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ΠΡΟΣ 
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλεί έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 να 
υποβάλλετε οικονομική προσφορά για την δημιουργία και παραγωγή 4 θεματικών 
τηλεοπτικών βίντεο για την ετοιμότητα και προστασία έναντι δασικών πυρκαγιών, 
πλημμυρών, σεισμών, τεχνολογικών ατυχημάτων, για την ενημέρωση και την 
ευαισθητοποίηση του κοινού, μέγιστης διάρκειας 30sec έκαστο, προϋπολογισμού 
24.800,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. σύμφωνα με την υπ’ αρ. 988/2020 (ΑΔΑ : 
Ω2027Λ7-19Β) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και την υπ΄ αρ. 542219/27.07.2020 
απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Δαπάνης (ΑΔΑ: 6ΜΑΥ7Λ7-ΚΟ9 και ΑΔΑΜ : 
20REQ007096147).

Οι τεχνικές προδιαγραφές των τηλεοπτικών σποτ είναι οι παρακάτω :

Σενάριο - Σκηνοθεσία – Σκιτσογράφηση - Επιμέλεια Παραγωγής 
Υποχρέωση του αναδόχου είναι η οργάνωση της ομάδας παραγωγής και εκτέλεσης εργασιών 
λήψεων σε video, Video edit, Graphics - 3D-Animation, Audio edit, εγγραφή σε ψηφιακά μέσα 
και εξαγωγή του υλικού ανάλογα με το μέσο προβολής σε όλα τα format που θα χρειαστεί η 
Αναθέτουσα Αρχή, τα είδη αρχείων, τρόποι συμπίεσης και αναλύσεις για τις διαφορετικές 
πλατφόρμες προβολής (converters, containers, codecs). Στην ομάδα παραγωγής θα συμμετέχει 
σκιτσογράφος ώστε στα τηλεοπτικά spots να επιτευχθεί η χρήση σκίτσου σε συνδυασμό με τις 
λήψεις. Οι λήψεις θα πρέπει να πραγματοποιηθούν από ψηφιακές κάμερες full HD και drone με 
βάση το εγκεκριμένο σενάριο για κάθε spot. Όπου απαιτείται θα πραγματοποιούνται πολλαπλές 
λήψεις με 2 η και 3 κάμερες ταυτόχρονα (π.χ. σε μία συνέντευξη). 

Εξοπλισμός Video – Audio 
Για την επιτυχή εκτέλεση του παραδοτέου θα πρέπει να αξιοποιηθεί ο κάτωθι εξοπλισμός: 
 Full HD κάμερες 2Κ και 4Κ  Ψηφιακή εγγραφή βιντεοκάμερας με δυνατότητα 4: 2: 2 
 Φόρμα εγγραφής Pal, 25 εώς 240fps. 
 Σετ με mini αδιάβροχες minicam με όλο το κιτ με τα αξεσουάρ με δυνατότητα για 4Κ και με 
WiFi.  Drone με δυνατότητα λήψης 2Κ και 4Κ από 25 έως 240 fps. 
 Πλήρης εξοπλισμός για τουλάχιστον 2 ημερών λήψη χωρίς υποστήριξη. 
 Εξοπλισμός για time-lapse. 
 Blackmagic DeckLink Pro 4K. 
 Φωτιστικό κιτ, συμπεριλαμβανομένου ενός φορητού LED απαλού φωτός που μπορεί να 
λειτουργήσει με ηλεκτρικό ρεύμα ή από φορητή ισχύ καθώς και reflection. 
 Ηχητικό κιτ, συμπεριλαμβανομένων, μικροφώνων κατεύθυνσης βάσεων δαπέδου και 
ακουστικών. 
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 Για τις ανάγκες των γυρισμάτων όπου απαιτείται θα χρησιμοποιηθεί και εξοπλισμός για τη 
σταθερότητα των λήψεων όπως τριπόδια, μικρός γερανός και για ομαλές μετακινήσεις της 
κάμερας, steadicam.
Post production Video edit 
 Μοντάζ σε σύγχρονους σταθμούς εργασίας. 
 Χρωματικές διορθώσεις (Color grading - correction). 
 Digital Image mastering, noise reduction, VFX, compositing 
 Οπτικά και ειδικά εφέ CGI (Special & Visual effects). 

Graphics - 2D και 3D-Animation - titles 
 Δημιουργία animation 2D - 3D Animation 
 Motion graphic 2D & 3D 
 Rotoscoping masks, tracking, 3d content in footage 
 Τitle animation τίτλοι αρχής – τέλους 
 2D & 3D graphics design
  photo – animation 
 particle system animation

Audio edit 
 Ψηφιακή επεξεργασία ήχου 
 Voice overs, Sound Design 
 Ηχητικά εφέ 
 normalizing, noise reduction 
 Αλλαγή / προσθήκη μουσικού θέματος μίξη και μουσική επιμέλεια. 
 Εκφώνηση (Voice over - dubbing) 

Format video 
 Pal, 50 frame 
 Codec MP4 H264 100mb/s Full HD 
 1920x1080 
 Δημιουργία animation 2D - 3D rotoscoping masks, tracking, 3d content in footage.

Η αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας θα επιλέξει τα σενάρια που θεωρεί 
καταλληλότερα ή θα ζητήσει διορθώσεις και στη συνέχεια ο Ανάδοχος μετά την τελική έγκριση 
θα προχωρήσει στην παραγωγή των spots.

Η οικονομική προσφορά, η οποία δεν μπορεί να ξεπερνάει το ποσό των 24.800,00€ 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., θα πρέπει να υποβληθεί στο Πρωτόκολλο της Δ/νσης 
Οικονομικών Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Λ. Συγγρού 80-88, Τ.Κ.117 41, 3ος όροφος, 
γραφείο 305, έως την Τρίτη 04/08/2020 και ώρα 14:00 μ.μ. σε σφραγισμένο φάκελο και θα 
συνοδεύεται από φορολογική ενημερότητα, ασφαλιστική ενημερότητα της εταιρείας και 
αντίγραφο ποινικού μητρώου του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας. 
Η οικονομική προσφορά θα υποβληθεί βάσει του έντυπου πίνακα που επισυνάπτεται στην 
παρούσα και μετά τη συμπλήρωσή του από τον ενδιαφερόμενο θα πρέπει να υπογραφεί από 
το νόμιμο εκπρόσωπο και να σφραγιστεί με τη σφραγίδα της επιχείρησης. 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 

Σ. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 
1 ΣΠΟΤ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ 4 ΣΠΟΤ

1 Παροχή υπηρεσιών δημιουργίας και 
παραγωγής τηλεοπτικών σποτ 4

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ: - -

ΦΠΑ:(24%) - -
ΣΥΝΟΛΟ - -

Αποδέχομαι όλους τους όρους της οικείας πρόσκλησης. 
 

ΑΘΗΝΑ …………………………..

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
…………………………………….

                                                       (υπογραφή – σφραγίδα)
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