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Α∆Α: ΩΧ5Σ4653Π4-727
Ηµ/νία: 25/05/2020
Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΑΠΚ/ΑΜΘ/Τ∆ΟΥ/240121/167716/1741/827
Ηµ/νία Έκδοσης 25/05/2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
----------------Δ/νση
: Μ. Ανδρόνικου 6
T.K. 546 21 Θεσσαλονίκη
Ταχ. Δ/νση
: Ταχ. Θυρίδα 50 619
Τ.Κ. 540 13 Θεσσαλονίκη
Πληροφορίες : Μαυρομμάτη Κ., Λιόλιος Θ.
Τηλέφωνο
2313 310201
Fax
: 2310 861306
E-mail
: logistirio.amth@culture.gr
ΘΕΜΑ: Περίληψη Διακήρυξης 01/2020 Διεθνούς Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού
με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών και προμήθεια
και εγκατάσταση του αναγκαίου τεχνολογικού εξοπλισμού του έργου ΤΟ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΟΥ» που είναι ενταγμένο στο ΠΕΠ Κεντρική Μακεδονία
2014-1010 με κωδικό MIS 5026708.
Το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης προκηρύσσει Διεθνή Δημόσιο Ανοικτό
Διαγωνισμό με συνολικό προϋπολογισμό 409.677,42€ (μη συμπεριλαμβανομένου
του ΦΠΑ 24%) για την επιλογή αναδόχου/αναδόχων με σκοπό την υλοποίηση μιας
εφαρμογής ψηφιακού ξεναγού, τη διασύνδεση με ζεύγος οπτικών ινών του
Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης με το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και
Τεχνολογίας και την προμήθεια και εγκατάσταση του απαραίτητου δικτυακού και
άλλου τεχνολογικού εξοπλισμού.
1.

Αναθέτουσα αρχή

Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού/Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και
Πολιτιστικής Κληρονομιάς/Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης
Ταχ. διεύθυνση: Μ. Ανδρόνικου 6, ΤΘ 506 19, 54013, Θεσσαλονίκη, ΕΛΛΑΔΑ
2.

Επικοινωνία

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και
δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση.
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη
διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr
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3.

Σύντομη περιγραφή:

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών πληροφορικής και
τηλεπικοινωνιών και η προμήθεια και εγκατάσταση του αναγκαίου τεχνολογικού
εξοπλισμού για την υλοποίηση του έργου «ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΟΥ» ως
ακολούθως:
Α) ανάπτυξη μιας εφαρμογής ψηφιακού ξεναγού για έξυπνες συσκευές iOS και
Android που θα είναι διαθέσιμη μέσω ηλεκτρονικών καταστημάτων (play store, app
store κ.α),
Β) υλοποίηση και παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης για 15 έτη ζεύγους
συνδέσμων οπτικών ινών από κόμβο διασύνδεσης του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και
Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) έως το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης (ΑΜΘ) μέσω
σύμβασης IRU. Το κόστος συντήρησης των συνδέσμων θα βαρύνει την Αναθέτουσα
Αρχή και
Γ) προμήθεια και εγκατάσταση δικτυακού και άλλου τεχνολογικού εξοπλισμού.
4.

Εκτιμώμενη συνολική αξία: 409.677,42 € (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

5.

Τόπος εκτέλεσης της σύμβασης

Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης
Μανόλη Ανδρόνικου 6, 54621, Θεσσαλονίκη, ΕΛΛΑΔΑ
6.

Ημερομηνία δημοσίευσης στην επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(ΕΕΕΕ): Δευτέρα, 25/05/2020.

7.

Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τρία (3) τμήματα.
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για όλα τα τμήματα.
Μέγιστος αριθμός τμημάτων που μπορούν να ανατεθούν σε έναν προσφέροντα: (3)
τρία.
Εναλλακτικές προσφορές ΔΕΝ θα γίνουν δεκτές για κανένα τμήμα.
ΔΕΝ υφίστανται δικαιώματα προαίρεσης σε κανένα τμήμα.
7.1. ΤΜΗΜΑ 1 - Ανάπτυξη εφαρμογής ψηφιακού ξεναγού για έξυπνες συσκευές
iOS και Android
CPV: 72262000
Σύντομη Περιγραφή: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάπτυξη, διαχείριση
περιεχομένου και παραγωγή ενός έξυπνου ψηφιακού οδηγού για smart phones και
tablets, που θα αναπτύσσεται τόσο εντός, όσο και εκτός του Μουσείου και θα
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περιλαμβάνει ενδεικτικά audio guide σε δώδεκα γλώσσες, εντοπισμό σημείου
ανεύρεσης «αρχαιολογικών θησαυρών» στο πολεοδομικό συγκρότημα
Θεσσαλονίκης, αλλά και στην ευρύτερη Περιφέρεια ΚΜ, διασύνδεσή τους με έναν
εύχρηστο και λειτουργικό τρόπο με τα ίδια τα εκθέματα εντός Μουσείου,
παιχνιδοποίηση (gamification) με σκοπό ο χρήστης της εφαρμογής να συμμετάσχει
ενεργά ενόσω βρίσκεται στην ευρύτερη Περιφέρεια ΚΜ, κερδίζοντας δώρα και
υπηρεσίες κατά την επίσκεψή του στο ΑΜΘ.
Κριτήρια ανάθεσης:
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ: 85%











Συνολική αντίληψη αντικειμένου και σκοπιμότητας του Έργου (5%)
Προσέγγιση για την Επίτευξη των Στόχων του Έργου και Αντιμετώπιση
Κρίσιμων Παραγόντων Επιτυχίας (7%)
Αρχιτεκτονική,
τεχνολογικά
χαρακτηριστικά
εφαρμογής,
τεχνικά
χαρακτηριστικά εξοπλισμού (15%)
Σχεδιασμός εφαρμογής, λειτουργικά χαρακτηριστικά και διασφάλιση
παραμέτρων ασφάλειας, ευχρηστίας, προσβασιμότητας και βιωσιμότητας.
(20%)
Οργάνωση Υλοποίησης Έργου (10%)
Μεθοδολογία Διοίκησης Έργου και Οργάνωσης Ομάδας Έργου (5%)
Υπηρεσίες Δοκιμαστικής και Παραγωγικής Λειτουργίας (5%)
Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης, Συντήρησης – Εγγύηση καλής λειτουργίας
(20%)
Μεθοδολογία, τεχνικές και εργαλεία υλοποίησης δράσεων προβολής και
δημοσιότητας (13%)

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΙΜΗΣ: 15%
Εκτιμώμενη αξία: 346.774,19 €
Διάρκεια: Εικοσιένας (21) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης
7.2. ΤΜΗΜΑ 2 - Υλοποίηση και παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης ζεύγους
οπτικών ινών μέσω σύμβασης IRU
CPV: 64200000
Σύντομη περιγραφή: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η διασύνδεση του ΑΜΘ με το
Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ). Για την υλοποίηση της δράσης
απαιτείται η παραχώρηση δικαιωμάτων χρήσης για δεκαπέντε (15) έτη ζεύγους
οπτικών ινών για τη διασύνδεση σε υπερ-υψηλές ταχύτητες, του Αρχαιολογικού
Μουσείου Θεσσαλονίκης με σημείο παρουσίας του δικτύου ΕΔΕΤ.
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Η διασύνδεση του υφιστάμενου δικτύου του ΑΜΘ με το δίκτυο του ΕΔΕΤ θα
πραγματοποιηθεί μέσω ζεύγους σκοτεινών οπτικών ινών. Το δικαίωμα χρήσης
ζεύγους οπτικών ινών υλοποιείται με σύμβαση τύπου IRU (Indefeasible Right of
Use) που περιλαμβάνει:
1. τις υπηρεσίες υλοποίησης των συνδέσμων οπτικών ινών (κατά τους πρώτους
δεκαπέντε (15) μήνες του έργου)
2. την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης των συνδέσμων οπτικών ινών για
δεκαπέντε (15) έτη, η οποία θα ξεκινήσει μετά την Οριστική Ποσοτική και
Ποιοτική Παραλαβή των υπηρεσιών υλοποίησης του δικτύου οπτικών ινών
και
3. τις υπηρεσίες συντήρησης των συνδέσμων οπτικών ινών για δεκαπέντε (15)
έτη, δηλαδή για το πλήρες διάστημα του δικαιώματος χρήσης του δικτύου
οπτικών ινών. Το κόστος των υπηρεσιών συντήρησης θα βαρύνουν την Α.Α.
Κριτήρια ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
τιμής.
Εκτιμώμενη αξία: 32.258,06 € (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
Διάρκεια: Δεκαπέντε (15) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης
7.3. ΤΜΗΜΑ 3 - Προμήθεια και εγκατάσταση δικτυακού και άλλου τεχνολογικού
εξοπλισμού 3
CPV: 32420000
Σύντομη περιγραφή: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και
εγκατάσταση δικτυακού, οπτικοακουστικού και υπολογιστικού εξοπλισμού που
είναι απαραίτητος για την υλοποίηση του έργου «ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΟΥ».
Συνοπτικά ο υπό προμήθεια εξοπλισμός περιλαμβάνει τα παρακάτω:







Ένας (1) δρομολογητής δικτύου (router).
Τρεις (3) διαχειριζόμενους μεταγωγείς δικτύου (managed gigabit ethernet
switches). Επτά (7) μεταγωγείς δικτύου (switches).
Τρία (3) αδιάλειπτα τροφοδοτικά ρεύματος UPS.
Είκοσι (20) συσκευές ασύρματης πρόσβασης (Access points). Τρεις (3)
δικτυακές κάμερες IP υψηλής ανάλυσης.
Μία (1) Δικτυακή συσκευή αποθήκευσης (Network Attached Storage – NAS).
Έξι (6) σκληρούς δίσκους για τον NAS – συνολικής ελάχιστης χωρητικότητας
72ΤΒ.

Κριτήρια ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
τιμής
Εκτιμώμενη αξία: 30.645,16€ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
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Διάρκεια: Δέκα (10) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης
8.

Χρηματοδότηση

Το έργο με MIS 5026708 χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων, και συγκεκριμένα τη ΣΑ ΕΠ0081, με ενάριθμο κωδικό Πράξης ΣΑ
2018ΕΠ00810194, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014 -2020» (Ε.Σ.Π.Α.
2014 - 2020).
9.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας
σύμβασης απαιτείται για τα τμήματα 1 και 2 να ασκούν δραστηριότητα συναφή με
το αντικείμενο της σύμβασης, ενώ για το τμήμα 3 να ασκούν εμπορική ή
βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της
προμήθειας.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή
εμπορικά 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 μέλους του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που 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 ή εμπορικά μητρώα.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς για τα τμήματα 1 και 2 θα
πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επαγγελματικό μητρώο, εφόσον, κατά την
κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή τους για την υπό ανάθεση υπηρεσία, ενώ
για το τμήμα 3 απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή
Βιομηχανικό Επιμελητήριο.
10. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια:
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα
διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν
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μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων οικονομικών ετών
(2017, 2018, 2019) ίσο ή μεγαλύτερο του 200% του προϋπολογισμού του Τμήματος,
μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για το οποίο υποβάλλουν προσφορά. Η οικονομική
και χρηματοοικονομική επάρκεια ανά Τμήμα της σύμβασης διαμορφώνεται ως
εξής:
ΤΜΗΜΑ 1: 693.548,38€
ΤΜΗΜΑ 2: 64.516,12€
ΤΜΗΜΑ 3: 61.290,32€
Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα
μικρότερο των τριών διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο μέσος γενικός ετήσιος κύκλος
εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται, θα πρέπει να είναι
ίσος ή μεγαλύτερος του 200% του προϋπολογισμού του Τμήματος, μη
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για το οποίο υποβάλλεται προσφορά.
Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς σε περισσότερα του ενός Τμήματα, η εν λόγω
απαίτηση καλύπτεται από το Τμήμα με τον μεγαλύτερο προϋπολογισμό.
Εάν ο οικονομικός φορέας είναι Ένωση φυσικών ή νομικών προσώπων ή
Κοινοπραξία, η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια μπορεί να προκύπτει
και αθροιστικά από όλα τα μέλη της Κοινοπραξίας ή Ένωσης.
11. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα
διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται, επί ποινή
αποκλεισμού να διαθέτουν σωρευτικά, ανά τμήμα, τα ακόλουθα:
ΤΜΗΜΑ 1
Α. Κατά τη διάρκεια των έξι (6) τελευταίων ετών πριν το έτος διενέργειας του
διαγωνισμού (2014-2019) να έχουν υλοποιήσει τουλάχιστον ένα (1) έργο
δημιουργίας ψηφιακών εφαρμογών πολιτιστικού ή/και τουριστικού περιεχομένου
σε Μουσεία ή Αρχαιολογικούς χώρους ή άλλο χώρο πολιτισμού, με προϋπολογισμό
μεγαλύτερο του 60%, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, του τμήματος 1 της
παρούσας σύμβασης, το οποίο θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο την ανάπτυξη
εφαρμογής πολυμεσικής ξενάγησης, με δυνατότητα υποστήριξης τόσο στο
περιεχόμενο όσο και στο περιβάλλον διεπαφής δύο τουλάχιστον ευρωπαϊκών
γλωσσών.
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων η παραπάνω απαίτηση μπορεί να
καλύπτεται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης.
Β. Κατά τη διάρκεια των έξι (6) τελευταίων ετών πριν το έτος διενέργειας του
διαγωνισμού (2014-2019) να έχουν υλοποιήσει τουλάχιστον ένα (1) έργο ανάπτυξης
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εφαρμογής περιήγησης για έξυπνα κινητά το οποίο θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο
τα ακόλουθα:
• Διασύνδεση με πλατφόρμα προώθησης μηνυμάτων (push notifications)
• Παιχνιδοποίηση (gamification)
• Χρήση τεχνολογιών location
Γ. Να διαθέτουν επαρκή σε πλήθος ομάδα έργου, αποτελούμενη κατ’ ελάχιστον
από δέκα (10) άτομα:
•
•
•
•
•
•
•

έναν (1) Υπεύθυνο έργου - συντονιστή
έναν (1) Αναπληρωτή Υπεύθυνο Έργου – Υπεύθυνο ποιότητας
δύο (2) Υπεύθυνους Ανάπτυξης Εφαρμογών κινητών τηλεφώνων
δύο (2) Αναλυτές - Προγραμματιστές
ένα (1) γραφίστα/designer
δύο (2) αρχαιολόγους
έναν (1) Υπεύθυνο Δράσεων Προβολής και Δημοσιότητας

Τα απαιτούμενα προσόντα και η εμπειρία της ομάδας έργου περιγράφονται
αναλυτικά στην παράγραφο 2.2.6.1 της διακήρυξης.
Δ. Να είναι πλήρως συμμορφωμένοι με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την
Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) και να διαθέτουν στέλεχος ως
υπεύθυνο προστασίας δεδομένων (Data Protection Officer) καθόλη τη διάρκεια του
έργου.
ΤΜΗΜΑ 2
Α. Κατά τη διάρκεια των έξι (6) τελευταίων ετών πριν το έτος διενέργειας του
διαγωνισμού (2014-2019) να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τουλάχιστον ένα (1)
έργο παροχής υπηρεσιών δικαιωμάτων χρήσης οπτικής υποδομής ή/και υπηρεσιών
εγκατάστασης, συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών δικτύου οπτικών ινών,
ύψους κατ’ έργο άνω των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000€) μη συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ. Για τον υπολογισμό της πενταετίας, λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία
ολοκλήρωσης των έργων
Β. Για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς, να έχουν
αδειοδοτηθεί από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)
ως πάροχοι Δικτύων και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. Για τους λοιπούς
οικονομικούς φορείς απαιτείται, επί ποινή αποκλεισμού, να αποδείξουν ότι
διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη του αντίστοιχου οργανισμού στην
χώρα προέλευσής τους.
Γ. Να διαθέτουν οργανωμένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης δικτύου.
Δ. Να διαθέτουν οργανωμένο τμήμα τεχνικής/τηλεφωνικής υποστήριξης πελατών.
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Ε. Να διαθέτουν έναν (1) Υπεύθυνο έργου - συντονιστή με προσόντα και εμπειρία
που περιγράφονται αναλυτικά στην παράγραφο 2.2.6.2 της διακήρυξης.
ΤΜΗΜΑ 3
Α. Κατά τη διάρκεια των έξι (6) τελευταίων ετών πριν το έτος διενέργειας του
διαγωνισμού (2014-2019) να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τουλάχιστον δύο (2)
έργα προμήθειας, εγκατάστασης και υποστήριξης δικτυακού εξοπλισμού,
ασύρματων δικτύων Wi-Fi και τοπικών δικτύων LAN, με συνολικό προϋπολογισμό
κατ’ έργο άνω των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Για τον υπολογισμό της πενταετίας, λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία ολοκλήρωσης
των έργων.
Β. Να διαθέτουν οργανωμένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης πελατών.
Εάν ο οικονομικός φορέας είναι Ένωση φυσικών ή νομικών προσώπων ή
Κοινοπραξία, η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, για όλα τα τμήματα του
διαγωνισμού, μπορεί να προκύπτει και αθροιστικά από όλα τα μέλη της
Κοινοπραξίας ή Ένωσης.
12. Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 4, 5 και 6 της Διακήρυξης.
13. Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 07/07/2020
Τοπική ώρα: 15:00
14. Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις
συμμετοχής: Ελληνικά
15. Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Δώδεκα (12) μήνες από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών
16. Αποσφράγιση των προσφορών
Η αποσφράγιση θα γίνει ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ από το
πιστοποιημένο αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού).
Ημερομηνία: 13/07/2020
Τοπική ώρα: 10:00
Τόπος: Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, Μ. Ανδρόνικου 6, 54621,
Θεσσαλονίκη
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17. Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας
Θα γίνονται ηλεκτρονικές πληρωμές
18. Συμπληρωματικές πληροφορίες:
ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης
κατατίθεται από τους προσφέροντες εγγυητική επιστολή συμμετοχής για κάθε
τμήμα για το οποίο υποβάλλεται προσφορά, ίση με το2% της εκτιμώμενης αξίας
του κάθε τμήματος εκτός ΦΠΑ, ως εξής:
ΤΜΗΜΑ 1: 6.935,48€
ΤΜΗΜΑ 2: 645,16€
ΤΜΗΜΑ 3: 612,90€
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει
και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων
που συμμετέχουν στην ένωση.
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης,
το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός
ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Ο ελάχιστος χρόνος ισχύος της εγγύηση καλής εκτέλεσης κάθε τμήματος είναι:
ΤΜΗΜΑ 1: 24 μήνες
ΤΜΗΜΑ 2: 18 μήνες
ΤΜΗΜΑ 3: 13 μήνες
ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ
Στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής, μεγαλύτερου ύψους από αυτό που
καλύπτεται με την εγγύηση καλής εκτέλεσης προσκομίζεται από τον ανάδοχο
εγγύησης προκαταβολής που θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της
εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλομένης προκαταβολής.
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Για την καλή λειτουργία των υπηρεσιών και του εξοπλισμού, ο Ανάδοχος κάθε
τμήματος υποχρεούται να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας, η αξία
της και η ελάχιστη διάρκεια της οποίας ορίζεται ως εξής:
ΤΜΗΜΑ 1: αξία ίση με ποσοστό 3% επί του συμβατικού τιμήματος, μη
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, του τμήματος 1 της παρούσης, διάρκειας τουλάχιστον
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τριών (3) ετών από την Οριστική Παραλαβή του συνολικού αντικειμένου του
τμήματος 1 της παρούσας.
ΤΜΗΜΑ 2: αξία ίση με ποσοστό 25%, επί του συμβατικού τιμήματος, μη
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, του τμήματος του έργου που αφορά στις
υπηρεσίες συντήρησης του δικτύου οπτικών ινών για δεκαπέντε (15)έτη, διάρκειας
τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ετών από την Οριστική Παραλαβή των υπηρεσιών
υλοποίησης του δικτύου οπτικών ινών.
ΤΜΗΜΑ 3: αξία ίση με ποσοστό 3% επί του συμβατικού τιμήματος, μη
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, του τμήματος 3 της παρούσης, διάρκειας τουλάχιστον
τριών (3) ετών από την Οριστική Παραλαβή του συνολικού αντικειμένου του
τμήματος 3 της παρούσας.
19. Διαδικασίες προσφυγής
Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)
Λεωφ.Θηβών 196-198, Κτίριο Κεράνης, 18233, Αγ. Ιωάννης Ρέντης, Αθήνα
http://www.aepp-procurement.gr/
email: aepp@aepp-procurement.gr
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Φαξ: +30 2132141229
Προθεσμίες άσκησης προδικαστικής προσφυγής
(α) Δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα
ή τηλεομοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε
αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως
(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης
που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής
προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της
προσβαλλόμενης παράλειψης.
Η Αναπληρώτρια
Προϊσταμένη του Α.Μ.Θ.
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Αγγελική Κουκουβού
Αρχαιολόγος

