
Δ29/17 

 1 

Kζντρο Διάδοςησ Επιςτημών & Μουςείο Σεχνολογίασ «ΝΟΗΙ» 
6ο χλμ οδοφ Χαριλάου – Θζρμθσ 
57001, Θζρμθ Θεςςαλονίκθσ 
Κτίριο Διοίκθςθσ 
Πλθροφορίεσ: κ. Λεωνίδασ Γυμνόπουλοσ 
Σθλ: 2310 483000 
Fax: 2310483020 
Email: Gymnopoulos@noesis.edu.gr 
 
Θζρμθ, 10/5/2017 
Αρικμ. Πρωτ.  
 

 
 
 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΛΙΚΟΤ 
 
 
Σο Κζντρο Διάδοςθσ Επιςτθμϊν & Μουςείο Σεχνολογίασ «ΝΟΗΙ», ςφμφωνα με: 

1. Σο Προεδρικό διάταγμα που δθμοςιεφτθκε ςτο τεφχοσ Β’ του υπ’ αρικμ. 
1411/22.10.2001 ΦΕΚ, με το οποίο ςυςτινεται το Κζντρο Διάδοςθσ Επιςτθμϊν & 
Μουςείο Σεχνολογίασ και τισ όποιεσ τροποποιιςεισ αυτοφ. 

2. Σισ διατάξεισ του Ν.4386/2016 ‘Ρυκμίςεισ για τθν Ζρευνα και άλλεσ διατάξεισ’, ωσ 
άρκρο 12. 

3. Σισ διατάξεισ του Ν.4412/2016 (Α' 147) “Δημόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Προμηθειών 

και Υπηρεςιών (προςαρμογή ςτισ Οδηγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

Προβαίνει ωσ ανακζτουςα αρχι ςε Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ, για τθν 
προμικεια ενόσ προβολικοφ μθχανιματοσ (projector). 
 
Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ είναι το Κζντρο Διάδοςθσ Επιςτθμϊν & 
Μουςείο Σεχνολογίασ και θ δαπάνθ κα βαρφνει τον προχπολογιςμό του οικονομικοφ ζτουσ 
2017 του Φορζα. 
 
Περιγραφή του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τησ ςφμβαςησ: 
 
Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ προμικεια ενόσ προβολικοφ μθχανιματοσ (projector) με 
τισ ακόλουκεσ δυνατότθτεσ και τεχνικά χαρακτθριςτικά: 
 

1. Προβολι κάδρου 2,2 μζτρων Χ 1,7 μζτρων από απόςταςθ 2,7 μζτρα 
2. Φωτεινότθτα κατ’ ελάχιςτο 4.500 ANSI Lumens 
3. Ανάλυςθ προβολισ κατ’ ελάχιςτο 1024Χ768 pixels 
4. Διάρκεια ηωισ λάμπασ (economy mode) το λιγότερο 5.000 ϊρεσ 
5. Δείκτθσ αντίκεςθσ (contrast) κατ’ ελάχιςτο 12000:1 
6. Δυνατότθτα ειςόδων VGA και Composite 
7. Δυνατότθτα απρόςκοπτθσ λειτουργίασ κατά μζςο όρο 5-8 ϊρεσ κακθμερινά. 

 
Η εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 1.200 €  (χίλια διακόςια ευρϊ) 
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 24 %. 
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Διάρκεια τησ φμβαςησ, χρόνοσ παράδοςησ των υλικών: 
 
Η διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε ζνα μινα από τθν θμερομθνία ανάκεςθσ ςτον τελικό 
ανάδοχο, εντόσ τθσ διάρκειασ τθσ οποίασ πρζπει να ολοκλθρωκεί θ παράδοςθ του υλικοφ 
ςτθν ανακζτουςα αρχι. 
 
Κριτήριο επιλογήσ αναδόχου: 
 
Η ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ1, θ οποία 
εκτιμάται βάςει των κάτωκι κριτθρίων: 

1. Οικονομικό τίμθμα  (κόςτοσ) 
2. Φερεγγυότθτα καταςκευαςτι του υλικοφ 
3. Εγγυιςεισ καλισ λειτουργίασ και αποκατάςταςθσ βλαβϊν 

 
 
Χρόνοσ και Σρόποσ υποβολήσ των προςφορών: 
 
Η καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ Δευτζρα, 15/5/2017 και 
ϊρα 16:00. 
 
Τποβολι προςφορϊν μπορεί να διενεργθκεί με κατάκεςθσ ςφραγιςμζνθσ δεςμευτικισ και 
κατάλλθλα υπογεγραμμζνθσ προςφοράσ, ςτα γραφεία τθσ διοίκθςθσ του Κζντρου Διάδοςθσ 
Επιςτθμϊν & Μουςείου Σεχνολογίασ. 
Η επιλογι του τελικοφ αναδόχου κα πραγματοποιθκεί αμζςωσ μετά τθν καταλθκτικι θμζρα 
και ϊρα του διαγωνιςμοφ, ςτα γραφεία τθσ διοίκθςθσ, με αποςφράγιςθ των ζγκυρων 
προςφορϊν, παρουςία όποιου ενδιαφερόμενου επικυμεί. 
 
Δικαίωμα ςυμμετοχήσ και λόγοι αποκλειςμοφ: 
 
Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι 
νομικά πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν. 
Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

(διαγωνιςμό) προςφζρων οικονομικόσ φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν 

πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι νομικό πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν 

πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι περιςςότεροι από τουσ ακόλουκουσ 

λόγουσ: 

1. Όταν υπάρχει ςε βάροσ του τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ςυμμετοχι ςε 
εγκλθματικι οργάνωςθ, δωροδοκία, απάτθ, νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ 
δραςτθριότθτεσ. 

2. Όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε τελεςίδικθ καταδικαςτικι 
απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι 
ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό. 

3. Εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ 
εκκακάριςθσ ι τελεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το 
δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι ζχει 
αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε 

                                                           
1
 τθν περίπτωςθ αυτι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά κα πρζπει να εκτιμάται 

βάςει τθσ καλφτερθσ αναλογίασ τιμισ-ποιότθτασ, πράγμα το οποίο κα πρζπει να λαμβάνει ςτοιχεία 
αποτελεςματικότθτασ ςε ςχζςθ με τθν τιμι ι το κόςτοσ. Πρβλ αιτιολογικι ζκκεςθ νόμου 4412/2016, 
άρκρο 86, ς. 23 και αιτιολογικι ςκζψθ 92 Οδθγίασ 2014/24/ΕΕ 
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οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, 
προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. 

4. Εάν υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο 
οικονομικόσ φορζασ ςυνιψε ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο 
τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ. 

 
Ενςτάςεισ: 
ε περίπτωςθ ζνςταςθσ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ  αρχισ, θ προκεςμία άςκθςισ 
τθσ είναι δφο (2) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον 
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα. Για τθν άςκθςθ ζνςταςθσ κατά τθσ διακιρυξθσ, θ 
ζνςταςθ υποβάλλεται μζχρι δφο (2) θμζρεσ πριν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία 
υποβολισ προςφορϊν. 
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