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Θέμα: Έγκριση 1ου Πρακτικού Διεθνούς Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για την επιλογή
Αναδόχου για την υλοποίηση του Υποέργου 2 με τίτλο «Ψηφιοποίηση Αρχαιολογικού
Υλικού και Ανάπτυξη Ψηφιακών Εφαρμογών», στο πλαίσιο του έργου «Καινοτόμες
δράσεις ψηφιακής προβολής και εξωστρέφειας του Αρχαιολογικού Μουσείου
Ηρακλείου», με κωδικό ΟΠΣ 5032553.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις, όπως ισχύουν:
1. Του Ν.4622/2019 (ΦΕΚ Α΄133/07-08-2019) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση,
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της
κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
2. του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98) με τίτλο «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση
και τα Κυβερνητικά όργανα».
3. Του Π.Δ. 70/22-09-2015 (ΦΕΚ 114/Α/22-09-2015) σχετικά με «Ανασύσταση των
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών … Ανάπτυξης και
Τουρισμού».
4. Του Π.Δ. 4/2018 (Α΄7) «Οργανισμός του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού».
5. Του Π.Δ. 83/9-7-2019 (Α΄ 121 ) με τίτλο «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης,
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
6. Του Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123/Α/17-07-2019) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών, Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».

7. Του άρθρου 81 του Ν. 1958/1991 (ΦΕΚ 122/Α/1991) για τον τρόπο εκτέλεσης
αρχαιολογικών έργων.
8. Του Ν. 3028/2002 (Α΄ 153) με τίτλο «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν
γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς».
9. Του Π.Δ. 24/2019 (ΦΕΚ 39/Α/04-03-2019) «Μελέτη και εκτέλεση Αρχαιολογικών
έργων».
10. Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
11. Του Ν. 2690/1999 (Α΄147) με τίτλο «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και
άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15.
12. Του Ν. 4314/2014 (Α' 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β)
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο,
τροποποίηση του Ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις» και του ν. 3614/2007 (Α'
267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την
προγραμματική περίοδο 2007 -2013».
13. Του Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
14. Του Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων
του Π.Δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του
άρθρου 1.
15. Της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην
Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών
στις εμπορικές συναλλαγές» με τίτλο «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων
4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013».
16. Του άρθρου 26 με τίτλο «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης» του
Ν.4024/2011 (Α΄226) με τίτλο «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο –
βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου
πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
17. Του Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 238 του Ν.4072/11-04-2012 (ΦΕΚ 86/Α/2012).
18. Του Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις».
19. Του Ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου
στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».
20. Του Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας».
21. Του Ν. 3310/2005 (Α΄ 30) με τίτλο «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την
αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων».

22. του Π.Δ. 82/1996 (Α΄ 66) με τίτλο «Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών
Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών
του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα»
23. Του Ν. 2121/1993 (Α' 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και
Πολιτιστικά Θέματα».
24. Του Π.Δ.28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια
έγγραφα και στοιχεία».
25. Του Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
26. Του Π.Δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιον
της Α.Ε.Π.Π.».
27. Της υπ’ αριθ. πρωτ. 20977/2007 Κ.Υ.Α (Β΄ 1673) των ΥΠ.Α και ΥΠ.Ε με θέμα
«Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε
με το ν.3414/2005».
Β. Την υπ’ αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου
Οικονομίας και Ανάπτυξης».
Γ. Την υπ’ αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Δ.

Την υπ’ αρ. 137675/ΕΥΘΥ1016/19-12-2018 Υ.Α. (ΦΕΚ 5968/Β/2018)
«Αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20-10-2016 (ΦΕΚ Β΄3521)
Υπουργική Απόφαση με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ΄
αριθ.81986/ΕΥΘΥ712/31-07-2015 (ΦΕΚ Β΄1822) Υ.Α. «Εθνικοί κανόνες
επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 - Έλεγχοι
νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 20142020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί
των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων.

Ε. Την υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΔΤΠ/49541/4190/3975/2990/2-2-2018
(Α.Δ.Α.: 974Ν4653Π4-2ΜΛ) Υπουργική Απόφαση «Τοποθέτηση Προϊσταμένων
Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων & Πολιτισμικής Κληρονομιάς του
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού».
ΣΤ. Την υπ΄ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/136505/3066/15-03-2020 (ΦΕΚ 912/Β΄/17-03-2020)
Υπουργική Απόφαση «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων Γενικών
Διευθύνσεων προς τους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας
της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και στους
Προϊσταμένους των Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής
Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών ΄Εργων του Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού».
Ζ.

Το υπ’ αρ. 2210/19-04-2019 έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ «Διευκρινίσεις ως προς τον
χρόνο έκδοσης και ισχύος των δικαιολογητικών που προσκομίζονται από τον
προσωρινό ανάδοχο (δικαιολογητικά κατακύρωσης) κατόπιν δημοσίευσης του Ν.
4605/2019».

Η.

Την υπ’ αρ. 1292/13.03.2019 (ΑΔΑ: ΨΘ07ΛΚ-ΜΨΞ) Απόφαση Ένταξης της Πράξης
με τίτλο: «Καινοτόμες δράσεις ψηφιακής προβολής και εξωστρέφειας του

Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου», με Κωδικό ΟΠΣ 5032553 στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020»
Θ. Την υπ’ αρ. 90/14-01-2020 (ΑΔΑ:ΨΥΒΜ7ΛΚ-Θ9Β) απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας
Διαχείρισης Ε.Π της Περιφέρειας Κρήτης με θέμα «Τροποποίηση της Πράξης
΄΄Καινοτόμες δράσεις ψηφιακής προβολής και εξωστρέφειας του Αρχαιολογικού
Μουσείου Ηρακλείου΄΄ με Κωδικό ΟΠΣ 5032553 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Κρήτη 2014-2020».
Ι. Την υπ’ αρ. 112202/14.05.2019 έγκριση διάθεσης πίστωσης για την ενταγμένη Πράξη:
«Καινοτόμες δράσεις ψηφιακής προβολής και εξωστρέφειας του Αρχαιολογικού
Μουσείου Ηρακλείου» με κωδικό Πράξης (ενάριθμο) Κ.Α. 2019ΕΠ00210026 (ΟΠΣ
5032553) της ΣΑΕΠ 002/1 της Περιφέρειας Κρήτης.
ΙΑ. Το υπ’ αρ. 938/27-02-2020 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. της
Περιφέρειας Κρήτης με θέμα «Προέγκριση Δημοπράτησης του Υποέργου 2 με τίτλο
«Ψηφιοποίηση αρχαιολογικού υλικού και ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών» της Πράξης
«Καινοτόμες δράσεις ψηφιακής προβολής και εξωστρέφειας του Αρχαιολογικού
Μουσείου Ηρακλείου», με Κωδικό ΟΠΣ 5032553.
ΙΒ. Την υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΑΜΗ/ΤΔΟΥ/193871/132490/1090/520/30-04-2020
(ΑΔΑ: ΩΡ9Δ4653Π4-Φ7Ξ) Απόφαση της Προϊσταμένης του ΑΜΗ για τη συγκρότηση
επιτροπών διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημόσιας σύμβασης και παραλαβής του
αντικειμένου αυτής, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/
ΔΑΠΚ/ΑΜΗ/ΤΔΟΥ/237962/165982/1515/634/22-05-2020 (ΑΔΑ: ΩΧΚ14653Π4Υ2Σ) Απόφαση.
ΙΓ. Την υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΑΜΗ/ΤΔΟΥ/245870/172051/1631/647/26-05-2020
(ΑΔΑ: 9Γ5Ι4653Π4-ΣΦΓ) Απόφαση του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου με
θέμα «Διενέργεια Διεθνούς Δημόσιου Διαγωνισμού με την Ανοικτή Διαδικασία για
συμβάσεις με προϋπολογισμό Ανώτερο του ορίου Εφαρμογής της Ενωσιακής
Νομοθεσίας για την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση του Υποέργου 2 με τίτλο:
«Ψηφιοποίηση Αρχαιολογικού Υλικού και Ανάπτυξη Ψηφιακών Εφαρμογών», στο
πλαίσιο του έργου «Καινοτόμες δράσεις ψηφιακής προβολής και εξωστρέφειας του
Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου», με κωδικό ΟΠΣ: 5032553, CPV: 72262000-9 &
30200000-1, με βάση τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων,
προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
(ΦΕΚ 147/Α’/08.08.2016) και ειδικότερα του άρθρου 27 αυτού.
ΙΔ. Το υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΑΜΗ/ΤΔΟΥ/252289/177013/1758/662/28-05-2020
(Ω3ΓΟ4653Π4-129) «Τεύχος Διακήρυξης αρ. 01 /2020 Διεθνούς Δημόσιου Ανοικτού
Διαγωνισμού για την υλοποίηση του Υποέργου 2 με τίτλο: «Ψηφιοποίηση
Αρχαιολογικού Υλικού και Ανάπτυξη Ψηφιακών Εφαρμογών», στο πλαίσιο του έργου
«Καινοτόμες δράσεις ψηφιακής προβολής και εξωστρέφειας του Αρχαιολογικού
Μουσείου Ηρακλείου», με κωδικό ΟΠΣ: 5032553 CPV: 72262000-9 & 30200000-1».
ΙΕ.

Τα υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΑΜΗ/339388/239093/2389/02-07-2020 και
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΑΜΗ/340871/240070/2396/02-07-2020
έγγραφα
του
Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου με θέμα «Αίτημα παράτασης της καταληκτικής
ημερομηνίας υποβολής προσφορών» που εκδόθηκαν προς απάντηση των υπ’ αρ.
2381/2-7-2020 ερωτήματος από τον οικονομικό φορέα-προμηθευτή με την επωνυμία
ΝΤΑΤΑΒΕΡΣ ΕΠΕ- ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και υπ’
αρ. 2376/2-7-2020 και 2390/2-7-2020 από τον οικονομικό φορέα-προμηθευτή με την
επωνυμία COSMOS COMPUTERS A.E.B.E. αντίστοιχα, όπως υποβλήθηκαν μέσω

της ψηφιακής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων.
ΙΣΤ. Το υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΑΜΗ/346750/244208/2419/06-07-2020 έγγραφο του
Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου με θέμα «Απάντηση περί αδυναμίας ανάγνωσης
μηνυμάτων επικοινωνίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ» που
εκδόθηκε προς απάντηση του υπ’ αρ. 2416/6-7-2020 ερωτήματος από τον οικονομικό
φορέα-προμηθευτή με την επωνυμία ΝΤΑΤΑΒΕΡΣ ΕΠΕ- ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, όπως υποβλήθηκε μέσω της ψηφιακής
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων.
ΙΖ. Την υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/182148/5665/11887/21.04.2020 (ΑΔΑ: 6ΤΠΦ4653Π40ΛΘ) Υ.Α. (Β΄ 1597) του ΥΠ.ΠΟ.Α με θέμα «Ορισμός κατηγοριών δαπανών με
Διατάκτη τον Υπουργό και τον Υφυπουργό ή άλλο όργανο, ορισμός αποφαινόμενου
οργάνου και ορισμός Δευτερευόντων Διατακτών στο Υπουργείο Πολιτισμού και
Αθλητισμού».
ΙΗ. Το υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΑΜΗ/ΤΔΟΥ/456748/322239/2982/1215/26-08-2020
Πρακτικό Παραλαβής, Αποσφράγισης και Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής
και Τεχνικών Προσφορών της Επιτροπής Διενέργειας των Διαδικασιών Σύναψης
Δημόσιας Σύμβασης στο πλαίσιο Διεθνούς Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού του
Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου για την εκτέλεση του υποέργου 2 που αφορά την
«Ψηφιοποίηση Αρχαιολογικού Υλικού και Ανάπτυξη Ψηφιακών Εφαρμογών», στο
πλαίσιο του έργου με τίτλο «Καινοτόμες δράσεις ψηφιακής προβολής και εξωστρέφειας
του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου», και με κωδικό ΟΠΣ: 5032553.
ΙΘ. Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων κανονιστικών πράξεων που εκδόθηκαν, των
λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή/και απορρέουν από τα οριζόμενα στα
συμβατικά τεύχη της εν θέματι Διακήρυξης με αρ. 01/2020 του Αρχαιολογικού
Μουσείου Ηρακλείου, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού,
εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την
ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά ως
παραπάνω.
Κ. Τις οδηγίες των αρμόδιων δημόσιων και υγειονομικών φορέων αναφορικά με τα μέτρα
πρόληψης για την αποφυγή και τον περιορισμό της διάδοσης του ιού SARS CοV-2,
όπως και κάθε άλλη νομοθετική ρύθμιση επί του συγκεκριμένου θέματος για την
αντιμετώπιση της τρέχουσας πανδημίας, που επηρεάζουν με κάθε τρόπο τις
διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων.
ΚΑ. Την ύπαρξη των αναγκαίων πιστώσεων για την ενταγμένη Πράξη με τίτλο
«Καινοτόμες δράσεις ψηφιακής προβολής και εξωστρέφειας του Αρχαιολογικού
Μουσείου Ηρακλείου» στο ΠΔΕ 2020 (ΣΑΕΠ- 002/1), με ενάριθμο Κωδικό Πράξης
Κ.Α. 2019ΕΠ00210026 και MIS 5032553.
Αποφασίζουμε
1.

Την έγκριση του ως άνω αναφερόμενου Πρακτικού Παραλαβής, Αποσφράγισης και
Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικών Προσφορών (βλ. συνημμένο)
για την επιλογή Αναδόχου, με σκοπό την υλοποίηση ενός έργου
ψηφιοποίησης/τεκμηρίωσης υλικού από τις συλλογές του μουσείου, τη δημιουργία μιας
σύγχρονης Δικτυακής Πύλης, την ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών περιήγησης και
ξενάγησης στο χώρο της μόνιμης έκθεσης του ΑΜΗ, καθώς και την προμήθεια

εξοπλισμού για την υποστήριξη και το διαρκή εμπλουτισμό του συστήματος, στο
πλαίσιο του υποέργου 2 με τίτλο «Ψηφιοποίηση Αρχαιολογικού Υλικού και Ανάπτυξη
ψηφιακών εφαρμογών», της Πράξης «Καινοτόμες δράσεις ψηφιακής προβολής και
εξωστρέφειας του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου», με Κωδικό ΟΠΣ 5032553.
2.

Το κλείδωμα βαθμολόγησης των προσφορών, που καταχωρήθηκε για τον υποψήφιο
οικονομικό φορέα με την επωνυμία «UNI SYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» στην
ψηφιακή πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ από την πρόεδρο του συλλογικού οργάνου
(Επιτροπής) του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου με την ευθύνη των διαδικασιών
σύναψης δημόσιας σύμβασης που αφορά στο Υποέργο 2, μέσω ενεργειών Διαχείρισης
Ειδικών Ομάδων Βαθμολόγησης.

3.

Τη συνέχεια της εν θέματι διαγωνιστικής διαδικασίας με την αποσφράγιση της
οικονομικής προσφοράς του υποψηφίου οικονομικού φορέα με την επωνυμία «UNI
SYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», ο οποίος θα ενημερωθεί για την ακριβή ημερομηνία και ώρα
αυτής μέσω ειδικής πρόσκλησης στην ψηφιακή πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., και αφού
παρέλθουν, τουλάχιστον, δέκα (10) ημέρες από την έκδοση της παρούσας απόφασης
απουσία προδικαστικής προσφυγής κατά αυτής.

4.

Την ανάρτηση της παρούσας Απόφασης συνοδεία του Πρακτικού στον διαδικτυακό
κόμβο της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στον διαδικτυακό κόμβο του ΥΠΠΟΑ, στη
διεύθυνση (URL) :
https://www.culture.gr, στη διαδρομή: Αρχική►Ανακοινώσεις - Προκηρύξεις►
Ανακοινώσεις -Διαγωνισμοί►Διεθνείς Διαγωνισμοί
(https://www.culture.gov.gr/el/announcements/SitePages/internationalcontests.aspx)
διεθνής δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός για την υλοποίηση του Υποέργου 2 με τίτλο:
«Ψηφιοποίηση Αρχαιολογικού Υλικού και Ανάπτυξη Ψηφιακών Εφαρμογών», στο
πλαίσιο του έργου «Καινοτόμες δράσεις ψηφιακής προβολής και εξωστρέφειας του
Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου», με κωδικό ΟΠΣ 5032553 και την κοινοποίηση
αυτής στον προσφέροντα/συμμετέχοντα μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας»
του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ.
Η Προϊσταμένη
του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου
Στέλλα Μανδαλάκη
Αρχαιολόγος

Συν.: πρακτικό παραλαβής, αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής
και τεχνικών προσφορών στο πλαίσιο διεθνούς δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1ο
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΑΡΑΛΑΒΗ, ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2
με τίτλο
«Ψηφιοποίηση Αρχαιολογικού Υλικού και Ανάπτυξη Ψηφιακών Εφαρμογών»
στο πλαίσιο του έργου
«Καινοτόμες δράσεις ψηφιακής προβολής και εξωστρέφειας του Αρχαιολογικού Μουσείου
Ηρακλείου»
με κωδικό ΟΠΣ: 5032553
CPV 72262000-9: «Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού» και
CPV 30200000-1: «Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες»
Σήμερα ημέρα Τρίτη, 25 Αυγούστου 2020 και ώρα 09:05, στο Ηράκλειο στα γραφεία του
Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου (Ξανθουδίδου και Χατζιδάκη - 3ος όροφος) συνήλθε η
Επιτροπή

που

ορίστηκε

με

την

υπ’

αρ.

πρωτ.

ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΑΜΗ/ΤΔΟΥ/193871/

132490/1090/520/30-04-2020 (ΑΔΑ: ΩΠ9Δ4653Π4-Φ7Ξ) Απόφαση και την υπ’ αρ. πρωτ.
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΑΜΗ/ΤΔΟΥ/237962/165982/1515/634/22-05-2020

(ΑΔΑ:

ΩΧΚ14653Π4-Υ2Σ)

τροποποιητική Απόφαση της Προϊσταμένης του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου Στέλλας
Μανδαλάκη, προκειμένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις προσφορές που υποβλήθηκαν στον
υπ’ αριθ. 92189 ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την υπ’ αριθ. 01/2020 Διακήρυξη του Αρχαιολογικού
Μουσείου Ηρακλείου με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΑΜΗ/ΤΔΟΥ/252289/177013/1758/662/2805-2020 (ΑΔΑ: Ω3ΓΟ4653Π4-129) και θέμα «Τεύχος Διακήρυξης 01/2020 Δημόσιου Διαγωνισμού
με την ανοικτή διαδικασία για συμβάσεις με προϋπολογισμό ανώτερο του ορίου εφαρμογής της
ενωσιακής νομοθεσίας (Διεθνής Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός) για την υλοποίηση του
Υποέργου 2 με τίτλο: «Ψηφιοποίηση Αρχαιολογικού Υλικού και Ανάπτυξη Ψηφιακών
Εφαρμογών» στο πλαίσιο του έργου «Καινοτόμες δράσεις ψηφιακής προβολής και
εξωστρέφειας του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου» με κωδικό ΟΠΣ: 5032553.
Στην πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής, όπως και στις επόμενες που ακολούθησαν, παρέστησαν
σε απαρτία τα εξής τακτικά μέλη:

1. Ειρήνη Νικολακοπούλου, μόνιμη υπάλληλος του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου,
κλάδου ΠΕ Αρχαιολόγων, ειδικότητας Προϊστορικών Κλασικών, με βαθμό Α΄, ως
Πρόεδρος
2. Δευκαλίων Μανιδάκης, υπάλληλος με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ του Αρχαιολογικού
Μουσείου Ηρακλείου, κλάδου ΠΕ Αρχαιολόγων, ειδικότητας Πολιτιστικής Διαχείρισης, με
βαθμό Δ΄, ως μέλος
3. Πηνελόπη Στεφανάκη, μόνιμη υπάλληλος του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου,
κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, με βαθμό Α΄, ως μέλος.

Ακολουθούν δύο (2) στάδια εργασιών της Επιτροπής:

Στάδιο 1
Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2020
Η Επιτροπή, σε κλειστή προγραμματισμένη συνεδρίαση περί της ώρας 11.00 και σε απαρτία των
μελών της, λαμβάνοντας υπόψη:
1. Την υπ’ αριθ. 01/2020 Διακήρυξη του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου για την
ψηφιοποίηση/τεκμηρίωση υλικού από τις συλλογές του μουσείου, τη δημιουργία μιας σύγχρονης
Δικτυακής Πύλης, την ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών περιήγησης και ξενάγησης στο χώρο της
μόνιμης έκθεσης του ΑΜΗ, καθώς και προμήθεια εξοπλισμού για την υποστήριξη και τον διαρκή
εμπλουτισμό του συστήματος.
2. Το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό.
3.

Τα

υπ’

αριθ.

ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΑΜΗ/339388/239093/2389/02-07-2020

και

ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΑΜΗ/340871/240070/2396/02-07-2020 έγγραφα του Αρχαιολογικού Μουσείου
Ηρακλείου με θέμα «Αίτημα παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών»
που εκδόθηκαν προς απάντηση των υπ’ αρ. 2381/2-7-2020 ερωτήματος από τον οικονομικό
φορέα-προμηθευτή με την επωνυμία ΝΤΑΤΑΒΕΡΣ ΕΠΕ- ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και υπ’ αρ. 2376/2-7-2020 και 2390/2-7-2020 από τον οικονομικό φορέαπρομηθευτή με την επωνυμία COSMOS COMPUTERS A.E.B.E. αντίστοιχα, όπως υποβλήθηκαν
μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων.
4.

Το

υπ’

αριθ.

ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΑΜΗ/346750/244208/2419/06-07-2020

έγγραφο

του

Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου με θέμα «Απάντηση περί αδυναμίας ανάγνωσης
μηνυμάτων επικοινωνίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ» που εκδόθηκε προς
απάντηση του υπ’ αρ. 2416/6-7-2020 ερωτήματος από τον οικονομικό φορέα-προμηθευτή με

την επωνυμία ΝΤΑΤΑΒΕΡΣ ΕΠΕ- ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, όπως υποβλήθηκε
μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων.

παρατήρησε τα εξής:
Ο διαγωνισμός της εν θέματι Διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε
αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, και έλαβε ως αύξοντα
αριθμό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνιστικού συστήματος, τον αριθμό 92189. Η καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν – σύμφωνα με τη Διακήρυξη – η 6η Ιουλίου 2020
και η ώρα 15:00:00, ενώ η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης «Δικαιολογητικά / Τεχνική»
ορίστηκε την 10η Ιουλίου 2020 και ώρα 11:00:00.
Η πρόεδρος της Επιτροπής σε κλειστή συνεδρίαση, την 10η Ιουλίου 2020 και ώρα 11:00,
συνδέθηκε στο σύστημα για να προχωρήσει στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών με
τα διαπιστευτήριά της (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), επέλεξε τον
ηλεκτρονικό διαγωνισμό 92189 και διαπίστωσε ότι, αφενός ο διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος
από το σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι είχε υποβληθεί εμπρόθεσμα στον
διαγωνισμό μία (1) προσφορά:
Οικονομικός Φορέας - Προμηθευτής
«UNI SYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

Ημερομηνία & ώρα υποβολής προσφοράς
06/07/2020

12:44:32

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι, μέχρι το συγκεκριμένο στάδιο της διαδικασίας αποσφράγισης, δεν
ήταν δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών. Στη συνέχεια, η πρόεδρος και το
μέλος

της Επιτροπής που διέθεταν τους απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση

«Δικαιολογητικά / Τεχνική», καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του συστήματος τα
διαπιστευτήριά τους (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειμένου να
αποσφραγισθεί ηλεκτρονικά η προσφορά. Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία, η προσφορά
αποσφραγίσθηκε στις 10/07/2020•11:06:43 – συγκεκριμένα, ο υποφάκελος «Δικαιολογητικά
συμμετοχής – Τεχνική προσφορά»- με αποτέλεσμα να είναι δυνατή, πλέον, η πρόσβαση στο
περιεχόμενό

τους.

Επισημαίνεται

ότι,

ο

υποφάκελος

«Οικονομική

Προσφορά»

δεν

αποσφραγίσθηκε αφού, σύμφωνα με τη Διακήρυξη του διαγωνισμού (βλ. υποκεφάλαιο 3.1.1,
σελ. 42), αυτό θα πραγματοποιηθεί κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η Αναθέτουσα
Αρχή.
Με την ηλεκτρονική αποσφράγιση, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η προσφορά είχε λάβει από το
σύστημα τον παρακάτω αναφερόμενο μοναδικό α/α συστήματος:

Οικονομικός Φορέας - Προμηθευτής
«UNI SYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

Α/Α προσφοράς συστήματος
175855

Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία, η Επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση του φακέλου
με τα έντυπα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς που κατέθεσε ο οικονομικός φορέαςπρομηθευτής με την επωνυμία «UNI SYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΟΥΜΑΚΗΣ και που είχε
παραληφθεί εμπρόθεσμα (όπως υποχρεώνει η Διακήρυξη στο υποκεφάλαιο 2.4.2.5, σ. 36) με
συστημένη αλληλογραφία μέσω εταιρίας ταχυμεταφορών στις 08/07/2020 (βλ. το υπ’ αριθ.
εισερχ. πρωτ. 2451/08.07.2020).
Η Επιτροπή διαβίβασε στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου αντίγραφο της εγγυητικής
επιστολής Νο. 633/7457812/Α’ («UNI SYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ») (υπ. αριθ. εισερχ. 2674/29-07-2020) προκειμένου να
διαπιστωθεί η εγκυρότητά της, έπειτα από σχετική επικοινωνία με τον εκδότη αυτής (όπως
υποχρεώνει η Διακήρυξη στο υποκεφάλαιο 2.1.5, σ. 14).
Αφού μονογράφηκαν και σφραγίστηκαν από τα μέλη της όλα τα φύλλα των έντυπων
δικαιολογητικών του φακέλου που κατέθεσε ο οικονομικός φορέας-προμηθευτής με την
επωνυμία «UNI SYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ», η Επιτροπή, περίπου στις 12.00, ολοκλήρωσε το έργο της ηλεκτρονικής αποσφράγισης
«Δικαιολογητικά / Τεχνική».

Στάδιο 2

Τρίτη 4 Αυγούστου 2020 έως Τρίτη 25 Αυγούστου 2020
Η Επιτροπή, σε προγραμματισμένες κλειστές συνεδριάσεις που μεσολάβησαν του διαστήματος
από 04/08 έως και 25/08 και σε απαρτία των μελών της, λαμβάνοντας υπόψη:
1. Την υπ’ αριθ. 01/2020 Διακήρυξη του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου για την
ψηφιοποίηση/τεκμηρίωση υλικού από τις συλλογές του μουσείου, τη δημιουργία μιας σύγχρονης
Δικτυακής Πύλης, την ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών περιήγησης και ξενάγησης στο χώρο της
μόνιμης έκθεσης του ΑΜΗ, καθώς και προμήθεια εξοπλισμού για την υποστήριξη και τον διαρκή
εμπλουτισμό του συστήματος
2. Το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό.
3. Τις προηγούμενες εργασίες της (βλ. Στάδιο 1 ).
4. Το υπ’ αριθ. εισερχ. πρωτ. 2674/29-07-2020 έγγραφο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος - Κατάστημα Πλ. Συντάγματος (10400)» με θέμα «Επιβεβαίωση
εγκυρότητας εγγυητικής» για λογαριασμό της εταιρίας με την επωνυμία «UNI SYSTEMS
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (εγγυητική
επιστολή υπ’ αρ. 633/7457812/Α΄ ποσού 3.877,00 ευρώ).
παρατήρησε τα εξής:
Έπειτα από την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής αποσφράγισης του εν θέματι Διαγωνισμού, και
αφού διαπιστώθηκε η εγκυρότητα (βλ. ως άνω εδάφιο 4) της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής
για τον οικονομικό φορέα-προμηθευτή με την επωνυμία «UNI SYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», η Επιτροπή προχώρησε στον
έλεγχο του φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» (με α/α προσφοράς
συστήματος τον 175855) που κατέθεσε ο οικονομικός φορέας-προμηθευτής με την επωνυμία
«UNI SYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,
αναφορικά με τη γνησιότητα, την εγκυρότητα αλλά και την αριθμητική αντιστοιχία των
συνημμένων δικαιολογητικών με τις απαιτούμενες διατάξεις της εν θέματι Διακήρυξης. Πιο
συγκεκριμένα, εξετάστηκαν ενδελεχώς η ακρίβεια, η πληρότητα και η επάρκεια των
υποβληθέντων ηλεκτρονικών στοιχείων των Δικαιολογητικών Συμμετοχής αλλά και της Τεχνικής
Προσφοράς και διαπιστώθηκε η πλήρης συμφωνία τους με τους απαράβατους όρους της
Διακήρυξης (βλ. κεφάλαιο 2, σσ. 11-41) στο σύνολό τους.

Στο σημείο αυτό, η Επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο του ελέγχου των Δικαιολογητικών Συμμετοχής
- Τεχνικής Προσφοράς (εντύπων & ψηφιακών) του προμηθευτή με την επωνυμία «UNI SYSTEMS
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».
Ως προς τη βαθμολόγηση των κριτηρίων, αναφορικά με την Τεχνική Λύση (Κ1-Κ8) & των
Υπηρεσιών (Κ9), και για την προσφορά που εμπρόθεσμα υπέβαλε ο οικονομικός φορέαςπρομηθευτής με την επωνυμία «UNI SYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», εκείνη αναλύεται ως εξής:

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
K1

Μεθοδολογία ψηφιοποίησης, τρισδιάστατης σάρωσης και ψηφιακής 100
επεξεργασίας υλικού.

K2

Στο κριτήριο αυτό αξιολογείται η μεθοδολογία ψηφιοποίησης και
ψηφιακής επεξεργασίας του υλικού καθώς και τα μέτρα ασφάλειας
ώστε να μην υπάρχει κανένας κίνδυνος αλλοίωσης των τεκμηρίων που
θα προσφέρονται για ψηφιοποίηση. Επίσης αξιολογείται η συμβατότητα
με τις προδιαγραφές ψηφιοποίησης της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής
Πολιτικής όπως αυτές ορίζονται από το σχετικό έγγραφο (βλ. 1.4
Θεσμικό Πλαίσιο, αρ. 24). Η υποβληθείσα προσφορά πληροί τις
απαιτήσεις.
Προτεινόμενη αρχιτεκτονική Διαδικτυακού Κόμβου και ψηφιακών 100
εφαρμογών.

K3

Στο κριτήριο αυτό αξιολογείται η αρχιτεκτονική λύση που προσφέρει ο
υποψήφιος Ανάδοχος για το διαδικτυακό κόμβο και τις ψηφιακές
εφαρμογές. Μεγαλύτερη βαθμολογία δίνεται, κατά σειρά
προτεραιότητας, σε τεχνικές λύσεις με λειτουργικότητες/χαρακτηριστικά
που δίνουν συνολικά καλύτερο αποτέλεσμα τεχνικής λύσης.
Η υποβληθείσα προσφορά πληροί τις απαιτήσεις.
Ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων, ανοιχτά πρότυπα, ανοιχτά 100
δεδομένα, άδειες χρήσης.

K4

Στο κριτήριο αυτό αξιολογείται η ασφάλεια των πληροφοριακών
συστημάτων, η χρήση ανοικτών προτύπων, ανοιχτών δεδομένων και
αδειών χρήσης των προσφερόμενων τεχνικών λύσεων του υποψήφιου
Αναδόχου, πλέον των απαιτούμενων. Μεγαλύτερη βαθμολογία δίνεται
σε τεχνικές λύσεις με υπηρεσίες/ τεχνικές/τεχνολογίες που προσφέρουν
μεγαλύτερη ασφάλεια δεδομένων και επιπλέον λειτουργικότητες
λογισμικών και αδειών χρήσης.
Η υποβληθείσα προσφορά πληροί τις απαιτήσεις.
Ευχρηστία, φιλικότητα, πολυκαναλικότητα των λύσεων.
110

K5

Στο κριτήριο αυτό αξιολογείται η ευχρηστία, η φιλικότητα και η
πολυκαναλικότητα των προσφερόμενων τεχνικών λύσεων του
υποψήφιου Αναδόχου, πλέον των απαιτούμενων. Μεγαλύτερη
βαθμολογία δίνεται σε τεχνικές λύσεις που θα εξασφαλίζουν καλύτερα
αποτελέσματα ως προς την αξιολόγηση και βελτιστοποίηση ευχρηστίας.
Η υποβληθείσα προσφορά πληροί τις απαιτήσεις και προσφέρει τεχνικές
λύσεις που βελτιστοποιούν την ευχρηστία του συστήματος.
Επεκτασιμότητα, παραμετρικότητα, διαλειτουργικότητα, βιωσιμότητα.
100

K6

Στο κριτήριο αυτό αξιολογείται η επεκτασιμότητα, παραμετρικότητα,
διαλειτουργικότητα και βιωσιμότητα των προσφερόμενων τεχνικών
λύσεων του υποψήφιου Αναδόχου, πλέον των απαιτούμενων.
Μεγαλύτερη βαθμολογία δίνεται σε τεχνικές λύσεις που βασίζονται σε
τεχνολογίες αιχμής και προσφέρουν άλλες δυνατότητες (ενδεικτικά:
δυνατότητες βέλτιστης χρήσης, προσθήκης και επεξεργασίας
περιεχομένου).
Η υποβληθείσα προσφορά πληροί τις απαιτήσεις.
Ετοιμότητα, τεκμηρίωση και επάρκεια της συνολικής λύσης.
110

K7

Στο κριτήριο αυτό αξιολογείται η ετοιμότητα, τεκμηρίωση και επάρκεια
της συνολικής λύσης του υποψήφιου Αναδόχου, πλέον των
απαιτούμενων. Μεγαλύτερη βαθμολογία δίνεται σε τεχνικές λύσεις με
πληρέστερη τεκμηρίωση επάρκειας της τεχνικής λύσης. Επιπλέον, για το
συγκεκριμένο κριτήριο, λαμβάνονται υπόψη τα δείγματα/προσχέδια σε
μορφή στιγμιότυπων (screenshots) των εφαρμογών που οι υποψήφιοι
Ανάδοχοι θα πρέπει να συμπεριλάβουν στο φάκελο της Τεχνικής
Προσφοράς (βλ. κεφ. 2.4.3.2 Τεχνική Προσφορά).
Η υποβληθείσα προσφορά πληροί τις απαιτήσεις και προσφέρει πλήρη
τεκμηρίωση ως προς την ετοιμότητα και την επάρκεια της τεχνικής
λύσης.
Τεχνικές προδιαγραφές προσφερόμενου εξοπλισμού.
110

K8

Στο κριτήριο αυτό αξιολογούνται οι τεχνικές προδιαγραφές του
προσφερόμενου εξοπλισμού του υποψήφιου Αναδόχου, πλέον των
απαιτούμενων. Μεγαλύτερη βαθμολογία δίνεται στον προσφερόμενο
εξοπλισμό (συμπεριλαμβανομένων των αδειών χρήσης του λογισμικού)
που θα υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές της παρούσας Διακήρυξης.
Η υποβληθείσα προσφορά υπερπληροί τις απαιτήσεις των
προδιαγραφών της Διακήρυξης.
Προσβασιμότητα των λύσεων.
100

Κ9

Στο κριτήριο αυτό αξιολογείται η προσβασιμότητα των προσφερόμενων
τεχνικών λύσεων του υποψήφιου Αναδόχου, πλέον των απαιτούμενων.
Μεγαλύτερη βαθμολογία δίνεται σε τεχνικές λύσεις με επιπλέον
λειτουργικότητες/δυνατότητες για ομάδες ΑμεΑ.
Η υποβληθείσα προσφορά πληροί τις απαιτήσεις.
Υπηρεσίες εκπαίδευσης.
120
Στο κριτήριο αυτό αξιολογούνται οι υπηρεσίες εκπαίδευσης.
Μεγαλύτερη βαθμολογία δίνεται σε τεχνικές προσφορές με καλύτερες
(ποσοτικά και ποιοτικά) υπηρεσίες εκπαίδευσης.
Η υποβληθείσα προσφορά υπερπληροί τις απαιτήσεις ως προς το
πρόγραμμα και το περιεχόμενο των προσφερόμενων υπηρεσιών
εκπαίδευσης.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή:
i. Προχωρά στην καταχώριση της βαθμολογίας κριτηρίων της προσφοράς στην ψηφιακή
πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., για τον προμηθευτή με την επωνυμία «UNI SYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ως Κ1=100, Κ2=100, Κ3=100,
Κ4=110, Κ5=100, Κ6=110, Κ7=110, Κ8=100, και Κ9=120.
Η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς υπολογίζεται ως Κ1(100x0,15) + Κ2(100x0,20) +
Κ3(100x0,10) + Κ4(110x0,10) + Κ5(100x0,15) + Κ6(110x0,15) + Κ7(110x0,05) + Κ8(100x0,05) +
Κ9(120x0,05), ήτοι Bi=104.
ii. Εισηγείται τη συνέχεια της διαγωνιστικής διαδικασίας, ήτοι την αποσφράγιση της οικονομικής
προσφοράς του οικονομικού φορέα-προμηθευτή με την επωνυμία:
«UNI SYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,
και
iii. Κοινοποιεί το παρόν Πρακτικό δια του χειριστή του υπ’ αριθ. 92189 Διαγωνισμού, μέσω της
ψηφιακής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ και των ενεργειών «Επικοινωνίας», στην Αναθέτουσα Αρχή
προς έγκριση.
Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της Επιτροπής και περί ώρας 15:30 της 25ης Αυγούστου
2020, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολουθεί:

Η Τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης

Ειρήνη Νικολακοπούλου, Πρόεδρος της Επιτροπής

Δευκαλίων Μανιδάκης, Μέλος της Επιτροπής

Πηνελόπη Στεφανάκη, Μέλος της Επιτροπής

Ακριβές Αντίγραφο
Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου
Αβρονιδάκη ∆έσποινα

