
                                                                                                                  

 
Αρ. πρωτ. : Δ87/18 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ  ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΕΘΝΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 
ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ: «Προμήθειεσ εξοπλιςμοφ για την υλοποίηςη του ζργου “Μελζτη τησ 

ανάπτυξησ όψεων του επιςτημονικοφ εγγραμματιςμοφ μαθητευομζνων ςε 
ςυνθήκεσ τυπικήσ και άτυπησ εκπαίδευςησ με τη χρήςη διαδικτυακϊν εικονικϊν 

εργαςτηρίων και την αξιοποίηςη γεωγραφικϊν δεδομζνων”» 
 

Το Κζντρο Διάδοςθσ Επιςτθμϊν & Μουςείο Τεχνολογίασ με τθν επωνυμία «ΝΟΘΣΙΣ» ενεργϊντασ ωσ 
Ανακζτουςα Αρχι προκθρφςςει θλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνιςμό (Άρκρο 27 του Ν. 4412/2016) ςε 
Ευρϊ με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει 
τιμισ, για προμικειεσ εξοπλιςμοφ για τθν υλοποίθςθ του ζργου “Μελζτθ τθσ ανάπτυξθσ όψεων του 
επιςτθμονικοφ εγγραμματιςμοφ μακθτευομζνων ςε ςυνκικεσ τυπικισ και άτυπθσ εκπαίδευςθσ με τθ 
χριςθ διαδικτυακϊν εικονικϊν εργαςτθρίων και τθν αξιοποίθςθ γεωγραφικϊν δεδομζνων”». 
 
Αντικείμενο του διαγωνιςμοφ: Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ προμικεια θλεκτρονικϊν 
υπολογιςτϊν κακϊσ και προβολικϊν και οπτικοακουςτικϊν μθχανθμάτων για τθν υλοποίθςθ τθσ 
δράςθσ, όπωσ περιγραφικά αναλφονται ςτον επόμενο πίνακα: 

Α/Α ΕΙΔΟ ΠΟΟΣΗΣΑ 

A Θλεκτρονικόσ Υπολογιςτισ (Α)  28 Τεμάχια 

Β Θλεκτρονικόσ Υπολογιςτισ (Β)  15 Τεμάχια 

Γ Θλεκτρονικόσ Υπολογιςτισ (Γ)  2 Τεμάχια 

Δ Οκόνθ Θ/Υ (Α) 34 Τεμάχια 

Ε Οκόνθ Θ/Υ (Β) 15 Τεμάχια 

Η Φορθτόσ Υπολογιςτισ (τφπου Α) 3 Τεμάχια 

Θ Φορθτόσ Υπολογιςτισ (τφπου Β) 2 Τεμάχια 

Θ Προβολικό ςφςτθμα τφπου Α 3 Τεμάχια 

Ι Προβολικό ςφςτθμα τφπου Β 2 Τεμάχια 

Κ Σφςτθμα αναπαραγωγισ βίντεο 360 μοιρϊν 25 ςετ 

Λ Wifi access point ςυςτιματοσ αναπαραγωγισ 1 Τεμάχιο 

Μ Σφςτθμα βιντεοςκόπθςθσ 360 μοιρϊν 1 Τεμάχιο 

Ν Λογιςμικό ανάπτυξθσ εφαρμογϊν 1 ςετ 

Θ υποβολι προςφορϊν αφορά τθν αγορά των παραπάνω ειδϊν από τθν Ανακζτουςα Αρχι. 
 
CPV: Τα προσ προμικεια είδθ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου 
δθμοςίων ςυμβάςεων (CPV): 30213300-8, 30231000-7, 30213200-7, 32321200-1, 32322000-6, 
32510000-1, 48624000-8. 
 
Θ εκτιμϊμενη αξία των υπό προμικεια ειδϊν ανζρχεται ςε 82.000,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 
24% (προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΠΑ: 66.129,03€, ΦΠΑ : 15.870,97€). 
 
Θ προςφορά κα αφορά και τθν παροχι παρακολουκθματικϊν υπθρεςιϊν που κα αφοροφν τισ 
εργαςίεσ τοποκζτθςθσ και εγκατάςταςθσ  του υπό προμικεια εξοπλιςμοφ (ενςωματϊνεται ςτθν 
προςφερόμενθ τιμι). 
 
Αναθζτουςα Αρχή: Ανακζτουςα Αρχι: Κζντρο Διάδοςθσ Επιςτθμϊν και Μουςείο Τεχνολογίασ 
(ΝΟΘΣΙΣ), 6

ο
 χλμ. Θες/νίκθσ-Θζρμθσ, Θεςςαλονίκθ, Ελλάδα, Τθλ.: +30 2310483000, -Φαξ +30 

2310483020, E-mail: info@noesis.edu.gr. 
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Χρηματοδότηςη του ζργου: Θ ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από τθν Πράξθ: «Μελζτθ τθσ ανάπτυξθσ 
όψεων του επιςτθμονικοφ εγγραμματιςμοφ μακθτευομζνων ςε ςυνκικεσ τυπικισ και άτυπθσ 
εκπαίδευςθσ με τθ χριςθ διαδικτυακϊν εικονικϊν εργαςτθρίων και τθν αξιοποίθςθ γεωγραφικϊν 
δεδομζνων» θ οποία ζχει ενταχκεί ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα 
Επιχειρθματικότθτα και Καινοτομία 2014-2020» με βάςθ τθν απόφαςθ ζνταξθσ με αρ. πρωτ. 
4310/1366/A2 τθσ ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ και ζχει λάβει κωδικό MIS 5002552.  Θ Πράξθ χρθματοδοτείται από 
τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ) και από εκνικοφσ πόρουσ 
μζςω του Προγράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων (αρικ. ενάρικ. ζργου 2017ΣΕ14510025). 
 
Φορζασ χρηματοδότηςησ: Υπουργείο Παιδείασ, Ζρευνασ & Θρθςκευμάτων, Κωδ. ΣΑ Ε1451. 
 
Σόποσ παράδοςησ: Τα προϊόντα κα παραδοκοφν ςτισ εγκαταςτάςεισ του ΝΟΘΣΙΣ. 
 
Δικαίωμα ςυμμετοχήσ: Ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα και οι ενϊςεισ προςϊπων και, ςε 
περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε α) κράτοσ-
μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτεσ χϊρεσ 
που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια ςφμβαςθ 
καλφπτεται από τα Παραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ 
Προςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν 
περίπτωςθ γ’ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με 
τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. Οι λόγοι αποκλειςμοφ και τα 
κριτιρια επιλογισ του αναδόχου αναφζρονται αναλυτικά ςτο κείμενο τθσ Διακιρυξθσ. 
 
Σμηματικζσ προςφορζσ: Οι υποψιφιοι μποροφν να υποβάλουν προςφορζσ μόνον για το ςφνολο 
τθσ προμικειασ, όπωσ ορίηει θ Διακιρυξθ. 
 
Εναλλακτικζσ προςφορζσ: Δεν γίνονται δεκτζσ εναλλακτικζσ προςφορζσ. 
 
Διάρκεια τησ ςφμβαςησ: Οκτϊ (8) μινεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 
 
Σροποποίηςη τησ ςφμβαςησ: Δεν προβλζπεται. 
 
Επικοινωνίεσ: Όλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ 
ςφμβαςθσ, κακϊσ και όλεσ οι ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ πλατφόρμασ 
του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ), μζςω τθσ Διαδικτυακισ 
πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ωσ άνω ςυςτιματοσ. 
Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να ζχουν δωρεάν πρόςβαςθ ςτο περιεχόμενο τθσ διακιρυξθσ, ςτα 
Παραρτιματά τθσ και ςτα λοιπά ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ (τεφχθ) μζςω τθσ ιςτοςελίδασ του ΝΟΘΣΙΣ: 
www.noesis.edu.gr 
 
Καταληκτική ημερομηνία υποβολήσ προςφορϊν: Ορίηεται θ 30/7/2018 και ϊρα 15:00. 
 
Ημερομηνία και ϊρα αποςφράγιςησ προςφορϊν: Θ αποςφράγιςθ των προςφορϊν κα γίνει από 
τθν αρμόδια Επιτροπι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και τα αρμόδια πιςτοποιθμζνα όργανα τθν 
θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτθν Διακιρυξθ. 
 
Εγγυήςεισ: Για τθ ςυμμετοχι ςτον διαγωνιςμό, εγγυητική επιςτολή ςυμμετοχήσ φψουσ 1.322,58€. 
Με τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ 
ποςοφ που κα αντιςτοιχεί ςτο 5% τθσ ςυνολικισ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ ΦΠΑ. Στθν περίπτωςθ 
χοριγθςθσ προκαταβολισ, μεγαλφτερου φψουσ από αυτό που καλφπτεται με τθν εγγφθςθ καλισ 
εκτζλεςθσ προςκομίηεται από τον ανάδοχο εγγφθςθσ προκαταβολισ που κα καλφπτει τθ διαφορά 
μεταξφ του ποςοφ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ και του ποςοφ τθσ καταβαλλομζνθσ 
προκαταβολισ. 
 
Παράδοςη υλικϊν: Σφμφωνα µε τα οριηόμενα ςτθ Διακιρυξθ. 
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Βαςικοί τρόποι πληρωμήσ: Σφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθ Διακιρυξθ. 
 
Κατ’ ελάχιςτον πληροφοριακά ςτοιχεία και διατυπϊςεισ ςχετικά με την κατάςταςη του κάθε 
υποψηφίου που θα απαιτηθοφν για την αξιολόγηςη: Όπωσ αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ. 
 
Περίοδοσ κατά την οποία ο υποψήφιοσ δεςμεφεται από την προςφορά του: Τρεισ (3) μινεσ από 
τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 
 
Κριτήρια αξιολόγηςησ προςφορϊν και ανάθεςησ: Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον 
ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, βάςει τησ τιμήσ. 
 
Γλϊςςα του Διαγωνιςμοφ: Ελλθνικι 
 
Ημερομηνία ανάρτηςησ ςτην ιςτοςελίδα του Ε..Η.ΔΗ.. www.promitheus.gov.gr ςτισ 27/6/2018. 
 
Θ Ανακζτουςα Αρχι, εφόςον ςυντρζχει λόγοσ διατθρεί το δικαίωμα διακοπισ τθσ διαδικαςίασ ς’ 
οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο μζχρι τθν κατακφρωςθ, χωρίσ αυτό να γεννά οποιοδιποτε δικαίωμα 
ςτουσ ςυμμετζχοντεσ. 
 
Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά,  το αργότερο ζξι (6)  θμζρεσ 
πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα ςτο δικτυακό 
τόπο του διαγωνιςμοφ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. 
 

 
Για Το ΝΟΘΣΙΣ 

 
Μιχαιλ Σιγάλασ 

Πρόεδροσ ΔΣ 
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