
 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ               

ΔΗΜΟ ΗΡΧΨΚΗ ΠΟΛΕΧ ΝΑΟΤΑ Νάνπζα 20/02/2023 

ΔΗΜΑΡΥΙΑ 30 Σ.Κ. 59200   ΝΑΟΤΑ Αξ.πξση. 4412 

Σειέθσλν:  2332350300 
E-mail : info@naoussa.gr, genikos.grammateas@naoussa.gr 

 

Πεξίιεςε δηαθήξπμεο αλνηθηνύ  δηαγσληζκνύ 

 

    Ο Δήκνο Νάνπζαο    πξνθεξύζζεη αλνηθηό ειεθηξνληθό δηαγσληζκό θάησ ησλ νξίσλ κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ 

πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο, γηα ηελ αλάδεημε πξνκεζεπηή γηα ηελ 

«Δεκηνπξγία Ιζηνξηθήο Δηαδξνκήο ηνπ Δήκνπ Ηξσηθήο Πόιεο Νάνπζαο», ελδεηθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ 230.764,00 € 

άλεπ ΦΠΑ (α/α ζπζηήκαηνο ΕΗΔΗ γηα ηνλ δηαγσληζκό: 176166) 

    Σαμηλόκεζε θαηά  Cpv: 72212000-4 - Τπεξεζίεο πξνγξακκαηηζκνύ ινγηζκηθνύ εθαξκνγώλ 

48190000-6 - Παθέηα εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ 

72212190-7 - Τπεξεζίεο αλάπηπμεο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ 

80000000-4 - Τπεξεζίεο εθπαίδεπζεο θαη επηκόξθσζεο 

92111100-3 - Παξαγσγή εθπαηδεπηηθώλ ηαηληώλ θαη βηληενηαηληώλ 

92312212-0 - Τπεξεζίεο ζρεηηδόκελεο κε ηελ πξνεηνηκαζία εθπαηδεπηηθώλ εγρεηξηδίσλ 

30200000-1 - Εμνπιηζκόο ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ θαη πξνκήζεηεο 

92312251-5 - Τπεξεζίεο ππεπζύλσλ κνπζηθήο ςπραγσγίαο 

92312100-2 - Φπραγσγηθέο ππεξεζίεο ζεαηξηθώλ παξαγσγώλ, ζπγθξνηεκάησλ ηξαγνπδηζηώλ, κνπζηθώλ 

ζπγθξνηεκάησλ θαη νξρεζηξώλ 

32321100-0 - Εμνπιηζκόο θηλεκαηνγξαθηθώλ ηαηληώλ θαη βίληεν 

92000000-1 - Φπραγσγηθέο, πνιηηηζηηθέο θαη αζιεηηθέο ππεξεζίεο 

Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ είλαη ε πξνβνιή ηνπ ηζηνξηθνύ παξειζόληνο ζην κέιινλ κέζσ εθαξκνγήο γηα θνξεηέο ζπζθεπέο 

(application) ε νπνία κέζσ ηερλνινγίαο επαπμεκέλεο πξαγκαηηθόηεηαο (Augmented Reality - AR) ζα επαπμάλεη κε 

ηξηζδηάζηαηα κνληέια κλεκείσλ ηεο Νάνπζαο, έλαλ δπζδηάζηαην εθηππσκέλν ηνπξηζηηθό ράξηε, ζε πξαγκαηηθό ρξόλν. Σα 

ηξηζδηάζηαηα απηά κνληέια ζα έρνπλ πξνθύςεη κέζσ ζύγρξνλσλ κεζόδσλ ηξηζδηάζηαηεο απνηύπσζεο (3D scanning), θαη 

ζα απνζεθεύνληαη ζε κία ςεθηαθή βηβιηνζήθε (digital library), ζηελ νπνία ν ρξήζηεο ζα έρεη πξόζβαζε κέζσ ηεο 

εθαξκνγήο, όπνπ ζα κπνξεί λα δεη ηόζν ηα ίδηα ηα ηξηζδηάζηαηα κνληέια όζν θαη πιήζνο πιεξνθνξηώλ πνπ ζα ηα 

ηεθκεξηώλνπλ. Η εθαξκνγή ζα πξνηείλεη ηνπιάρηζηνλ κία δηαδξνκή πνιηηηζηηθνύ ελδηαθέξνληνο εληόο ηεο πόιεο ηεο 

Νάνπζαο, θαηά κήθνο ηεο νπνίαο ζα ππάξρνπλ θσδηθνί QR, ηνπο νπνίνπο ν ρξήζηεο ζα κπνξεί λα ζαξώλεη κέζσ ηεο 

εθαξκνγήο, θαη ζηελ ζπλέρεηα λα εκθαλίδνληαη ζηελ νζόλε ηεο θνξεηήο ηνπ ζπζθεπήο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην ζεκείν 

ή ην κλεκείν απηό.  ην πιαίζην ησλ ενξηαζκώλ γηα ηελ επέηεην ησλ 200 ρξόλσλ από ηελ ειιεληθή επαλάζηαζε ηνπ 1821, 

πξνηείλεηαη, γηα ηελ Νάνπζα, ε πινπνίεζε κηαο ζεηξάο έξγσλ θαη δξάζεσλ ζηελά ζπλδεδεκέλσλ κεηαμύ ηνπο κε ζηόρν ηελ 

αλάδεημε ηεο ηζηνξηθήο κλήκεο, όρη κόλν ησλ γεγνλόησλ ηεο επνρήο εθείλεο, αιιά θαη ηεο πνξείαο ηεο πόιεο θαη ησλ 

θαηνίθσλ ηεο ζηα ρξόληα πνπ κεζνιάβεζαλ κέρξη ζήκεξα.  

Η ηερληθή ππεξεζία αλαδεηώληαο ιύζεηο, απνθάζηζε λα πξνθεξύμεη ηελ ελ ιόγσ πξνκήζεηα γηα ην ζύλνιν ησλ ππεξεζηώλ 

πνπ ηελ απαξηίδνπλ.      

Φνξέαο ρξεκαηνδόηεζεο ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο είλαη ν Δήκνο Νάνπζαο κέζσ ηνπ ρξεκαηνδνηηθνύ πξνγξάκκαηνο 

«Αλάπηπμεο θαη Αιιειεγγύεο γηα ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε «ΑΝΣΩΝΗ ΣΡΙΣΗ» ζηνλ ΑΞΟΝA 

ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ: «Παηδεία, Πνιηηηζκόο, Σνπξηζκόο θαη Αζιεηηζκόο» ηνπ Τπνπξγείνπ Εζσηεξηθώλ θαη από ηδίνπο 

πόξνπο ηνπ Δήκνπ Νάνπζαο. 

Η δαπάλε γηα ηελ ελ ιόγσ ζύκβαζε ζα βαξύλεη ηελ κε Κ.Α.02.61.6471.001 (Δεκηνπξγία «Iζηνξηθήο δηαδξνκήο» ζηελ 

Ηξσηθή Πόιε ηεο Νάνπζαο ζην Πξόγξακκα ΑΝΣΩΝΗ ΣΡΙΣΗ (Π.Δ.Ε. Τπνπξγ. Εζσηεξηθώλ κέζσ δαλείνπ Σ.Π.Δ.) 

ζρεηηθή πίζησζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2023 ηνπ Φνξέα κε πνζόλ 230.764,00 € (ζρεη. ε ΑΑΤ 

588/2022 πνπ απνηειεί θαη ην εγθεθξηκέλν αίηεκα 22REQ011878825) .   

      Η πξνκήζεηα δηαηξείηαη ζε ηέζζεξα (4) ηκήκαηα. Γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα όια ηα ηκήκαηα ηεο πξνκήζεηαο. 

Δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη νη πξνζθνξέο γηα κέξνο κόλνλ ηκήκαηνο. 

Ειιηπείο πξνζθνξέο πνπ ζα αλαθέξνληαη ζε κέξνο ησλ πνζνηήησλ ησλ εηδώλ ή δελ πξνθύπηεη κε ζαθήλεηα ε 

πξνζθεξόκελε ηηκή ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

Η δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο νξίδεηαη  ζε δεθανθηώ (18) κήλεο από ηελ ππνγξαθή θαη αλάξηεζή ηεο ζην ΚΗΜΔΗ 
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Υξόλνο ηζρύνο πξνζθνξώλ: ηνπιάρηζηνλ επηά (7) κήλεο από ηελ επόκελε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο 

πξνζθνξώλ . Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο: σο νξίδεηαη ζην άξζξν 2.2.1 ηεο δηαθήξπμεο 

 Ο δηαγσληζκόο ζα δηελεξγεζεί ειεθηξνληθά κέζσ ΕΗΔΗ ( www.promitheus.gov.gr ηνπ ΕΗΔΗ (www.eprocurement 

.gov.gr).  Οη ζπκκεηέρνληεο απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή, ρνξεγνύκελε από πηζηνπνηεκέλε αξρή παξνρήο 

ςεθηαθήο ππνγξαθήο θαη λα εγγξαθνύλ ζην ειεθηξνληθό ζύζηεκα (Ε..Η.Δ.Η..-Δηαδηθηπαθή 

πύιε www.promitheus.gov.gr) αθνινπζώληαο ηε ζρεηηθή δηαδηθαζία εγγξαθήο Υξόλνο θαη ηξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ 

ζην άξζξν 2.4.2 ηεο δηαθήξπμεο. Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ώξαο δελ ππάξρεη δπλαηόηεηα 

ππνβνιήο πξνζθνξάο ζην ύζηεκα. 

Ηκεξνκελία θαη ώξα έλαξμεο ππνβνιήο πξνζθνξώλ: Από ηε δεκνζίεπζε ηνπ δηαγσληζκνύ ζην ΕΗΔΗ 

(αξ.ζπζη.176166). 

Καηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ώξα ππνβνιήο πξνζθνξώλ ε 08/03/2023  θαη ώξα  15:00 κ.κ.. 

Η ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ ζα γίλεη ηελ    15/03/2023 θαη ώξα 10.00 πκ. 

      Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ζηελ ειιεληθή γιώζζα. 

Εγγπήζεηο   
πκκεηνρήο: ύςνπο 2% ηεο πξνϋπνινγηζζείζεο δαπάλεο κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., ππέξ ηνπ Δήκνπ Νάνπζαο, 

γηα θάζε ηκήκα γηα ηελ νπνία θαηαηίζεηαη πξνζθνξά (άξζξν  2.2.2.1  ηεο δηαθήξπμεο). Η εγγύεζε πξέπεη λα έρεη ηζρύ 

ηνπιάρηζηνλ επί έλα κήλα κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξόλνπ ηζρύνο ηεο πξνζθνξάο πνπ δεηάεη ε δηαθήξπμε. 
 Εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο: Ο/νη πξνκεζεπηήο/έο ή ζηνπο νπνίνπο ζα γίλεη ε θαηαθύξσζε, θαηαζέηνπλ 

πξν  ηεο ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο, εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο, ππέξ ηνπ Δήκνπ, πνζό πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηό 4% 

επί ηεο εθηηκώκελεο αμίαο ηεο ζύκβαζεο ή ηνπ ηκήκαηνο ηεο ζύκβαζεο, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. .  

         Σν ζύλνιν ησλ ηεπρώλ ηνπ δηαγσληζκνύ ζα βξίζθνληαη αλαξηεκέλα ζην www.naoussa.gr, ζηελ δηαδξνκή : 

Επηθαηξόηεηα –Πξνθεξύμεηο , όπνπ παξέρεηαη ειεύζεξε, άκεζε θαη πιήξεο πξόζβαζε από ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο 

ζηνλ Ειιεληθό Σύπν, θαζώο θαη ζηε Δηαδηθηπαθή πύιε www.promitheus.gov.gr, ηνπ Ε..Η.ΔΗ..  

          Η δαπάλε δεκνζίεπζεο ζηνλ ειιεληθό ηύπν βαξύλεη αλαινγηθά ηνπο αλαδόρνπο. 

  

  

Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΝΑΟΤΑ 
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