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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Παροχή Υπηρεσιών έρευνας σχετική με την μελέτη εφαρμογής 

για τη κατασκευή διαδραστικής 4D πλατφόρμας» 

 

Το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας με την επωνυμία «ΝΟΗΣΙΣ» 

ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό (Άρθρο 117 του Ν. 

4412/2016) σε Ευρώ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών για το έργο «Παροχή Υπηρεσιών 

έρευνας σχετική με την μελέτη εφαρμογής για τη κατασκευή διαδραστικής 4D πλατφόρμας». 

 

Αντικείμενο του διαγωνισμού: Αντικείμενο της σύμβασης είναι ο προσδιορισμός 

εξειδικευμένου εξοπλισμού προσομοίωσης κίνησης, περιστροφής, χειρισμού και δυναμικής 

ανάδρασης που θα χρειαστεί για την υλοποίηση του έργου «Πλατφόρμα Διαδραστικής και 

Βιωματικής Μάθησης για την προβολή του αρχαίου Ελληνικού πολιτισμού και των 

επιστημών μέσω Πρωτότυπης Κατασκευής Μηχανικής Ανάδρασης και εφαρμογών Εικονικής 

Πραγματικότητας» (ActiVatoR). Το αναλυτικό αντικείμενο του προκηρυσσόμενου έργου 

περιγραφικά αναλύονται στον επόμενο πίνακα: 

Α/Α Είδος Τεμάχια 

1 Ε.1 Μέθοδοι Δυναμικής ανάδρασης μέσω αισθητήρων και ενεργοποιητών  

Π.1 Αναφορά μεθόδων δυναμικής ανάδρασης μέσω αισθητήρων και 

ενεργοποιητών   

1 

2 Ε.2 Υπηρεσίες συναρμολόγησης και εγκατάστασης του απαραίτητου 

τεχνολογικού εξοπλισμού προσομοίωσης  

Π.2 Πρωτότυπο τεχνολογικού εξοπλισμού αισθητήρων και ανάδρασης 

1 

3 Ε.3 Υπηρεσίες ελέγχου δοκιμαστικής Λειτουργίας 

Π.3 Αναφορά Δοκιμαστικής λειτουργίας πρωτότυπου υλικού 

προσομοίωσης 

1 

Η υποβολή προσφορών αφορά την παροχή υπηρεσιών για το σύνολο των παραπάνω 

ειδών. 

 

CPV: Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού 

Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 73100000-3 (Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής 

ανάπτυξης) και 51411000-6 Υπηρεσίες εγκατάστασης εξοπλισμού απεικόνισης. 

 

Τίμημα: Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 60.000,00€ 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 48.387,10 €, ΦΠΑ: 

11.612,90€). 

 

Αναθέτουσα Αρχή: Αναθέτουσα Αρχή: Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο 

Τεχνολογίας (ΝΟΗΣΙΣ), 6ο χλμ. Θεσ/νίκης-Θέρμης, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, Τηλ.: +30 

2310483000, -Φαξ +30 2310483020, E-mail: info@noesis.edu.gr. 

 

Χρηματοδότηση του έργου: Η σύμβαση χρηματοδοτείται από την Πράξη: «Πλατφόρμα 

Διαδραστικής και Βιωματικής Μάθησης για την προβολή του αρχαίου Ελληνικού πολιτισμού 

και των επιστημών μέσω Πρωτότυπης Κατασκευής Μηχανικής Ανάδρασης και εφαρμογών 
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Εικονικής Πραγματικότητας»  η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» με βάση την απόφαση ένταξης με 

αριθμ. πρωτ. ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ 2821 της ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ και έχει λάβει κωδικό MIS 5031870. Η παρούσα 

σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ (αριθ. ενάριθμου έργου 

2018ΣΕ14510001). 

 

Φορέας χρηματοδότησης: Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων, Κωδ. ΣΑ Ε1451. 

 

Τόπος παράδοσης: Οι υπηρεσίες θα λάβουν χώρα στις εγκαταστάσεις του ΝΟΗΣΙΣ. 

 

Δικαίωμα συμμετοχής: Έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οι ενώσεις προσώπων και, σε 

περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε α) 

κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) 

τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 

δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις 

του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες 

χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 

διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 

συμβάσεων. Οι λόγοι αποκλεισμού και τα κριτήρια επιλογής του αναδόχου αναφέρονται 

αναλυτικά στο κείμενο της Διακήρυξης. 

 

Διάρκεια της σύμβασης: Επτά (7) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 

 

Τροποποίηση της σύμβασης: Δεν προβλέπεται. 

 

Επικοινωνίες: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στο περιεχόμενο 

της διακήρυξης, στα Παραρτήματά της και στα λοιπά έγγραφα της σύμβασης (τεύχη) μέσω 

της ιστοσελίδας του ΝΟΗΣΙΣ: www.noesis.edu.gr. Η πρόσκληση μπορεί να αναζητηθεί και 

στην ιστοσελίδα του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 

(https://login.eprocurement.gov.gr) καθώς και στον ιστότοπο της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ 

(http://et.diavgeia.gov.gr). 

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Ορίζεται η 15/7/2019 και ώρα 15:00. 

 

Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης προσφορών: Η αποσφράγιση των προσφορών θα 

γίνει από την αρμόδια Επιτροπή της Αναθέτουσας Αρχής και τα αρμόδια πιστοποιημένα 

όργανα την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην Διακήρυξη. 

 

Εγγυήσεις: Με την υπογραφή της σύμβασης, εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων 

της σύμβασης ποσού που θα αντιστοιχεί στο 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ. 

 

Βασικοί τρόποι πληρωμής: Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Διακήρυξη. 

 

Κατ’ ελάχιστον πληροφοριακά στοιχεία και διατυπώσεις σχετικά με την κατάσταση 

του κάθε υποψηφίου που θα απαιτηθούν για την αξιολόγηση: Όπως αναφέρονται στη 

διακήρυξη. 

 

Περίοδος κατά την οποία ο υποψήφιος δεσμεύεται από την προσφορά του: Τρεις (3) 

μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 
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Κριτήρια αξιολόγησης προσφορών και ανάθεσης: Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο 

της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της τιμής. 

 

Γλώσσα του Διαγωνισμού: Ελληνική 

 

Ημερομηνία ανάρτησης στην ιστοσελίδα του ΚΗ.Μ.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr στις 

21/6/2019. 

 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται εγγράφως, το αργότερο 6 

ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται εγγράφως. 

Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται με άλλο τρόπο δεν εξετάζονται.  

 

 

Για Το ΝΟΗΣΙΣ 

 

Μιχαήλ Σιγάλας 

Πρόεδρος ΔΣ 
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