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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Προμήθεια προβολικού συστήματος για την αίθουσα του 

Πλανηταρίου του Κέντρου Διάδοσης Επιστημών και Μουσείου Τεχνολογίας» 

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

ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή προκηρύσσει ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό (Άρθρο 27 

του Ν. 4412/2016) σε Ευρώ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας ‐ τιμής, για την 

προμήθεια μέσω αγοράς ολοκληρωμένου συστήματος προβολής για την αίθουσα του 

Πλανηταρίου του ΝΟΗΣΙΣ. 

Αντικείμενο του διαγωνισμού: Αντικείμενο της σύμβασης είναι: η προμήθεια μέσω αγοράς 

ολοκληρωμένου συστήματος προβολής για την αίθουσα του Πλανηταρίου του ΝΟΗΣΙΣ, 

όπως περιγραφικά αναλύεται στον επόμενο πίνακα: 

Α/Α Είδος Ποσότητα CPV 

Α Προβολικά μηχανήματα 6 τμχ. 38652120-7 

Β Σύστημα οπτικής ανάμειξης εικόνων με μάσκες και 

πλαίσια στήριξης αυτών (Blending optical masks and 

fixed frames) 

6 τμχ. 38652120-7 

Γ Προσαρμοζόμενη βάση στήριξης προβολικού 

μηχανήματος 

6 τμχ. 38652120-7 

Δ Σύστημα αυτόματης ευθυγράμμισης 1 σετ 38652120-7 

Ε Εγκατάσταση-Διασύνδεση-Εκπαίδευση 1 υπηρεσία 50300000-8 

Η υποβολή προσφορών αφορά την αγορά των παραπάνω ειδών από την Αναθέτουσα Αρχή. 

CPV: Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού 

Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 38652120-7 και συμπληρωματικά 50300000-8. 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 135.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24% 

(προϋπολογισμός με  ΦΠΑ: € 167.400,00  εκ του οποίου αξία ΦΠΑ : € 32.400,00). 

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. 
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Χρηματοδότηση του έργου: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το 

Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση 

βαρύνει την με Κ.Α.: 15.01.05 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 

2019 του Φορέα, η οποία ελήφθη με την με αριθμό 6.3./5/18.0.2019 Απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Αναθέτουσας Αρχής. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται 

από ιδίους πόρους της Αναθέτουσας Αρχής.  

Τόπος παράδοσης: Τα προϊόντα θα παραδοθούν 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. 

Τμηματικές προσφορές: Προσφορές υποβάλλονται μόνο για το ΣΥΝΟΛΟ του εξοπλισμού. 

Προσφορές οι οποίες αναφέρονται σε μέρος και όχι στο σύνολο των απαιτούμενων 

ποσοτήτων ανά είδος δεν λαμβάνονται υπόψη και απορρίπτονται. 

Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 

Διάρκεια της σύμβασης: 90 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. 

Τροποποίηση της σύμβασης: Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά την διάρκειά της, 

χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο με τους όρους και τις 

προϋποθέσεις του Άρθρου 1 του ν.4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της 

περ. β του Άρθρου 221 του ν.4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107, περ. 39 του 

ν.4497/2017. 

Επικοινωνίες: Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας 

σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, εκτελούνται με τη 

χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος. 

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 

της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον 

ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ). 
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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 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Ορίζεται η 8/1/2020 και ώρα 15:00. 

Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης προσφορών: Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των 

προσφορών θα γίνει την 9η Ιανουαρίου 2019 και ώρα 15:00, όπως ορίζεται στην Διακήρυξη. 

Εγγυήσεις: Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 

2.700,00€. 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. Στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής, μεγαλύτερου ύψους από αυτό που 

καλύπτεται με την εγγύηση καλής εκτέλεσης προσκομίζεται από τον ανάδοχο εγγύησης 

προκαταβολής που θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής 

εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλομένης προκαταβολής. 

Παράδοση υλικών: Σύμφωνα µε τα οριζόμενα στη Διακήρυξη. 

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: Έξι (6) μήνες 

από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Κριτήρια αξιολόγησης προσφορών και ανάθεσης: Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο 

της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης 

ποιότητας ‐ τιμής. 

Γλώσσα του Διαγωνισμού: Ελληνική 

Ημερομηνία ανάρτησης στην ιστοσελίδα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr στις 

3/12/2019. 

Η Αναθέτουσα Αρχή, εφόσον συντρέχει λόγος διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της 

διαδικασίας σ’ οποιοδήποτε χρονικό σημείο μέχρι την κατακύρωση, χωρίς αυτό να γεννά 

οποιοδήποτε δικαίωμα στους συμμετέχοντες. 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο 

τέσσερεις (4)  ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και 

απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
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Για Το ΝΟΗΣΙΣ 

 

Μιχαήλ Σιγάλας 

Πρόεδρος ΔΣ 
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