ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
I - Αποδέκτης :
Γαλλική Σχολή Αθηνών
Διδότου 6
GR-106 80 Αθήνα- Ελλάδα

II - Αντικείμενο :
Προμήθεια ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής, μπαταρίας, κάρτας μνήμης, card reader,
φωτογραφικών φακών και φίλτρων αυτών, ανακλαστήρα, τριπόδου φωτογραφικής μηχανής,
τσάντα μετακίνησης φωτογραφικών φωτιστικών και τριπόδων, τσάντα μετακίνησης
φωτογραφικής μηχανής και φακών, ραδιοσυχνότητες για φλασόλαμπες.

III – Προθεσμία υποβολής προσφοράς :
Οι προσφορές πρέπει να αποσταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: eirini.miari@efa.gr, πριν τα
μεσάνυχτα της Τρίτης 23 Αυγούστου.
Οι τιμές πρέπει να είναι οριστικές. Οι προσφορές δεν θα είναι διαπραγματεύσιμες.

IV – Τόπος παράδοσης :
Γαλλική Σχολή Αθηνών
Διδότου 6
GR-106 80 Αθήνα- Ελλάδα
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V – Προθεσμία παράδοσης :
Η παράδοση του υλικού πρέπει να λάβει χώρα το αργότερο στις 27 Σεπτεμβρίου 2016. Ο
πάροχος υποδεικνύει τις προθεσμίες προμήθειας του υλικού.

VI - Εγγύηση :
Τουλάχιστον ένα (1) έτος.

VII – Πληροφορίες :
Κα Ειρήνη Μίαρη, Tηλ.: (+30) 210 36 79 946
Δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου : eirini.mairi@efa.gr

VIII – Κριτήρια επιλογής :
Ποιότητα υλικού : 40%
Κόστος : 40%
Ημερομηνίες παράδοσης : 20%

IX – Ημερομηνία δημοσίευσης:
Τετάρτη 27 Ιουλίου 2016.
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Προδιαγραφές
Χρήση υλικού :
Τα προς απόκτηση υλικά είναι φωτογραφική μηχανή και αξεσουάρ που επιτρέπουν στους
χρήστες να φωτογραφίζουν αρχαιολογικά τεκμήρια σε στούντιο και υπό δύσκολες φωτιστικές
συνθήκες, αλλά και να βιντεοσκοπούν στη Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή Αθηνών και στους
αρχαιολογικούς χώρους που διεξάγει έρευνα.

Προδιαγραφές :
Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή

Full frame, 36,3 MP, ISO 64-12.800,
Video Full HD

μπαταρία

Για την παραπάνω φωτογραφική μηχανή

Battery grip

Για την παραπάνω φωτογραφική μηχανή

Κάρτα μνήμης x2

32GB, 1066x, και για βίντεο

Card reader

Για κάρτες μνήμης όλων των φωτογραφικών
μηχανών

Φωτογραφικός φακός

AF 14mm /2,8 για full frame camera

Φωτογραφικός φακός

AF-S 24-70mm /2,8 για full frame camera

Φωτογραφικός φακός

AF-S 105mm /2,8 Macro για full frame camera

Φίλτρο φακού UV

Για τον AF 14mm /2,8 φακό

Φίλτρο φακού UV

Για τον AF-S 24-70mm /2,8 φακό

Φίλτρο φακού UV

Για τον AF-S 105mm /2,8 Macro φακό

Φίλτρο φακού polarize

Για τον AF 14mm /2,8 φακό

Φίλτρο φακού polarize

Για τον AF-S 24-70mm /2,8 φακό

Φίλτρο φακού polarize

Για τον AF-S 105mm /2,8 Macro φακό
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Τρίποδο και κεφαλή φωτογραφικής μηχανής Ρυθμιζόμενο ύψος, μέγιστο ύψος 2,67μ,
γραναζωτή κεντρική κολώνα, κεφαλή 3D,
τριών ανεξάρτητων κινήσεων με αλφάδια
Φωτογραφικός ανακλαστήρας

100x150cm 5in1 σετ ανακλαστήρων (λευκό,
μαύρο, ασημί, χρυσό, διαφανές)

τσάντα μετακίνησης φωτογραφικής μηχανής Με 2 ρόδες, διαστάσεις 100x26x29
και φακών
τσάντα μετακίνησης φωτογραφικής μηχανής Χωρητικότητα: 1-2 μηχανές, 5-6 φακούς και
και φακών

αξεσουάρ. Με ρόδες

ραδιοσυχνότητες για φλασόλαμπες

Ενεργοποιούν φλάς, για αναλογικές και
ψηφιακές μηχανές, φλασόμετρα, εμβέλεια
μέχρι 100μ, τέσσερα κανάλια
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