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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού
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Περίληψη Διακήρυξης 01/2020 Διεθνούς Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού που
αφορά στο Έργο με τίτλο «Το ψηφιακό Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού: από
την εικόνα στην εμπειρία. Δράσεις αναβάθμισης της διάδρασης και της
εμπειρίας επίσκεψης στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού» που είναι
ενταγμένο στο ΠΕΠ Κεντρική Μακεδονία 2014-1010 με κωδικό MIS 5029874

Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού προκηρύσσει τον Διεθνή Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό με
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει
της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, συνολικού προϋπολογισμού 415.047,00 € (μη
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%), που αφορά στην επιλογή Αναδόχου με σκοπό την
υλοποίηση του έργου με τίτλο «Το ψηφιακό Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού: από την εικόνα
στην εμπειρία. Δράσεις αναβάθμισης της διάδρασης και της εμπειρίας επίσκεψης στο Μουσείο
Βυζαντινού Πολιτισμού» με τα ακόλουθα στοιχεία:
1. Αναθέτουσα Αρχή:
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού/Γενική Γραμματεία Πολιτισμού/Μουσείο βυζαντινού
Πολιτισμού
-Ταχυδρομική Διεύθυνση: Τ.Θ. 50047 | 54013, Θεσσαλονίκη
-Τ.: 2313-306400 | F.: 2313-306402 | E.: mbp@culture.gr
- Κωδικός NUTS: EL522
2. Δημοσίευση στην ΕΕΕΕ:
-Ημερομηνία αποστολής της Προκήρυξης στην ΕΕ: 21-07-2020
-Αριθμός Προκήρυξης στην ΕΕ: 2020 / S 142-349791 και δημοσιεύτηκε στις 24/07/2020
3. Πληροφορίες για τη Διακήρυξη αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής στη
διαδρομή:
Αρχική ► Ανακοινώσεις http://mbp.gr/el/bulletins στις 24-07-2020
4. Τύπος Σύμβασης:
Παροχή υπηρεσιών και προμήθεια εξοπλισμού
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Αντικείμενο του εν θέματι Διαγωνισμού αποτελεί η επιλογή Αναδόχου για την ανάπτυξη και
υλοποίηση του έργου «Το ψηφιακό Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού: από την εικόνα στην
εμπειρία. Δράσεις αναβάθμισης της διάδρασης και της εμπειρίας επίσκεψης στο Μουσείο
Βυζαντινού Πολιτισμού». Το αντικείμενο του έργου έχει τρεις βασικές κατευθύνσεις:
•

Την ανάπτυξη τοπικών δράσεων ενίσχυσης της εμπειρίας επίσκεψης

•

Την ανάπτυξη δράσεων για την εξ αποστάσεως επαφή του κοινού με το μουσείο

•

Τη δημιουργία υποδομών διαχείρισης του ψηφιακού αποθέματος του μουσείου, τόσο με
το υλικό που θα παραχθεί για τις παραπάνω δράσεις όπως και άλλου υλικού από
προηγούμενα έργα του μουσείου.

Ειδικότερα στο πλαίσιο του έργου περιλαμβάνονται τα παρακάτω παραδοτέα:










ΠΑΡ-01: Ακουστική ξενάγηση
ΠΑΡ-02: Ξενάγηση στη νοηματική
ΠΑΡ-03: Ξενάγηση σε φορητές συσκευές του κοινού
ΠΑΡ-04: Νέο Web Site με Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός του κόμβου του ΜΒΠ,
συμπεριλαμβάνοντας και τις νέες υπηρεσίες
ΠΑΡ-05: Αντικείμενα επαυξημένης Πραγματικότητας (σημαντικά αντικείμενα από την
έκθεση του μουσείου, σε ψηφιακή μορφή και
διαδραστική κωδικοποίηση (VR),
ΠΑΡ-06: Πέντε (5) ψυχαγωγικά-εκπαιδευτικά παιχνίδια
ΠΑΡ-07. Προσωπικό εκπαιδευμένο στην διαχείριση, ενημέρωση και ρύθμιση του νέου
κόμβου,
ΠΑΡ-08/09: CMS- Ψηφιακό αποθετήριο (Φωτογραφική τεκμηρίωση αντικειμένων από τις
συλλογές του μουσείου (βίντεο αντικειμένων και άλλων θεμάτων, γραφιστικά στοιχεία,
κείμενα, ηχογραφήσεις και μονταρισμένα ακουστικά στοιχεία, πολυμεσικές συνθέσεις,
βιβλιογραφικές πηγές, Υλικό τρίτων με χαρακτηρισμό δικαιωμάτων χρήσης, υλικό
προβολής).

5. Κοινό λεξιλόγιο για τις Δημόσιες Συμβάσεις (CPV):
 CPV 72000000-1: «Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών,
ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη»
 CPV 30200000-1: «Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες»
6. Η εκτιμώμενη αξία της Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων δεκατεσσάρων
χιλιάδων εξακοσίων πενήντα οκτώ ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτών (514.658,28 €)
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, {προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 415.047,00€ και ΦΠΑ:
99.611,28 €.
7. Διάρκεια της Σύμβασης ή προθεσμία εκτέλεσης:
Δεκαοχτώ (18) μήνες από την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης
8. Τα υπό προμήθεια αγαθά και οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα εγκατασταθούν στους χώρους
του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού. Ο χρόνος, ο τόπος και τρόπος παράδοσης, καθώς και
ο χρόνος παραλαβής του αντικειμένου της Σύμβασης περιγράφονται στα άρθρα 6.2 & 6.3 της
εν θέματι Διακήρυξης και ορίζονται αναλυτικά στο συνημμένο σχέδιο της σχετικής Σύμβασης
που θα υπογραφεί μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου
9. Εναλλακτικές προσφορές δεν θα ληφθούν υπόψη
10. Οι εγγυήσεις που απαιτούνται στον εν θέματι διαγωνισμό είναι οι εξής:
2

20PROC007081361 2020-07-24

11.

12.

13.

14.

 Εγγυητική επιστολή συμμετοχής, η οποία ανέρχεται στο 2% της εκτιμώμενης αξίας της
Σύμβασης (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%), ήτοι του ποσού των οκτώ χιλιάδων
τριακοσίων ευρώ (8.300€).
 Για την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης απαιτείται η εγγύηση 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
 Στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής μεγαλύτερου ύψους από αυτό που
καλύπτεται με την εγγύηση καλής εκτέλεσης, προσκομίζεται από τον Ανάδοχο εγγύηση
προκαταβολής που θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής
εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλομένης προκαταβολής
 Εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας και συντήρησης το ύψος της οποίας ανέρχεται σε
ποσοστό 2% επί της αξίας της Σύμβασης η οποία κατατίθεται στην Αναθέτουσα Αρχή για
περίοδο τουλάχιστον δύο (2) ετών και καλύπτει την εγγύηση για συντήρηση, διάθεση
ανταλλακτικών, αποκατάσταση ζημιών κλπ., με ευθύνη του Ανάδοχου προμηθευτήπαρόχου υπηρεσιών
Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και
από το Ελληνικό Δημόσιο, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.),
συγκεκριμένα της ΣΑΕΠ-008/1 και με ενάριθμο Κωδικό Πράξης Κ.Α. 2018ΕΠ00810195 (MIS
5029874), στο πλαίσιο του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»
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 (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 σχετικής
παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Για τις ενώσεις οικονομικών φορέων,
συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν σε
συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς
Για την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των οικονομικών φορέων απαιτείται:
 Να διαθέτουν την κατάλληλα τεκμηριωμένη και αποδεδειγμένη επαγγελματική
ικανότητα στο πλαίσιο Έργων αντίστοιχου μεγέθους, αντικειμένου και πολυπλοκότητας
με το υπό ανάθεση Έργο
 Να διαθέτουν ανθρώπινο δυναμικό και πόρους ικανούς και αξιόπιστους ώστε να φέρουν
σε πέρας και επιτυχώς τις απαιτήσεις του προκηρυσσόμενου έργου, σε όρους
απαιτούμενης εξειδίκευσης, επαγγελματικών προσόντων και εμπειρίας
Σε ό,τι αφορά στην οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία
σύναψης Σύμβασης, απαιτείται να έχουν μέσο γενικό κύκλο εργασιών των τριών (3)
τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων μεγαλύτερο από το 200% του προϋπολογισμού (άνευ
ΦΠΑ) του υπό ανάθεση Έργου. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται
για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο μέσος γενικός
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κύκλος εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιούνται, θα πρέπει να είναι
μεγαλύτερος από το 200% του προϋπολογισμού (άνευ ΦΠΑ) του Έργου.
15. Είδος διαδικασίας:
Ανοικτή διαδικασία
16. Κριτήριο κατακύρωσης:
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει της βέλτιστης σχέσης
ποιότητας-τιμής
17. Παραλαβή τεύχους Διακήρυξης Παρασκευή 24 Ιουλίου 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 Μουσείου
Βυζαντινού Πολιτισμού (http://mbp.gr/el/bulletins), καθώς και από την ιστοσελίδα του
προγράμματος «Διαύγεια» (https://diavgeia.gov.gr)
18. 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 7 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 15:00.
19. 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 28
Αυγούστου 2020 και 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.
20. 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
21. 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
22. Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος προσφοράς:
Έξι (6) μήνες από την ημερομηνία διενέργειας του εν θέματι Διαγωνισμού. Προσφορές με
μικρότερο χρόνο ισχύος θα απορρίπτονται
23. Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (www.promitheus.gov.gr) την
Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 10:00
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