένου ότι δεν υπάρχουν συγκεκριμένες 
απαιτήσεις,
- να είναι εφικτή η κάλυψη της απαίτησης για 10 ώρες προγράμματος σχολιασμού 
ανεξαρτήτου της χωρητικότητας της μνήμης,
-  και  η  δυνατότητα  auto triggering να  παρέχεται  με  τεχνολογία  ανάλογη  του 
προτεινόμενου κατασκευαστή.

Επίσης για τη δυνατότητα του auto triggering παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε σε 
πόσες και ποιες θεματικές ενότητες απαιτείται η ύπαρξη αυτόματης ξενάγησης.   

Με τιμή για την, 
ΦΊΛΙΠΠΟΣ ΝΆΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Τ.Ε
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