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ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ

Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού,
Γενική Γραμματεία Πολιτισμού, Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και
Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων
Προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού για τις ανάγκες του έργου
«Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών Μνημείων
του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού και Ανάπτυξη Νέου
Πληροφοριακού Συστήματος του Εθνικού Αρχείου Μνημείων»
Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού,
Γενική Γραμματεία Πολιτισμού

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

20/05/13

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σκοπός του υποέργου 3 «Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού»
του έργου «Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών
Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού και
Ανάπτυξη Νέου Πληροφοριακού Συστήματος του Εθνικού Αρχείου
Μνημείων» είναι η επέκταση του δικτύου ολοκληρωμένων
σταθμών
ψηφιοποίησης
στις
Περιφερειακές
και
Ειδικές
Περιφερειακές Υπηρεσιακές Μονάδες της Γενικής Γραμματείας
Πολιτισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. και η δημιουργία κινητών μονάδων
ψηφιοποίησης για χρήση σε αποθήκες αρχαιοτήτων ή στο πεδίο. Ο
εξοπλισμός θα περιλαμβάνει σταθμούς εργασίας, φορητούς Η/Υ,
σαρωτές, εκτυπωτές, εξωτερικούς σκληρούς δίσκους, ψηφιακές
φωτογραφικές μηχανές με φακούς και τρίποδα. Ο εξοπλισμός θα
συνοδεύεται, πέραν του λειτουργικού συστήματος, από λογισμικό
αυτοματισμού γραφείου, λογισμικό προστασίας από κακόβουλο
λογισμικό και διαδικτυακές επιθέσεις, λογισμικό επεξεργασίας
εικόνας και γραφικών, λογισμικό ανάγνωσης αρχείων τύπου PDF
και λογισμικό συμπίεσης/αποσυμπίεσης αρχείων τύπου ZIP και
RAR.
Στις Κεντρικές, Περιφερειακές και Ειδικές Περιφερειακές
Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού του Υπουργείου
Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, όπως
ορίζεται
στην
παράγραφο
C5.1
«Κατάλογος
σημείων
εγκατάστασης εξοπλισμού και λογισμικού» του τεύχους της
διακήρυξης.
Ανοικτός διεθνής διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη
χαμηλότερη τιμή.

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα τριακόσιες
ενενήντα οκτώ χιλιάδες εξακόσια δέκα επτά ευρώ και ογδόντα
εννέα λεπτά (€ 398.617,89), μη συμπεριλαμβανομένου του
αναλογούντος Φ.Π.Α. 23% ή στα τετρακόσια ενενήντα χιλιάδες
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ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ –
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
ΠΑΡΟΧΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

τριακόσια ευρώ (€ 490.300,00), συμπεριλαμβανομένου του
αναλογούντος Φ.Π.Α. 23%.
Τα δικαιώματα προαίρεσης του Έργου ανέρχονται στις εκατόν
ογδόντα χιλιάδες εκατόν εξήντα έξι ευρώ και εξήντα επτά λεπτά
(180.166,67 €), μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος
Φ.Π.Α 23% ή στις διακόσες είκοσι μία χιλιάδες εξακόσια πέντε
Ευρώ, € 221.605,00, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος
Φ.Π.Α 23%
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και από Εθνικούς Πόρους. Η
χρηματοδότηση θα πραγματοποιηθεί από πόρους του ΕΠ
«Ψηφιακή Σύγκλιση» (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων – ΣΑΕ
2012ΣΕ0148050).
Δύο (2) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης.
Η Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου πρέπει υποχρεωτικά και
με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή
Συμμετοχής της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε ευρώ
(€)
ποσοστό
5%
του
προϋπολογισμού
του
Έργου
(συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ), ήτοι είκοσι
τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια δεκαπέντε ευρώ (€ 24.515,00).
Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα ή Ενώσεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων, που:
•

είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (Ε.Ε.) ή

•

είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας για τον
Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) ή

•

είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη που έχουν υπογράψει
τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) του
Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από
την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α΄139) υπό τον όρο ότι η
σύμβαση καλύπτεται από την Σ.Δ.Σ. – ή

•

είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει
ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. ή

•

έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή
του ΕΟΧ ή του κράτους – μέλους που έχει υπογράψει τη
Σ.Δ.Σ. ή της τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή
συμφωνία με την Ε.Ε. και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή
την κύρια εγκατάστασή του ή την έδρα τους στο εσωτερικό
μιας εκ των ανωτέρω χωρών

τα οποία:
1. πληρούν τους όρους που καθορίζονται στις παραγράφους
Β2.3 «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και Β2.6 «Ελάχιστες
Προϋποθέσεις Συμμετοχής» του τεύχους της διακήρυξης.
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους Προσφέροντες για έξι
(6) μήνες προσμετρούμενους από την επόμενη μέρα της
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους.
Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές για το σύνολο ή
μέρος του έργου.
Ο φάκελος της προκήρυξης θα διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή
στην διαδικτυακή Πύλη της Διεύθυνσης Εθνικού Αρχείου
Μνημείων
(http://nam.culture.gr/),
στην
ιστοσελίδα
της
Διεύθυνσης Εθνικού Αρχείου Μνημείων στη Διαδικτυακή Πύλη της
Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού
(http://www.yppo.gr/1/g1541.jsp?obj_id=14), και στα γραφεία
της Αναθέτουσας Αρχής (Αγίων Ασωμάτων 11, Αθήνα Τ.Κ. 105
53).
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ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΚΑΙ ΩΡΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι παραλήπτες της Διακήρυξης θα πρέπει να συμπληρώνουν
σχετικό έντυπο με τα στοιχεία των ενδιαφερομένων, έτσι ώστε η
Αναθέτουσα Αρχή να έχει στη διάθεσή της πλήρη κατάλογο όσων
παρέλαβαν τη Διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να
τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινίσεις
επ’ αυτής.
Η Διακήρυξη του Διαγωνισμού στάλθηκε για δημοσίευση:
1. Στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων στις 22/05 /2013.
2. Στο «Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων» της
Εφημερίδας της Κυβέρνησης στις 22/05/2013.
3. Στον ελληνικό τύπο (1.ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ,2.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ, 3. ΕΘΝΟΣ) στις 22/05 /2013
όπου και δημοσιεύθηκε στις 24/05 /2013.
Καταχωρήθηκε επίσης και στο διαδίκτυο στην Διαδικτυακή Πύλη
της
Διεύθυνσης
Εθνικού
Αρχείου
Μνημείων
(http://nam.culture.gr/) και στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης
Εθνικού Αρχείου Μνημείων στη Διαδικτυακή Πύλη της Γενικής
Γραμματείας Πολιτισμού
(http://www.yppo.gr/1/g1541.jsp?obj_id=14) στις 24/05 /2013.
Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι μπορούν να ζητήσουν γραπτώς (με
επιστολή ή τηλεομοιοτυπία) συμπληρωματικές πληροφορίες ή
διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας Διακήρυξης μέχρι
και την 12/07/13. Η Αναθέτουσα Αρχή θα απαντήσει ταυτόχρονα
και συγκεντρωτικά σε όλες τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν
εντός του ανωτέρω διαστήματος, σε όλους όσους έχουν
παραλάβει τη Διακήρυξη, το αργότερο οκτώ (6) ημέρες πριν από
την ημερομηνία που έχει οριστεί για την υποβολή των
Προσφορών
Μέχρι την 18/07/2013., ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00, στα
γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής στην οδό Αγίων Ασωμάτων 11,
Αθήνα Τ.Κ. 105 53.
Στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής στην οδό Αγίων Ασωμάτων
11, Αθήνα Τ.Κ. 105 53
18/07/2013., ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 στα γραφεία της
Αναθέτουσας Αρχής στην οδό Αγίων Ασωμάτων 11, Αθήνα Τ.Κ.
105 53.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Εθνικού Αρχείου Μνημείων

Έλενα Κουντούρη

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
(Ε.Τ.Π.Α.) και από Εθνικούς Πόρους. Η χρηματοδότηση θα πραγματοποιηθεί από
πόρους του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση»
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