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Ε.Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ»
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ

Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού, Γενική ∆ιεύθυνση
Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονοµιάς, ∆ιεύθυνση Εθνικού
Αρχείου Μνηµείων
«Υπηρεσίες
Ψηφιοποίησης και ∆ιαµόρφωσης
Υλικού για
Αξιοποίηση µέσω ∆ιαδικτύου» του Έργου «Εµπλουτισµός των
Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών Μνηµείων του Υπουργείου
Πολιτισµού και Αθλητισµού και Ανάπτυξη Νέου Πληροφοριακού
Συστήµατος του Εθνικού Αρχείου Μνηµείων»
Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σκοπός του Υποέργου 2 «Υπηρεσίες Ψηφιοποίησης και
∆ιαµόρφωσης Υλικού για Αξιοποίηση µέσω ∆ιαδικτύου» του έργου
«Εµπλουτισµός των Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών Μνηµείων
του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού και Ανάπτυξη Νέου
Πληροφοριακού Συστήµατος του Εθνικού Αρχείου Μνηµείων»
είναι η ψηφιοποίηση 340.000 καταγεγραµµένων µνηµείων
(ψηφιακή τεκµηρίωση, ψηφιοποίηση και επεξεργασία του
συνοδευτικού οπτικού υλικού και δηµιουργία νέου όπου
απαιτείται),
η
επαγγελµατική
ψηφιακή
φωτογράφηση
ακατάγραφων και καταγεγραµµένων µνηµείων που χρήζουν
εξειδικευµένου χειρισµού, η σύνταξη σύντοµων εύληπτων
κειµένων παρουσίασης µέρους των ψηφιοποιηµένων µνηµείων
(10%) στο ευρύ κοινό και η εκπόνηση µελέτης για τη βέλτιστη
παρουσίαση και ανάδειξη του υλικού στη ∆ιαδικτυακή Πύλη
Προβολής, συµπεριλαµβανοµένης της διαµόρφωσης σεναρίων για
εικονικές εκθέσεις και τέλος, η µετάφραση στην αγγλική γλώσσα
των σύντοµων εύληπτων κειµένων για το ευρύ κοινό και των
περιγραφικών κειµένων των εικονικών εκθέσεων. Οι ανωτέρω
εργασίες θα λάβουν χώρα στο σύνολο των Περιφερειακών
Υπηρεσιών (Εφορείες Αρχαιοτήτων), αλλά και σε Ειδικές
Περιφερειακές Υπηρεσίες (Μεγάλα Μουσεία) του ΥΠ.ΠΟ.Α., σε όλη
την επικράτεια.

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ

Στις Περιφερειακές και Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες του
Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, όπως ορίζεται στην
παράγραφο
Α.1.1.
«Εµπλεκόµενοι
στην
υλοποίηση
του
αντικειµένου του Έργου» του τεύχους της διακήρυξης.
Ανοικτός διεθνής ∆ιαγωνισµός µε κριτήριο την οικονοµικά
συµφερότερη προσφορά. Ο ∆ιαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε

ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ
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θέσπιση συµφωνίας πλαισίου.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ –
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
ΠΑΡΟΧΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ο συνολικός προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται στα τρία
εκατοµµύρια τριακόσιες τριάντα µια χιλιάδες εκατόν τριάντα οκτώ
Ευρώ
και
είκοσι
ένα
λεπτά
(€
3.331.138,21),
µη
συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 23% ή στα
τέσσερα εκατοµµύρια ενενήντα επτά χιλιάδες τριακόσια Ευρώ (€
4.097.300,00), συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.
23%.
Τα δικαιώµατα προαίρεσης του Έργου περιλαµβάνουν το δικαίωµα
της Αναθέτουσας Αρχής για νέες υπηρεσίες που συνίστανται στην
επανάληψη άλλων παρόµοιων υπηρεσιών της παρούσας και
ανέρχονται συνολικά στο ποσό των οκτακοσίων δεκαεννέα
χιλιάδων
τετρακοσίων
εξήντα
Ευρώ
(€
819.460,00)
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23% (€ 666.227,64 χωρίς ΦΠΑ –
ΦΠΑ 23%: € 153.232,36) (20% του προϋπολογισµού του έργου).
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 ∆ηµοσίων Επενδύσεων – ΣΑΕ
2012ΣΕ0148050).
Είκοσι οχτώ (28) 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
2%
του
προϋπολογισµού
του
Έργου
(συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος ΦΠΑ), ήτοι ογδόντα
µια χιλιάδες εννιακόσια σαράντα έξι ευρώ (€ 81.946,00).
∆ικαίωµα συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό 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 ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Σ.∆.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.∆.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.∆.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 «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» και Β2.6 «Ελάχιστες
Προϋποθέσεις Συµµετοχής» του τεύχους της διακήρυξης.
2. δεν εµπίπτουν στις απαγορεύσεις του άρθρου 4 του Ν.
3310/05 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε τον Ν. 3414/05
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους Προσφέροντες για έξι
(6) µήνες προσµετρούµενους από την επόµενη µέρα της

2

καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής τους.
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ

∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ
∆ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ

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

∆εν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές για το σύνολο ή
µέρος του έργου.
Ο φάκελος της προκήρυξης θα διατίθεται σε ηλεκτρονική µορφή
στην διαδικτυακή Πύλη της ∆ιεύθυνσης Εθνικού Αρχείου
Μνηµείων
(http://nam.culture.gr/),
στην
ιστοσελίδα
της
∆ιεύθυνσης Εθνικού Αρχείου Μνηµείων στη ∆ιαδικτυακή Πύλη του
Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού
(http://www.yppo.gr/1/g1541.jsp?obj_id=14), και στα γραφεία
της Αναθέτουσας Αρχής (Αγίων Ασωµάτων 11, Αθήνα Τ.Κ. 105
53).
Οι παραλήπτες της ∆ιακήρυξης 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 ∆ιακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να
τους αποστείλει τυχόν συµπληρωµατικά έγγραφα ή διευκρινίσεις
επ’ αυτής.
Η ∆ιακήρυξη του ∆ιαγωνισµού στάλθηκε για δηµοσίευση:
1. Στην Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων στις 22/01/2014.
2. Στο «Τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων» της
Εφηµερίδας της Κυβέρνησης στις 22/01/2014 όπου και
δηµοσιεύτηκε στις 24/01/2014.
3. Στον ελληνικό τύπο (1.ΗΧΩ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ,2.
∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ, 3. ΕΘΝΟΣ, 4.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ) στις 22/01/2014 όπου και δηµοσιεύθηκε
στις 24/01/2014.
Καταχωρήθηκε επίσης και στο διαδίκτυο στην ∆ιαδικτυακή Πύλη
της
∆ιεύθυνσης
Εθνικού
Αρχείου
Μνηµείων
(http://nam.culture.gr/) και στην ιστοσελίδα της ∆ιεύθυνσης
Εθνικού Αρχείου Μνηµείων στη ∆ιαδικτυακή Πύλη του Υπουργείου
Πολιτισµού και Αθλητισµού
(http://www.yppo.gr/1/g1541.jsp?obj_id=14) στις 22/01/2014.
Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι µπορούν να ζητήσουν γραπτώς (µε
επιστολή ή τηλεοµοιοτυπία) συµπληρωµατικές πληροφορίες ή
διευκρινίσεις για το περιεχόµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης µέχρι
και την 14/02/2014 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 15:00. 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 ∆ιακήρυξη, το
αργότερο έξι (6) ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία που έχει οριστεί
για την υποβολή των Προσφορών
Μέχρι την 05/03/2014, ηµέρα Τετάρτη 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
05/03/2014, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 στα γραφεία της
Αναθέτουσας Αρχής στην οδό Αγίων Ασωµάτων 11, Αθήνα Τ.Κ.
105 53.

Η Προϊσταµένη της ∆ιεύθυνσης 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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