
 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ: «Εξοπλιςμόσ 

υποςτήριξησ τησ πράξησ με τίτλο “Πλατφόρμα Διαδραςτικήσ και Βιωματικήσ 

Μάθηςησ για την προβολή του αρχαίου Ελληνικοφ πολιτιςμοφ και των επιςτημϊν 

μζςω Πρωτότυπησ Καταςκευήσ Μηχανικήσ Ανάδραςησ και εφαρμογϊν Εικονικήσ 

Πραγματικότητασ – ActiVatoR”, με κωδικό 5031870 / Σ1ΕΔΚ-03735 η οποία ζχει 

ενταχθεί ςτη Δράςη “ΕΡΕΤΝΩ-ΔΗΜΙΟΤΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΣΟΜΩ” του Επιχειρηςιακοφ 

Προγράμματοσ Ανταγωνιςτικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» 

 

Σο Κζντρο Διάδοςθσ Επιςτθμϊν & Μουςείο Σεχνολογίασ με τθν επωνυμία «ΝΟΗΙ» ενεργϊντασ ωσ 

Ανακζτουςα Αρχι προκθρφςςει υνοπτικό Διαγωνιςμό (Άρκρο 117 του Ν. 4412/2016) ςε Ευρϊ με 

κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τιμισ, για 

τθν προμικεια εξοπλιςμοφ για τθν υλοποίθςθ του ζργου “Πλατφόρμα Διαδραςτικισ και Βιωματικισ 

Μάκθςθσ για τθν προβολι του αρχαίου Ελλθνικοφ πολιτιςμοφ και των επιςτθμϊν μζςω Πρωτότυπθσ 

Καταςκευισ Μθχανικισ Ανάδραςθσ και εφαρμογϊν Εικονικισ Πραγματικότθτασ – ActiVatoR”». 

Αντικείμενο του διαγωνιςμοφ: Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ προμικεια εξοπλιςμοφ που 

αποτελείται από 4D πλατφόρμα προςομοίωςθσ κίνθςθσ, περιςτροφισ, χειριςμοφ και μθχανικισ 

ανάδραςθσ αποτελοφμενθ από καμπίνα και υπόβαςθ κίνθςθσ, γυαλιά εικονικισ πραγματικότθτασ, 

θλεκτρονικοφσ υπολογιςτζσ κακϊσ και οκόνεσ, για τθν υλοποίθςθ τθσ δράςθσ, όπωσ περιγραφικά 

αναλφονται ςτον επόμενο πίνακα: 

Α/Α ΕΙΔΟ ΠΟΟΣΗΣΑ 

Α Πρωτότυπθ 4D Διαδραςτικι πλατφόρμα προςομοίωςθσ 
κίνθςθσ, περιςτροφισ, χειριςμοφ και μθχανικισ ανάδραςθσ 
αποτελοφμενθ από καμπίνα και υπόβαςθ κίνθςθσ 

1 

Β υςκευι VR headsets (γυαλιά Εικονικισ Πραγματικότθτασ) με 
Χειριςτιρια 

4 

Γ Ηλεκτρονικόσ υπολογιςτισ υψθλισ επεξεργαςτικισ ιςχφοσ με 
ιςχυρι κάρτα γραφικϊν 

2 

Δ Επίπεδθ   οκόνθ/τθλεόραςθ για τθν προβολι τθσ εμπειρίασ 
χριςτθ Εικονικισ Πραγματικότθτασ με το ςφςτθμα 
προςομοίωςθσ 

1 

Ε Επίπεδθ οκόνθ Η/Τ για τθν πραγματοποίθςθ δοκιμϊν εκτόσ 
ςυςτιματοσ προςομοίωςθσ 

1 

Η υποβολι προςφορϊν αφορά ςτθν αγορά των παραπάνω ειδϊν από τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

CPV: Σα προσ προμικεια είδθ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου 
δθμοςίων ςυμβάςεων (CPV): 30213000-5, 30213300-8, 32552100-8, 48333000-1, 39120000-9, 
32321200-1, 38652120-7. 

Η εκτιμϊμενθ αξία των υπό προμικεια ειδϊν ανζρχεται ςε 49.972,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου του 
ΦΠΑ 24% (προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΠΑ: 40.300,00€, ΦΠΑ: 9.672,00€) 

 

ΑΔΑ: ΨΕΓΔΟΞ2Ξ-ΓΘΒ



 

Αναθζτουςα Αρχή: Ανακζτουςα Αρχι: Κζντρο Διάδοςθσ Επιςτθμϊν και Μουςείο Σεχνολογίασ 

(ΝΟΗΙ), 6ο χλμ. Θες/νίκθσ-Θζρμθσ, Θεςςαλονίκθ, Ελλάδα, Σθλ.: +30 2310483000, -Φαξ +30 

2310483020, E-mail: info@noesis.edu.gr. 

Χρηματοδότηςη του ζργου: Η παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από τθν Πράξθ με τίτλο 

«Πλατφόρμα Διαδραςτικισ και Βιωματικισ Μάκθςθσ για τθν προβολι του αρχαίου Ελλθνικοφ 

πολιτιςμοφ και των επιςτθμϊν μζςω Πρωτότυπθσ Καταςκευισ Μθχανικισ Ανάδραςθσ και 

εφαρμογϊν Εικονικισ Πραγματικότθτασ» - «ActiVatoR» και κωδικό 5031870 / Σ1ΕΔΚ-03735, θ οποία 

ζχει ενταχκεί ςτθν Δράςθ «ΕΡΕΤΝΩ-ΔΗΜΙΟΤΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΣΟΜΩ» του Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ 

«Ανταγωνιςτικότθτα Επιχειρθματικότθτα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» και ςυγχρθματοδοτείται από το 

Ευρωπαϊκό Σαμείο Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ (ΕΣΠΑ) και εκνικοφσ πόρουσ. Ενδιάμεςοσ φορζασ 

διαχείριςθσ του ΕΠΑνΕΚ είναι θ Ειδικι Τπθρεςία Διαχείριςθσ και Εφαρμογισ Δράςεων ςτουσ τομείσ 

Ζρευνασ, Σεχνολογικισ Ανάπτυξθσ και Καινοτομίασ (ΕΤΔΕ-ΕΣΑΚ) του Τπουργείου Ανάπτυξθσ και 

Επενδφςεων. Η παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από τθν ΑΕ1451 με κωδικό πράξθσ Α 

(ενάρικμο) 2018Ε14510001. 

Φορζασ χρηματοδότηςησ:  Τπουργείο Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων 

Σόποσ παράδοςησ: Σα προϊόντα κα παραδοκοφν ςτισ εγκαταςτάςεισ του ΝΟΗΙ 

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 Δ, 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 Ι τθσ ωσ άνω υμφωνίασ, 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 μόνο για το ςφνολο τθσ 

προμικειασ, όπωσ ορίηει θ Διακιρυξθ.  

Εναλλακτικζσ προςφορζσ: Δεν γίνονται δεκτζσ εναλλακτικζσ προςφορζσ 

Διάρκεια τησ ςφμβαςησ: Δφο (2) 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 υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (ΕΗΔΗ), 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 ΝΟΗΙ: 

www.noesis.edu.gr  

Καταληκτική ημερομηνία υποβολήσ προςφορϊν: Ορίηεται θ 08/03/2021 και ϊρα 15:00. 

Ημερομηνία και ϊρα αποςφράγιςησ προςφορϊν: Η αποςφράγιςθ των προςφορϊν κα γίνει από 

τθν αρμόδια Επιτροπι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και τα αρμόδια πιςτοποιθμζνα όργανα τθν 

θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτθ Διακιρυξθ.  

Εγγυήςεισ: Για τθ ςυμμετοχι ςτον διαγωνιςμό, εγγυητική επιςτολή ςυμμετοχήσ φψουσ 2.015,00€. 

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. τθν περίπτωςθ 
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χοριγθςθσ προκαταβολισ, μεγαλφτερου φψουσ από αυτό που καλφπτεται με τθν εγγφθςθ καλισ 

εκτζλεςθσ προςκομίηεται από τον ανάδοχο εγγφθςθσ προκαταβολισ που καλφπτει τθ διαφορά 

μεταξφ του ποςοφ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ και του ποςοφ τθσ καταβαλλόμενθσ 

προκαταβολισ.  

Παράδοςη υλικϊν: φμφωνα με τα οριηόμενα ςτθ Διακιρυξθ. 

Βαςικοί τρόποι πληρωμήσ: φμφωνα με τα οριηόμενα ςτθ Διακιρυξθ.  

Κατ’ ελάχιςτον πληροφοριακά ςτοιχεία και διατυπϊςεισ ςχετικά  με την κατάςταςη του κάθε 

υποψηφίου που θα απαιτηθοφν για την αξιολόγηςή: Όπωσ αναφζρονται ςτθ Διακιρυξθ.  

Περίοδοσ κατά την οποία ο υποψήφιοσ δεςμεφεται από την προςφορά του: Ζξι (6) μινεσ από τθν 

επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.  

Κριτήρια αξιολόγηςήσ προςφορϊν και ανάθεςησ: Η ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον 

ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, βάςει τιμισ.  

Γλϊςςα του Διαγωνιςμοφ: Ελλθνικι  

Ημερομηνία ανάρτηςήσ ςτην ιςτοςελίδα του ΚΗΜΔΗ: www.promitheus.gov.gr ςτισ 10/02/2021.  

Η 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.  

Σα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά, το αργότερο δζκα (10) 

θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν ςτα ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ που περιλαμβάνονται ςτθν Διακιρυξθ. 

 

Για το ΝΟΗΙ 

 

 

Μιχαιλ ιγάλασ 

Πρόεδροσ Δ 

http://www.promitheus.gov.gr/
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