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Ακριβές Αντίγραφο

Ψηφιακά
υπογεγραμμένο
από
Μαρία
Αγγελάκη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού
Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων &
Πολιτιστικής Κληρονομιάς
Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου

Ταχ. Δ/νση
Ταχ. Κώδικας
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
Fax
Email
ΘΕΜΑ:

: Ξανθουδίδου και Χατζιδάκη
: 71202
: Δευκαλίων Μανιδάκης
: 2810 279059, 2810 279000
: 2810279001
: amh@culture.gr

Περίληψη Διακήρυξης 01/2020 Διεθνούς Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού που
αφορά στο Υποέργο 2 με τίτλο «Ψηφιοποίηση Αρχαιολογικού Υλικού και Ανάπτυξη
Ψηφιακών Εφαρμογών», στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «Καινοτόμες δράσεις
ψηφιακής προβολής και εξωστρέφειας του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου»
και με κωδικό MIS 5032553.

To Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου προκηρύσσει Διεθνή Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό με
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει της
βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, συνολικού προϋπολογισμού εκατόν ενενήντα τριών χιλιάδων
οκτακοσίων σαράντα ευρώ (193.840,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, που αφορά
στην επιλογή Αναδόχου με σκοπό την υλοποίηση Ψηφιοποίησης Αρχαιολογικού Υλικού και
Ανάπτυξη Ψηφιακών Εφαρμογών, με τα ακόλουθα στοιχεία:
1. Αναθέτουσα Αρχή:
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού/Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου
-Ταχυδρομική Διεύθυνση: Ξανθουδίδου και Χατζιδάκη | 71202, Ηράκλειο
-Τ.: 2810 279059, 2810 279000 | E.: amh@culture.gr
- Κωδικός NUTS: EL431
2. Δημοσίευση στην ΕΕΕΕ:
-Ημερομηνία αποστολής της Προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(ΕΕΕΕ): 26/05/2020
- Προσωρινός Αριθμός Προκήρυξης στην ΕΕ: 20-256392-001
3. Πληροφορίες για τη Διακήρυξη αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής στη
διαδρομή:

1

20PROC006783630 2020-05-28

Αρχική ► Ανακοινώσεις - Προκηρύξεις ► Ανακοινώσεις - Διαγωνισμοί ► Διεθνείς Διαγωνισμοί
https://www.culture.gov.gr/el/announcements/SitePages/internationalcontests.aspx
στις 28/05/2020.
4. Τύπος Σύμβασης:
παροχή υπηρεσιών
5. Αντικείμενο του εν θέματι Διαγωνισμού αποτελεί η επιλογή Αναδόχου για την υλοποίηση ενός
έργου που περιλαμβάνει εργασίες για την ψηφιοποίηση/τεκμηρίωση υλικού από τις συλλογές
του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου (Α.Μ.Η.), τη δημιουργία μιας σύγχρονης Δικτυακής
Πύλης, την ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών περιήγησης και ξενάγησης στο χώρο της μόνιμης
έκθεσης του Α.Μ.Η., καθώς και προμήθεια εξοπλισμού για την υποστήριξη και το διαρκή
εμπλουτισμό του συστήματος.
Πιο συγκεκριμένα, το έργο περιλαμβάνει:
α) Φωτογράφηση, ψηφιοποίηση και ψηφιακή επεξεργασία οπτικού υλικού επιλεγμένων
αρχαίων αντικειμένων του Α.Μ.Η. που θα τροφοδοτήσουν το διαδικτυακό κόμβο και τις
ψηφιακές εφαρμογές,
β) Τρισδιάστατη σάρωση δέκα (10) επιλεγμένων αρχαίων αντικειμένων του Α.Μ.Η.,
γ) Δημιουργία ψηφιακής βάσης δεδομένων - εισαγωγή/μετάπτωση δεδομένων,
δ) Ανάπτυξη εφαρμογής ψηφιακού διαδραστικού χάρτη επισκέψιμων αρχαιολογικών χώρων της
Κρήτης από τους οποίους προέρχονται επιλεγμένα εκθέματα του Α.Μ.Η.,
ε) Ανάπτυξη δύο (2) ψηφιακών εφαρμογών Χρονολογίου (Χρονολόγιο της Κρητικής προϊστορίας
και ιστορίας ως τα Ρωμαϊκά χρόνια και Χρονολόγιο της Ιστορίας του Α.Μ.Η.) καθώς και μίας (1)
ψηφιακής εφαρμογής Λεξικού Αρχαιολογικών Όρων,
στ) Ανάπτυξη εκπαιδευτικής – ψυχαγωγικής εφαρμογής,
ζ) Ανάπτυξη ψηφιακής εφαρμογής διαδικτυακής, διαδραστικής, εικονικής περιήγησης σε
επιλεγμένες αίθουσες της μόνιμης έκθεσης του Μουσείου - διαδραστικά πανοράματα 360ο,
η) Ανάπτυξη Διαδικτυακού κόμβου (Σύστημα διαχείρισης πολιτιστικού περιεχομένου,
ενσωμάτωση των επιμέρους ψηφιακών εφαρμογών, ενσωμάτωση του ψηφιοποιημένου υλικού
και της τεκμηρίωσής του),
θ) Ανάπτυξη εφαρμογής ψηφιακής ξενάγησης (για συσκευές iOS και Android) για τους
επισκέπτες του Α.Μ.Η.,
ι) Ανάπτυξη εφαρμογής επαυξημένης πραγματικότητας σε 20 αντικείμενα του Α.Μ.Η.,
ια) Πιλοτική λειτουργία και αξιολόγηση του έργου– Εκπαίδευση προσωπικού – Δράσεις
δημοσιότητας έργου,
ιβ) Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού (εξοπλισμού τρισδιάστατης σάρωσης για το διαρκή
μελλοντικό εμπλουτισμό του συστήματος με τρισδιάστατες απεικονίσεις, ενός σταθμού εργασίας
Η/Υ καθώς και εξοπλισμού σήμανσης εκθεμάτων τύπου beacons που θα αξιοποιηθούν στις
ψηφιακές εφαρμογές ξενάγησης στη μόνιμη έκθεση του Α.Μ.Η.).
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6. Κοινό λεξιλόγιο για τις Δημόσιες Συμβάσεις (CPV):
 CPV 72262000-9 «Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού»
 CPV 30200000-1 «Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες»
7. Η εκτιμώμενη αξία της Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 240.361,60€ συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 193.840,00 ΦΠΑ: 46.521,60).
8. Διάρκεια της Σύμβασης ή προθεσμία εκτέλεσης:
Δεκαοκτώ (18) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης.
9. Τα υπό προμήθεια αγαθά και οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα εγκατασταθούν στους χώρους
αρμοδιότητας του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου, σύμφωνα με την αναλυτική διακήρυξη.
10.Εναλλακτικές προσφορές δεν θα ληφθούν υπόψη.
11.Οι εγγυήσεις που απαιτούνται στον εν θέματι διαγωνισμό είναι οι εξής:
 Εγγυητική επιστολή συμμετοχής, η οποία ανέρχεται στο 2% της εκτιμώμενης αξίας της
Σύμβασης (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%), ήτοι του ποσού των τριών χιλιάδων,
οκτακοσίων εβδομήντα επτά ευρώ (3.877,00 €)
 Για την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης,
σύμφωνα με το άρθρο 72 §1β του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό
5% επί της αξίας της Σύμβασης (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) και κατατίθεται
πριν ή/και κατά την υπογραφή της Σύμβασης
 Εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας και συντήρησης η οποία ανέρχεται στο 2% της
εκτιμώμενης αξίας της Σύμβασης (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%), ήτοι του ποσού
των τριών χιλιάδων, οκτακοσίων εβδομήντα επτά ευρώ (3.877,00 €), η οποία κατατίθεται
στην Αναθέτουσα Αρχή για περίοδο τουλάχιστον δύο (2) ετών και καλύπτει την εγγύηση για
καλή λειτουργία, συντήρηση, αποκατάσταση ζημιών κλπ., με ευθύνη του Ανάδοχου
προμηθευτή.
12.Το έργο χρηματοδοτείται από την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ , Κωδ. ΣΑΕΠ 0021.
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
(αριθ. ενάριθ. έργου 2019ΕΠ00210026).
Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο Υποέργο Νο 2 με τίτλο «Ψηφιοποίηση Αρχαιολογικού Υλικού
και Ανάπτυξη Ψηφιακών Εφαρμογών» της Πράξης : «Καινοτόμες δράσεις ψηφιακής προβολής
και εξωστρέφειας του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου» η οποία έχει ενταχθεί στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020», με βάση την 1292/13.03.2019 (ΑΔΑ: ΨΘ0Ρ7ΛΚΜΨΞ) Απόφαση Ένταξης της Πράξης, η οποία τροποποιήθηκε με την αριθμ. 90/14-01-2020 (ΑΔΑ:
ΨΥΒΜ7ΛΚ-Θ9Β) απόφαση, και έχει λάβει κωδικό MIS 5032553. Η παρούσα σύμβαση
χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.
13. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της σχετικής σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι
εγκατεστημένα σε:
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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 ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας Σύμβασης
απαιτείται να ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της της Σύμβασης.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα που τηρούνται στο
κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο
Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Εφόσον οι οικονομικοί φορείς
απαιτείται να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να είναι μέλη συγκεκριμένου οργανισμού για να
μπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη χώρα καταγωγής τους, η Αναθέτουσα Αρχή
μπορεί να τους ζητεί να αποδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη του εν λόγω
οργανισμού ή να τους καλέσει να προβούν σε ένορκη δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου
σχετικά με την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος.
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες
που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς
συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να
είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά μητρώα.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο
επαγγελματικό μητρώο, εφόσον, κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή τους για την
υπό ανάθεση υπηρεσία.
14.Για την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των οικονομικών φορέων απαιτείται:
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης
Σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται:
α) κατά τη διάρκεια των πέντε τελευταίων ετών να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον ένα (1)
αντίστοιχο με το προκηρυσσόμενο έργο με επιτυχία.
Αντίστοιχο θεωρείται ένα Έργο όταν παρουσιάζει τα εξής χαρακτηριστικά: Έργο που αφορά στην
ανάπτυξη διαδικτυακής πύλης, που αξιοποιεί βάση δεδομένων, διαχειρίζεται υλικό πολιτιστικής
κληρονομιάς ή τουριστικής προβολής, και με προϋπολογισμό ≥ του 50% του προϋπολογισμού
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) του προκηρυσσόμενου έργου.
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Ολοκλήρωση ενός Έργου με επιτυχία νοείται ως η εντός χρονοδιαγράμματος, εντός του
προϋπολογισμού, εντός των προδιαγραφών ποιότητας ολοκλήρωση ενός αντίστοιχου Έργου.
β) να διαθέτουν ανθρώπινο δυναμικό και πόρους ικανούς και αξιόπιστους για να φέρουν σε
πέρας επιτυχώς τις απαιτήσεις του Έργου, σε όρους απαιτούμενης εξειδίκευσης,
επαγγελματικών προσόντων και εμπειρίας. Ειδικότερα στην ομάδα έργου απαιτείται:
 να διατίθεται σε ρόλο Υπεύθυνου Έργου (project manager), υπάλληλος ή στέλεχος με
αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε ένα (1) τουλάχιστον έργο, αντίστοιχο με το υπό
προκήρυξη Έργο την τελευταία πενταετία (2015-2019)


να διατίθενται τουλάχιστον δύο (2) μέλη με πτυχίο ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ (ή άλλης ισότιμης
αναγνωρισμένης σχολής του Εξωτερικού) στον τομέα της Πληροφορικής και κατ’ ελάχιστον
5ετή αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στην ανάπτυξη διαδικτυακής πύλης και
ψηφιακών εφαρμογών για την προβολή υλικού πολιτιστικής κληρονομιάς



να διατίθεται ένα (1) τουλάχιστον μέλος με πτυχίο στον τομέα Ιστορίας - Αρχαιολογίας (ή
άλλης ισότιμης αναγνωρισμένης σχολής του Εξωτερικού)



να διατίθεται ένα (1) τουλάχιστον μέλος με αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στην
φωτογράφιση κινητών μνημείων
να διατίθεται ένας (1) σχεδιαστής πολυμέσων με ειδικότητα στο 3d animation και στις
εφαρμογές επαυξημένης και εικονικής πραγματικότητας, κατ’ ελάχιστον με πτυχίο στη
σχεδίαση πολυμέσων ή σε συναφή περιοχή (κατά προτίμηση ΑΕΙ, ΑΤΕΙ ή ισότιμου τίτλου και
ελλείψει αυτού ΙΕΚ) και κατ’ ελάχιστον 5ετή αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία
να διατίθεται ένας (1) γραφίστας κάτοχος τίτλου σπουδών σε συναφή περιοχή, πτυχίου ΑΤΕΙ
ή ισότιμου τίτλου και ελλείψει αυτού ΙΕΚ, και με αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία
στην υλοποίηση αντίστοιχων εφαρμογών προβολής υλικού πολιτιστικής κληρονομιάς.





Διευκρινίζεται ότι:
α) είναι αποδεκτό ένα μέλος της ομάδας έργου να καλύπτει έως δυο από τις ανωτέρω
απαιτήσεις,
β) η ομάδα έργου πρέπει να αποτελείται κατ’ ελάχιστον από επτά (7) μέλη.
Εάν ο διαγωνιζόμενος είναι Ένωση φυσικών ή νομικών προσώπων ή Κοινοπραξία, η τεχνική και
επαγγελματική ικανότητα η οποία απαιτείται, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, μπορεί να
προκύπτει και αθροιστικά από όλα τα μέλη της Κοινοπραξίας ή Ένωσης.
15.Όσον αφορά στην οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία
σύναψης Σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται:
Να έχουν μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων
έτους 2017, 2018, 2019 μεγαλύτερο από το 100% του προϋπολογισμού (άνευ ΦΠΑ) του υπό
ανάθεση Έργου, δηλαδή του 193.840,00 € (εκατόν ενενήντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων
σαράντα ευρώ). Ήτοι το συνολικό άθροισμα του μέσου γενικού ετήσιου κύκλου εργασιών των
τριών τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων (2017, 2018, 2019) να είναι μεγαλύτερο του
581.520,00€ (πεντακόσιες ογδόντα μία χιλιάδες και πεντακόσια είκοσι ευρώ). Σε περίπτωση που
ο υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών
διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο μέσος κύκλος εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις
δραστηριοποιούνται, θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το 100% του προϋπολογισμού (άνευ
ΦΠΑ) του Έργου, ήτοι σε Π/Υ 193.840,00 ευρώ άνευ ΦΠΑ. Εάν ο διαγωνιζόμενος είναι Ένωση
φυσικών ή νομικών προσώπων ή Κοινοπραξία, η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια η
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οποία απαιτείται, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, μπορεί να προκύπτει και αθροιστικά από όλα τα
μέλη της Κοινοπραξίας ή Ένωσης.
16.Είδος διαδικασίας:
Ανοικτή διαδικασία
17.Κριτήριο κατακύρωσης:
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει της βέλτιστης σχέσης
ποιότητας – τιμής.
18.Παραλαβή τεύχους Διακήρυξης 01/2020:
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το σχετικό Τεύχος της εν θέματι Διακήρυξης και
οποιοδήποτε άλλο σχετικό με τον εν θέματι Διαγωνισμό έγγραφο, άνευ αντιτίμου, από τη
διαδικτυακή σελίδα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ (www.promitheus.gov.gr) ή την ιστοσελίδα του Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού (https://www.culture.gr). Το Τεύχος Διακήρυξης διατίθεται και στην
ιστοσελίδα του προγράμματος «Διαύγεια» (https://diavgeia.gov.gr).
19.Ο εν θέματι διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). Οι προσφορές υποβάλλονται από
τους υποψήφιους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ μέχρι τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2020 και τοπική ώρα 15:00.
20.Οι υποψήφιοι μπορούν να αιτηθούν συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το
περιεχόμενο της εν θέματι Διακήρυξης μέχρι και τη δέκατη (10η) ημέρα πριν από την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δηλαδή μέχρι την Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2020 και
τοπική ώρα 15:00. Τα ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στον δικτυακό τόπο του εν
θέματι Διαγωνισμού, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.
21.Προδικαστικές προσφυγές - προσωρινή δικαστική προστασία:
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία»
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την
ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή
ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη
ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων
πιστοποιητικών.
22.Γλώσσα διενέργειας του εν θέματι Διαγωνισμού και εκτέλεσης της σχετικής Σύμβασης είναι η
Ελληνική. Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. Οι
προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
23.Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος προσφοράς:
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Δέκα (10) μήνες από την ημερομηνία διενέργειας του εν θέματι Διαγωνισμού. Προσφορές με
μικρότερο χρόνο ισχύος θα απορρίπτονται.
24.Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (www.promitheus.gov.gr) την
Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2020 και τοπική ώρα 11:00.

Η Προϊσταμένη
του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου
Στέλλα Μανδαλάκη
Αρχαιολόγος

Ακριβές Αντίγραφο
Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου
Αγγελάκη Μαρία
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