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ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΕΙΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ
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2007 – 2013

ΨΗΦΙΑΚΟΥ
ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ
ΕΙ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
«ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ»

Προκήρυξη ∆ιεθνούς Ανοικτού ∆ιαγωνισµού
Με τίτλο

«ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΧΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ»

ΜΟΥΣΕΙΟΝ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ - Ι∆ΡΥΜΑ ΒΟΥΡΟΥ-ΕΥΤΑΞΙΑ

Απρίλιος 2011

«ΨΗΦΙΑΚΗ
ΣΥΓΚΛΙΣΗ»
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«Ψηφιακή Σύγκλιση»

ΕΡΓΟ: «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΧΤΕΣ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ»
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Απόφαση Ένταξης: 154.534/ΨΣ13731-Α2
Κωδικός Ο.Π.Σ.: 217119
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Με τίτλο
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Απρίλιος 2011

Αναθέτουσα Αρχή
ΜΟΥΣΕΙΟΝ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ - Ι∆ΡΥΜΑ ΒΟΥΡΟΥ-ΕΥΤΑΞΙΑ
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Όροι της Προκήρυξης
Αρ. Πρωτοκόλλου 2591
Ηµεροµηνία: 11/4/ 2011
∆ιεθνής Ανοικτός ∆ιαγωνισµός µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από
οικονοµική άποψη προσφορά
Το ΜΟΥΣΕΙΟΝ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ - Ι∆ΡΥΜΑ ΒΟΥΡΟΥ-ΕΥΤΑΞΙΑ, ενεργώντας ως
Αναθέτουσα Αρχή µε βάση την υπ. αριθ. 180/21-9-2010
απόφαση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου, προκηρύσσει ∆ιεθνή Ανοικτό ∆ιαγωνισµό µε τίτλο ««ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΧΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ»
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα
προκήρυξη, το αργότερο µέχρι την Τρίτη 7/6/2011 και ώρα 14.00 στα Γραφεία του
ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ - Ι∆ΡΥΜΑΤΟΣ ΒΟΥΡΟΥ-ΕΥΤΑΞΙΑ και συγκεκριµένα
στην οδό Παρνασσού 2 , 1ος όροφος, ΤΚ 105 61 – Αθήνα, τηλέφωνο για πληροφορίες επί του
∆ιαγωνισµού: 210-3231397, φαξ: 210-3220765, κ. Ανδρέα Σπύρου

Ο διαγωνισµός θα γίνει ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης που θα ορίσει το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο, την Παρασκευή 10 Ιουνίου και ώρα 13.00 στα γραφεία του ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΤΗΣ
ΠΟΛΕΩΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ - Ι∆ΡΥΜΑΤΟΣ ΒΟΥΡΟΥ-ΕΥΤΑΞΙΑ, στην οδό Παρνασσού 2 , 1ος
όροφος, ΤΚ 105 61 – Αθήνα
Ο διαγωνισµός γίνεται µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που λεπτοµερώς καθορίζονται από
τις διατάξεις που αναφέρονται στο παρακάτω νοµικό πλαίσιο:
1. της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 31ης
Μαρτίου 2004 περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµόσιων συµβάσεων έργων,
προµηθειών και υπηρεσιών (όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της
Επιτροπής της 7ης Σεπτεµβρίου 2005 για την τροποποίηση του παραρτήµατος ΧΧ της
οδηγίας 2004/17/ΕΚ και του παραρτήµατος VIII της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Συµβουλίου περί δηµοσίων συµβάσεων και τον Κανονισµό 2083/2005 της 19ης ∆εκεµβρίου
2005 για την τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρµογής τους κατά τη
διαδικασία σύναψης συµβάσεων),
2. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 (ΦΕΚ 266150/10-07-2007 «Κανονισµός Προµηθειών
∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», όπου στην παρούσα γίνεται ρητή αναφορά στα άρθρα του, όπως εν
προκειµένω δύναται να ισχύουν αναλογικά ή συµπληρωµατικά, και κατά µέρος που δεν
αντίκειται στις διατάξεις του Π.∆. 60/2007,
3. Τις διατάξεις του Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α΄/ 16-3-2007) «Προσαρµογή της Ελληνικής
Νοµοθεσίας στην Οδηγία 2004/18/ΕΚ», όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την Οδηγία
2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005,
4. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1177/2009, της Επιτροπής της 30ης Νοεµβρίου 2009 που
τροποποιεί τις Οδηγίες 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρµογής τους κατά τις διαδικασίες σύναψης
συµβάσεων
5. της Οδηγίας 89/665/ΕΟΚ, «για το συντονισµό των νοµοθετικών, κανονιστικών και
διοικητικών διατάξεων περί της εφαρµογής των διαδικασιών προσφυγής στον τοµέα της
σύναψης των συµβάσεων κρατικών προµηθειών και δηµοσίων έργων» και της Οδηγίας
92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν µε
την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης
∆εκεµβρίου 2007 (L 335), (ΦΕΚ 173/Α/2010)
6. του Ν. 3886/2010, «∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµόσιων συµβάσεων −
Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της
21ης Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης
Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης ∆εκεµβρίου 2007 (L 335), (ΦΕΚ
173/Α/2010)
7. της Υ.Α ΥΑΠ/Φ.30/Γ/133/367/2001 (ΦΕΚ 1223/Β), «Εξαίρεση περιπτώσεων προµήθειας
εξοπλισµού πληροφορικής (υλικού, λογισµικού, δικτύων) και παροχής συναφών υπηρεσιών
από την έγκριση του Υπουργού Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης»,
8. Το Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95), «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών
θεµάτων»,
9. Το Π.∆. 116/2003 (ΦΕΚ 138/Α/2003) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην
Οδηγία 2000/35 της 29.06.2000 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών
στις Εµπορικές Συναλλαγές»
10. Την Υ.Α Αριθµ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.2008: «Υπουργική απόφαση συστήµατος
διαχείρισης» (ΦΕΚ 540/27.03.2008 τεύχος Β’) όπως αυτή τροποποιήθηκε από την Υ.Α.
43804/ΕΥΘΥ 2041/7.9.2009 και ισχύει.
11. Το Ν. 3614/03.12.2007: ∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για
την προγραµµατική περίοδο 2007 – 2013. (ΦΕΚ 267/03.12.2007 τεύχος Α’)
12. Το Ν. 3840/31.03.2010: Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας
των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και
άλλες διατάξεις.
13. Την ΥΑ Υπ. Αν. Π1/4710/16.12.2008 (ΦΕΚ 27/07.01.2009 τεύχος Β’) «Εξαίρεση από την
ένταξη στο ΕΠΠ προµήθειας ειδών πληροφορικής που εντάσσονται στο Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,
14. Τον Κανονισµό (ΕΚ) 1159/2000 της Ε.Ε. (30/5/2000) για τις δράσεις πληροφόρησης και
δηµοσιότητας που πρέπει να αναλαµβάνουν τα κράτη-µέλη σχετικά µε τις παρεµβάσεις των
διαρθρωτικών ταµείων.
15. Τον Ν.2472/1997 όπως τροποποιήθηκε από τον Ν.3471/2006 «Προστασία δεδοµένων
προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών
επικοινωνιών» (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006)
16. Την υπ’ αριθµ. 154.534/ΨΣ13731-Α2 απόφαση του Ειδικού Γραµµατέα Ψηφιακού
Σχεδιασµού για ένταξη της Πράξης µε τίτλο «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
ΤΟΥ ΧΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ»
17. Την µε αριθµ. 185/7-4-2011 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΤΗΣ
ΠΟΛΕΩΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ - Ι∆ΡΥΜΑΤΟΣ ΒΟΥΡΟΥ-ΕΥΤΑΞΙΑ. περί έγκρισης των όρων της
προκήρυξης.

Ο προϋπολογισµός της προµήθειας ανέρχεται στο ποσό των οχτακοσίων εβδοµήντα οκτώ χιλιάδων
τετρακοσίων εξήντα έξι ευρώ (878.466,00 €) συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. το οποίο είναι και το
ανώτατο όριο για την υποβολή προσφορών. Τα δικαιώµατα προαίρεσης, για συµπληρωµατικές
υπηρεσίες ανέρχονται σε έως 30% επί του συνολικού συµβατικού τιµήµατος, υπό τον όρο µη
υπέρβασης του συνολικού εγκεκριµένου προϋπολογισµού

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

Αντώνιος Γ. Βογιατζής

Σελ.5 / 142

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Συνοπτικά στοιχεία Έργου

10

Συντοµογραφίες Έργου

11

Ορισµοί προκήρυξης

12

A.1

14

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

A.1.1 Αντικείµενο του διαγωνισµού

14

A.1.2 Προϋπολογισµός

14

A.1.3 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

14

A.1.4 Ηµεροµηνία Αποστολής της Προκήρυξης

14

A.1.5 Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών

14

A.1.6 Τρόπος Λήψης των εγγράφων του ∆ιαγωνισµού

14

A.1.7 Παροχή ∆ιευκρινίσεων επί της Προκήρυξης

15

A.2

15

∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

A.2.1 ∆ικαίωµα Συµµετοχής

15

A.2.2 Αποκλεισµός Υποψηφίων

16

A.2.3 ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής
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A.2.4 ∆ικαιολογητικά κατακύρωσης

21

A.2.5 Λοιπές Υποχρεώσεις / διευκρινήσεις

36
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A.3

40

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

A.3.1 Τρόπος Υποβολής Προσφορών

40
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A.3.2 Περιεχόµενο προσφορών

40
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Περιεχόµενα οικονοµικής προσφοράς

43

A.3.3 Ισχύς των Προσφορών

43

A.3.4 Εναλλακτικές Προσφορές

44

A.3.5 Τιµές Προσφορών – Νόµισµα

44

A.4
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∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

A.4.1 ∆ιαδικασία ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού – ∆ιαδικασία Αξιολόγησης

46

A.4.1.1
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46
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47
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48
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Συνοπτικά στοιχεία Έργου
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΜΟΥΣΕΙΟΝ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ - Ι∆ΡΥΜΑ
ΒΟΥΡΟΥ-ΕΥΤΑΞΙΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

«ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΧΤΕΣ ΚΑΙ
ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ»

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΜΟΥΣΕΙΟΝ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ - Ι∆ΡΥΜΑ
ΒΟΥΡΟΥ-ΕΥΤΑΞΙΑ

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ – ΤΟΠΟΣ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Οι εγκαταστάσεις του ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΤΩΝ
ΑΘΗΝΩΝ - Ι∆ΡΥΜΑΤΟΣ ΒΟΥΡΟΥ-ΕΥΤΑΞΙΑ

ΕΙ∆ΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Σύµβαση Υπηρεσιών. Κατηγορία υπηρεσίας: υπηρεσίες
πληροφορικής και άλλες συναφείς υπηρεσίες.
Ταξινόµηση κατά CPV 7200000000-5. «Υπηρεσίες
Πληροφορικής και συναφείς υπηρεσίες».

ΤΥΠΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

∆ιεθνής Ανοικτός διαγωνισµός µε κριτήριο ανάθεσης
την συµφερότερη προσφορά

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο συνολικός προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται στο
ποσό των οχτακοσίων εβδοµήντα οκτώ χιλιάδων
τετρακοσίων εξήντα έξι ευρώ (878.466,00 €),
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%. (Προϋπολογισµός
χωρίς ΦΠΑ: 714.200,00 €, ΦΠΑ: 164.266,00€). Τα
δικαιώµατα προαίρεσης, για συµπληρωµατικές
υπηρεσίες ανέρχονται σε έως 30% επί του συνολικού
συµβατικού τιµήµατος, υπό τον όρο µη υπέρβασης του
συνολικού εγκεκριµένου προϋπολογισµού

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

Το Έργο χρηµατοδοτείται από το Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα «Ψηφιακή Σύγκλιση», στο πλαίσιο του
ΕΣΠΑ, από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από Εθνικούς
Πόρους.

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ∆ΙΑΡΚΕΙΑ
ΕΡΓΟΥ

∆εκατέσσερις (14) µήνες από την υπογραφή της
σύµβασης

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ
ΤΗΝ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Ο διαγωνισµός θα γίνει ύστερα από την παρέλευση
τουλάχιστον πενήντα δύο (52) ηµερών από την
ηµεροµηνία αποστολής της προκήρυξης στην
Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ
∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ
ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Οκτώ (8) ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ
ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

07/6/2011, ώρα 14.00

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Παρνασσού 2, 1ος όροφος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

10/6/2011, ώρα 13.00

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

11/4/2011

ΤΚ 10561 ΑΘΗΝΑ
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Συντοµογραφίες - γενικά
ΕΕ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

ΕΕΕΚ

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων/ επίσηµο
έντυπο όπου δηµοσιεύεται η Νοµοθεσία, καθώς και διοικητικές
πράξεις, ανακοινώσεις, προκηρύξεις κλπ, που έχουν νοµικές ή
άλλες δεσµεύσεις για τα κράτη µέλη ή αυτούς που αφορούν

ΕΟΧ

Ευρωπαϊκός Οικονοµικός Χώρος

ΕΠ ΨΣ

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ»

Π.Π.

Προγραµµατική Περίοδο

ΝΠ∆∆

Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου σύµφωνα µε το ελληνικό
δίκαιο

ΝΠΙ∆

Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ∆ικαίου σύµφωνα µε το ελληνικό
δίκαιο

ΣΑΕ

Συλλογική Απόφαση Έργου

ΤΠΕ

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών

ΜΠΑΙΒΕ

ΜΟΥΣΕΙΟΝ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ - Ι∆ΡΥΜΑ
ΒΟΥΡΟΥ-ΕΥΤΑΞΙΑ

Συντοµογραφίες Έργου
CMS

Content Management System

SMS

Short Messaging System

H/W

Hardware

S/W

Software

Π.Ο.Π.

Πίνακας Οικονοµικής Προσφοράς
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Ορισµοί προκήρυξης
Ανάδοχος

Ο προσφέρων που θα επιλεγεί και θα κληθεί να υπογράψει τη
Σύµβαση και θα υλοποιήσει το σύνολο του ΕΡΓΟΥ.

Αναθέτουσα Αρχή

Το ΜΟΥΣΕΙΟΝ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ - Ι∆ΡΥΜΑ
ΒΟΥΡΟΥ-ΕΥΤΑΞΙΑ, το οποίο θα υπογράψει µε τον Ανάδοχο τη
Σύµβαση για την εκτέλεση του ΕΡΓΟΥ.

Αντίκλητος

Το πρόσωπο που ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ µε έγγραφη
δήλωσή του, στην οποία περιλαµβάνονται τα πλήρη στοιχεία του
προσώπου (ονοµατεπώνυµο, ταχυδροµική διεύθυνση, αριθµός
τηλεφώνου, fax, κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόµενες
ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής µε αυτόν.

Προκήρυξη

Το παρόν έγγραφο που εκδίδεται για τους ενδιαφερόµενους/
υποψηφίους διαγωνιζόµενους από την αναθέτουσα Αρχή και
περιέχει την περιγραφή του αντικειµένου και τις προϋποθέσεις µε
βάση τις οποίες διενεργείται ο ∆ιαγωνισµός.

Επίσηµη γλώσσα του
∆ιαγωνισµού και της
Σύµβασης

Επίσηµη γλώσσα της Σύµβασης είναι η ελληνική. Η παρούσα
Προκήρυξη, τα έντυπα της Τεχνικής και Οικονοµικής Προσφοράς
και η/οι Σύµβαση/εις είναι συνταγµένα στην ελληνική γλώσσα.
Όλα τα δικαιολογητικά και οι προσφορές των διαγωνιζοµένων
που θα υποβληθούν θα είναι συνταγµένα στην ελληνική γλώσσα,
εκτός από τα τεχνικά φυλλάδια/ εγχειρίδια που µπορεί να είναι
στην αγγλική γλώσσα.

Επιτροπή ∆ιενέργειας
∆ιαγωνισµού και
Αξιολόγησης

Το αρµόδιο για την αποσφράγιση και την αξιολόγηση των
προσφορών συλλογικό όργανο του ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ
ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ - Ι∆ΡΥΜΑΤΟΣ ΒΟΥΡΟΥ-ΕΥΤΑΞΙΑ

Επιτροπή Παραλαβής
και Παρακολούθησης
Έργου (ΕΠΠΕ)

Το αρµόδιο συλλογικό όργανο που ορίζεται από την Αναθέτουσα
Αρχή, µε βασικές αρµοδιότητες την επίβλεψη για την καλή
εκτέλεση των όρων της/των σύµβασης/εων του έργου και την
παραλαβή του έργου (τµηµατική – οριστική).

ΕΡΓΟ

Το σύνολο του υπό ανάθεση ΕΡΓΟΥ

Μέση ηµερήσια αξία
ΕΡΓΟΥ

Προκύπτει αφού διαιρεθεί η συνολική χρηµατική αµοιβή της
Σύµβασης µε τον αριθµό ηµερών της συνολικής συµβατικής
προθεσµίας ολοκλήρωσής του.

Προϋπολογισµός

Η εκτιµώµενη από την Αναθέτουσα Αρχή ως πιθανή δαπάνη για
την υλοποίηση του ΕΡΓΟΥ.

Σύµβαση

Το συµφωνητικό που θα υπογραφεί µεταξύ των συµβαλλοµένων
µερών για το σύνολο του ΕΡΓΟΥ, δηλαδή µεταξύ του
ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ - Ι∆ΡΥΜΑΤΟΣ
ΒΟΥΡΟΥ-ΕΥΤΑΞΙΑ
ως Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου του ΕΡΓΟΥ που θα
επιλεγεί.

Συµβατικά τεύχη

Τα τεύχη των συµβάσεων µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και
του Αναδόχου, καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και
τη συµπληρώνουν και περιλαµβάνουν κατά σειρά ισχύος :
α. τη Σύµβαση,
β. τη Προκήρυξη του διαγωνισµού του έργου
γ.. Την ......../ 2011 απόφαση κατακύρωσης
δ. την Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου, και
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ε. την Οικονοµική Προσφορά του Αναδόχου
Συµβατική Τιµή

Η συνολική τιµή, στην οποία θα κατακυρωθεί το ΕΡΓΟ

Συνολικό κόστος
ΕΡΓΟΥ

Το συµβατικό τίµηµα του ΕΡΓΟΥ µε ΦΠΑ

Φορέας Λειτουργίας

ΜΟΥΣΕΙΟΝ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ - Ι∆ΡΥΜΑ
ΒΟΥΡΟΥ-ΕΥΤΑΞΙΑ

Φορέας Υλοποίησης

ΜΟΥΣΕΙΟΝ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ - Ι∆ΡΥΜΑ
ΒΟΥΡΟΥ-ΕΥΤΑΞΙΑ
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A

ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ ΙΚΟ Ι ΟΡΟ Ι ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

A.1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

A.1.1

Αντικείµενο του διαγωνισµού

Αντικείµενο του διαγωνισµού είναι η επιλογή Αναδόχου για την «Ψηφιακή Περιπλάνηση στην
Αθήνα του Χτες και του Σήµερα», όπως αναφέρεται στο Μέρος B’ της παρούσας.
A.1.2

Προϋπολογισµός

Το έργο χρηµατοδοτείται από το Ε.Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, από το
ΕΤΠΑ και από Εθνικούς Πόρους.
Ο συνολικός προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται στο ποσό των οκτακοσίων εβδοµήντα οκτώ
χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα έξι ευρώ (878.466,00 €, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23 %).
(Προϋπολογισµός χωρίς ΦΠΑ: 714.200,00 € ΦΠΑ: 164.266,00 €). Τα δικαιώµατα προαίρεσης,
για συµπληρωµατικές υπηρεσίες ανέρχονται σε έως 30% επί του συνολικού συµβατικού
τιµήµατος, υπό τον όρο µη υπέρβασης του συνολικού εγκεκριµένου προϋπολογισµού
A.1.3

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Αναθέτουσα αρχή είναι το Μουσείον της Πόλεως των Αθηνών - Ίδρυµα Βούρου Ευταξία.



∆ιεύθυνση έδρας: Παρνασσού 2 ΤΚ 105 61 ΑΘΗΝΑ



Ιστοσελίδα: www.athenscitymuseum.gr



Τηλέφωνο : 00 30 2103231397



Fax : 00 30 2103220765



E-mail : athenscitymuseum@gmail.com



Πληροφορίες : κ. Ανδρέα Σπύρου

A.1.4

Ηµεροµηνία Αποστολής της Προκήρυξης

Η προκήρυξη του διαγωνισµού στάλθηκε για δηµοσίευση :
1. Στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 10/4/2011
2. Στο «Τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων» της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης στις
11/4/2011
3. Στον ελληνικό τύπο στις 12/4/2011 όπου και δηµοσιεύθηκε στις 13/4/2011
A.1.5

Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην
παρούσα προκήρυξη το αργότερο µέχρι τις 7/6/2011, ηµέρα Τρίτη και ώρα 14.00 στο
Μουσείον της Πόλεως των Αθηνών – ίδρυµα Βούρου-Ευταξία, Παρνασσού 2, 1ος όροφος ΤΚ
105 1 – ΑΘΗΝΑ , τηλ: 210-3231397, φαξ: 210-3220765, υπόψη κ. Ανδρέα Σπύρου, ο οποίος
θα τις µεταβιβάσει στην επιτροπή αξιολόγησης.
Προσφορές που θα κατατεθούν µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται
αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσµες.
Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να διαφυλάσσει το απόρρητο των προσφορών εν αναµονή
της αξιολόγησής τους.
A.1.6

Τρόπος Λήψης των εγγράφων του ∆ιαγωνισµού

Η διάθεση της προκήρυξης γίνεται από την έδρα του ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Ι∆ΡΥΜΑΤΟΣ ΒΟΥΡΟΥ-ΕΥΤΑΞΙΑ και η παραλαβή της γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε µε courier.
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Στην περίπτωση παραλαβής της προκήρυξης µέσω courier, η Αναθέτουσα Αρχή, δεν έχει καµία
απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοση της προκήρυξης.
Τα Τεύχη του ∆ιαγωνισµού, παραδίδονται στους ενδιαφερόµενους σε αριθµηµένα ηλεκτρονικά
αντίτυπα από τα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής, Παρνασσού 2 , 1ος όροφος, ΤΚ 105 61 –
Αθήνα, αρµόδιος κ. Ανδρέας Σπύρου (τηλ: 210-3231397), κατόπιν υποβολής έγγραφης αίτησης
από τους ενδιαφερόµενους. Η αίτηση πρέπει να περιλαµβάνει τα πλήρη στοιχεία του αιτούντος
(επωνυµία, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, όνοµα
προσώπου επαφής).
Οι παραλήπτες της προκήρυξης υποχρεούνται άµεσα το αργότερο όµως εντός πέντε (5)
ηµερολογιακών ηµερών από την παραλαβή της να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας
σύµφωνα µε τον πίνακα περιεχοµένων και τον συνολικό αριθµό σελίδων και εφόσον
διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν εγγράφως στο ΜΟΥΣΕΙΟΝ ΤΗΣ
ΠΟΛΕΩΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ - Ι∆ΡΥΜΑ ΒΟΥΡΟΥ-ΕΥΤΑΞΙΑ και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο.
Προσφυγές κατά της νοµιµότητας του διαγωνισµού µε το αιτιολογικό της µη πληρότητας του
παραληφθέντος αντιγράφου της προκήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Η προκήρυξη αναρτάται για αρχική ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων στον διαδικτυακό κόµβο
του Μουσείου και επίσης στον κόµβο της Ψηφιακής Σύγκλισης. Το Μουσείο, αν και καταβάλει
κάθε σχετική προσπάθεια, δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να εγγυηθεί την ορθότητα,
πληρότητα και την ακρίβεια των κειµένων που βρίσκονται στις ηλεκτρονικές αυτές σελίδες.

A.1.7

Παροχή ∆ιευκρινίσεων επί της Προκήρυξης

Οι υποψήφιοι µπορούν να ζητήσουν γραπτώς (µε επιστολή ή τηλεοµοιοτυπία)
συµπληρωµατικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόµενο της παρούσας προκήρυξης
µέχρι και οκτώ (8) ηµερολογιακές ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία που έχει οριστεί για την
υποβολή των προσφορών. Το ΜΟΥΣΕΙΟΝ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ - Ι∆ΡΥΜΑ ΒΟΥΡΟΥΕΥΤΑΞΙΑ θα απαντήσει σε όλες µαζί τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν εντός του ανωτέρω
διαστήµατος και σε όλους όσους έχουν παραλάβει τη προκήρυξη, το αργότερο έξι (6) ηµέρες
πριν από την ηµεροµηνία που έχει οριστεί για την υποβολή των προσφορών.
Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στο ΜΟΥΣΕΙΟΝ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ
ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ - Ι∆ΡΥΜΑ ΒΟΥΡΟΥ-ΕΥΤΑΞΙΑ, οδός Παρνασσού 2 , 1ος όροφος, ΤΚ 105 61 –
Αθήνα, αρµόδιος κ. Ανδρέας Σπύρου (τηλ: 00 30 210-3231397), Fax: 00 30 210-3220765.
Κανένας υποψήφιος δεν µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές
απαντήσεις εκ µέρους του ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ - Ι∆ΡΥΜΑΤΟΣ ΒΟΥΡΟΥΕΥΤΑΞΙΑ.

A.2
A.2.1

∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
∆ικαίωµα Συµµετοχής

∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό:
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που είναι εγκατεστηµένα
στα κράτη – µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στα κράτη – µέλη της Συµφωνίας για τον Ευρωπαϊκό
Οικονοµικό Χώρο ή στα κράτη – µέλη που έχουν υπογράψει την Συµφωνία περί ∆ηµοσίων
Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα µε το ν.
2513/97 (ΦΕΚ 139/Α), υπό τον όρο ότι η σύµβαση καλύπτεται από την Σ∆Σ, ή σε τρίτες χώρες που
έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συµφωνίες µε την ΕΕ.
∆ικαιούµενοι συµµετοχής είναι επίσης τα νοµικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί µε την νοµοθεσία
κράτους – µέλους της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή κράτους – µέλους που έχει υπογράψει την Σ∆Σ ή τρίτης
χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συµφωνία µε την ΕΕ και έχουν την κεντρική του διοίκηση ή την
κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα του στο εσωτερικό µιας εκ των ανωτέρω χωρών. ∆ικαίωµα
συµµετοχής έχουν επίσης οι Ενώσεις προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά µε τις
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προϋποθέσεις που αναφέρονται αναλυτικά στην προκήρυξη. που έχουν ως κύρια επαγγελµατική
δραστηριότητα τη σχεδίαση, ανάπτυξη, εµπορία, εγκατάσταση και συντήρηση διαδικτυακών
εφαρµογών και σύνθετων πληροφοριακών συστηµάτων.
Στη συνέχεια της παρούσας προκήρυξης, ο όρος "Ανάδοχος" αφορά σε όλες τις προαναφερθείσες
κατηγορίες.
Η συµµετοχή στον προκηρυσσόµενο διαγωνισµό µε την παρούσα προκήρυξη είναι ανοιχτή, επί
ίσοις όροις, σε όσους πληρούν τις νοµικές, οικονοµικές και τεχνικές προϋποθέσεις που
προβλέπονται στην προκήρυξη και διαθέτουν την απαιτούµενη επαγγελµατική επάρκεια και
εµπειρία.
Κάθε διαγωνιζόµενος, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, δεν µπορεί να µετέχει σε περισσότερες από µια
προσφορές. Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που συµµετέχουν, αυτόνοµα ή ως µέλη κοινοπραξίας ή
ένωσης σε παραπάνω από µία προσφορές, αποκλείονται από το διαγωνισµό. Ο αποκλεισµός τους
επιφέρει και τον αποκλεισµό της κάθε προσφοράς στην οποία συµµετέχουν.
Τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα της αλλοδαπής ή ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλουν
κοινή προσφορά, απαιτείται να προσκοµίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειµένου να
αποδείξουν την εγγραφή τους σε σχετικό ή αντίστοιχο µε το αντικείµενο του έργου επαγγελµατικό
ή εµπορικό µητρώο ή να προσκοµίσουν σχετική ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό που να τους
νοµιµοποιεί για την παροχή των ζητουµένων υπηρεσιών υπό τους όρους που προβλέπονται στη
νοµοθεσία της χώρας εγκατάστασής τους. Επίσης, θα πρέπει να ορίσουν αντίκλητο προς τον οποίον
θα γίνονται όλες οι κοινοποιήσεις εγγράφων από την Αναθέτουσα Αρχή προς τον υποψήφιο στα
πλαίσια της παρούσας προκήρυξης. Ο αντίκλητος θα πρέπει να υποβάλει δήλωση αποδοχής της
εκπροσώπησής και δήλωση του υποψηφίου ότι του αναθέτει την εκπροσώπηση για την εν λόγω
διαδικασία.

A.2.2

Αποκλεισµός Υποψηφίων

Αποκλείονται από τη διαδικασία ανάθεσης παροχής υπηρεσιών όσοι:

α) δεν πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 43 του Π.∆. 60/07, µε το οποίο ενσωµατώθηκε στο
Ελληνικό ∆ίκαιο η οδηγία 2004/18/ΕΚ, όπως ισχύει και συγκεκριµένα, όσοι προσφέροντες έχουν
καταδικαστεί µε αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση για:
1. συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της
κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1).
2. δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της
26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της
κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2).
3. απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ.
48).
4. νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της
οδηγίας 91/308/EOK του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη
χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από
παράνοµες δραστηριότητες (EEL 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας η οποία
τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, EEL 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωµατώθηκε µε το ν. 2331/1995
(Α΄ 173) και τροποποιήθηκε µε το ν. 3424/2005 (Α΄ 305).
β) βρίσκονται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή
πτωχευτικό συµβιβασµό ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόµοια
διαδικασία προβλεπόµενη από τις κατά περίπτωση εφαρµοζόµενες νοµοθετικές και κανονιστικές
διατάξεις,
γ) κινήθηκε εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, ή έκδοσης απόφασης
αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού, ή οποιαδήποτε άλλη ανάλογη διαδικασία
προβλεπόµενη από τις κατά περίπτωση εφαρµοζόµενες νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις,
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δ) καταδικάσθηκαν µε δικαστική απόφαση µε ισχύ δεδικασµένου για αδίκηµα που αφορά την
επαγγελµατική διαγωγή τους,
ε) έχουν διαπράξει επαγγελµατικό παράπτωµα, που µπορεί να διαπιστωθεί µε οποιοδήποτε µέσο
από τις αναθέτουσες αρχές,
στ) δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή των εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας όπου είναι εγκαταστηµένοι ή
σύµφωνα µε τη ελληνική νοµοθεσία,
ζ)

δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του τις σχετικές µε την πληρωµή των φόρων και τελών
σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία,

η) είναι ένοχοι υποβολής ψευδούς δηλώσεως ή παραλείψεως υποβολής των πληροφοριών που
απαιτούνται κατ΄ εφαρµογή του παρόντος κεφαλαίου,
θ) για τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της αλλοδαπής, εάν έχουν προβεί σε ίδιες ή αντίστοιχες
πράξεις ή παραλείψεις, έχουν υποπέσει στα ίδια ή αντίστοιχα παραπτώµατα ή έχουν υποστεί
αντίστοιχες µε τις παραπάνω κυρώσεις, σύµφωνα µε τις κατά περίπτωση εφαρµοζόµενες για
αυτά νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.

Αποκλείονται, επίσης:
α) οι υποψήφιοι που δεν θα υποβάλουν εγγυητική επιστολή συµµετοχής σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα στην παρούσα προκήρυξη,
β) τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της αλλοδαπής, τα οποία δεν θα υποβάλουν όλα τα έγγραφα των
προσφορών επισήµως µεταφρασµένα στην Ελληνική Γλώσσα.
Επίσης αποκλείονται οι υποψήφιοι που δεν έχουν δικαίωµα συµµετοχής στον παρόντα διαγωνισµό
σύµφωνα µε τα αναφερόµενα ανωτέρω στην ίδια παράγραφο, οι υποψήφιοι που δεν υποβάλουν τα
οριζόµενα στα εδάφια Α.2.3 και Α.2.4 της παρούσας κατά περίπτωση απαιτούµενα δικαιολογητικά
συµµετοχής, οι υποψήφιοι που δεν πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια που αναφέρονται στο εδάφιο
Α.2.6 της παρούσας και δεν υποβάλουν τα δικαιολογητικά των εδαφίων Α.2.6 και Α.2.7. της
παρούσας, οι υποψήφιοι που δεν υποβάλουν τα οριζόµενα στο εδάφιο Α.2.3. της παρούσας λοιπά
δικαιολογητικά, οι υποψήφιοι που δεν υποβάλουν προσήκουσα προσφορά, σύµφωνα και µε τα
αναφερόµενα στις σχετικές παραγράφους της παρούσας, όπως και οι υποψήφιοι για τους οποίους
συντρέχει κάποιος λόγος αποκλεισµού που προβλέπεται σε επί µέρους οικείες διατάξεις του
παρόντος.
Επισηµαίνεται ότι σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, οι παραπάνω λόγοι αποκλεισµού
ισχύουν για καθέναν από τους συµµετέχοντες στην κοινή προσφορά. Εάν συντρέχει λόγος
αποκλεισµού και για έναν µόνο συµµετέχοντα σε κοινή προσφορά, η υποβληθείσα κοινή προσφορά
αποκλείεται από το διαγωνισµό.

A.2.3

∆ικαιολογητικά Συµµετοχής

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι οφείλουν, µαζί µε την προσφορά, να καταθέσουν επί ποινή
αποκλεισµού τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Εγγυητική επιστολή από αναγνωρισµένο πιστωτικό ίδρυµα ή άλλο νοµικό πρόσωπο που
λειτουργεί νόµιµα στα κράτη µέλη της ΕΕ και έχουν σύµφωνα µε τη νοµοθεσία των κρατών
µελών το δικαίωµα αυτό, ύψους σαράντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι τριών
ευρώ και τριάντα λεπτών (43.923,30€). που αντιστοιχεί στο 5% της προϋπολογιζόµενης
συνολικής τιµής, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. Προσφορά χωρίς την εγγύηση ή χωρίς την
προσήκουσα εγγύηση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η εγγύηση συµµετοχής (εγγυητική επιστολή συµµετοχής), που θα πρέπει να περιέχεται στην
προσφορά, θα πρέπει να περιλαµβάνει επί ποινή αποκλεισµού τα εξής:
α. Την ηµεροµηνία έκδοσης
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β. Τον εκδότη
γ. Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται και στην παρούσα πρόσκληση είναι το
ΜΟΥΣΕΙΟΝ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ - Ι∆ΡΥΜΑ ΒΟΥΡΟΥ-ΕΥΤΑΞΙΑ, Παρνασσού 2
ΤΚ 10561 – ΑΘΗΝΑ.
δ. Τον αριθµό της εγγύησης
ε. Το ποσόν το οποίο καλύπτει η εγγύηση και το οποίο για την παρούσα πρόσκληση
ενδιαφέροντος ισούται µε το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης
(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ), ήτοι σαράντα τρεις χιλιάδες εννιακόσια είκοσι τρία ευρώ
και τριάντα λεπτά (43.923,30€).
στ. Την πλήρη επωνυµία και τη διεύθυνση του Προσφέροντος, υπέρ του οποίου εκδίδεται η
εγγύηση
ζ. Τους όρους ότι:
(I)
η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της
διαιρέσεως και της διζήσεως
(II) το ποσόν της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί το
διαγωνισµό και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά µέσα σε τρεις (3) ηµέρες µετά από απλή
έγγραφη ειδοποίηση
(III)
σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε
πάγιο τέλος χαρτοσήµου
(IV) ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της
εγγύησης ύστερα από έγγραφο της αρµόδιας υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την
ηµεροµηνία λήξης της εγγύησης
η. Την ηµεροµηνία λήξεως της εγγύησης, η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη του ενός
µηνός από τη λήξη του χρόνου υποβολής προσφορών
θ. Τον τίτλο της σχετικής πρόσκλησης την οποία αφορά, ήτοι «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ

ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΧΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ».
2.
Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, µε
θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία:
α) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού
β) Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους
o
∆εν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα
της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.∆. 60/2007, ήτοι για
α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1
της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1).
β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της
26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της
κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2).
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ.
48).
δ) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της
οδηγίας 91/308/EOK του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη
χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από
παράνοµες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας η οποία
τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
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Συµβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωµατώθηκε µε το ν.
2331/1995 (Α΄ 173) και τροποποιήθηκε µε το ν. 3424/2005 (Α΄ 305),
o ∆εν έχουν καταδικαστεί για κάποιο από τα αδικήµατα του αγορανοµικού κώδικα σχετικό µε
την άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήµατα της
υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας
και της δόλιας χρεοκοπίας.
o ∆εν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, κοινή εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική
διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό
διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή
αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
o δεν καταδικάσθηκαν µε δικαστική απόφαση µε ισχύ δεδικασµένου για αδίκηµα που αφορά
την επαγγελµατική διαγωγή τους,
o δεν έχουν διαπράξει επαγγελµατικό παράπτωµα, που µπορεί να διαπιστωθεί µε
οποιοδήποτε µέσο από τις αναθέτουσες αρχές,
o έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή των εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας όπου είναι εγκαταστηµένοι ή
σύµφωνα µε τη ελληνική νοµοθεσία,
o έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του τις σχετικές µε την πληρωµή των φόρων και τελών
σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία,
o δεν είναι ένοχοι υποβολής ψευδούς δηλώσεως ή παραλείψεως υποβολής των πληροφοριών
που απαιτούνται κατ΄ εφαρµογή του παρόντος κεφαλαίου,
o Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους κατά την
ηµεροµηνία κατάθεσης της προσφοράς τους.
o Είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο ή άλλο ισοδύναµο οργανισµό ή επαγγελµατική
ένωση ή επαγγελµατικό ή Εµπορικό Μητρώο που να πιστοποιείται η άσκηση του
επαγγέλµατός του.

3.
Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, µε
θεώρηση γνησίου υπογραφής,, στην οποία να δηλώνουν ότι
•

αναλαµβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των κατά
περίπτωση απαραίτητων δικαιολογητικών κατακύρωσης (εδάφιο Α.2.4) από τον
συµµετέχοντα στον διαγωνισµό, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός
προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης
σε αυτόν µε βεβαίωση παραλαβής.

Λοιπά ∆ικαιολογητικά
Οι υποψήφιοι θα πρέπει, επίσης, να προσκοµίσουν στο φάκελο δικαιολογητικών υποχρεωτικά επί
ποινή αποκλεισµού τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1. Υπεύθυνη ∆ήλωση των προσφερόντων του Ν.1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, µε
θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία να δηλώνουν ότι:
α. Αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης.
β. Η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας προκήρυξης, των οποίων ο
προσφέρων έλαβε πλήρη και ανεπιφύλακτο γνώση.
γ. Η υποβαλλόµενη προσφορά καλύπτει το σύνολο του προκηρυσσόµενου έργου.
δ. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
ε. ∆εν έχουν αποκλεισθεί τελεσίδικα από διαγωνισµούς του Ελληνικού ∆ηµοσίου µε απόφαση του
Υπουργείου Ανάπτυξης. Προκειµένου δε για αλλοδαπούς απαιτείται δήλωση ότι δεν έχουν
αποκλεισθεί από αντίστοιχη αρχή της χώρας εγκατάστασής τους.
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στ. ∆εν έχουν αποκλεισθεί τελεσίδικα από ∆ηµόσια Υπηρεσία, ΝΠ∆∆ ή ΝΠΙ∆ του δηµοσίου τοµέα
επειδή δεν εκπλήρωσαν τις συµβατικές τους υποχρεώσεις.
ζ. ∆εν έχουν κηρυχθεί έκπτωτοι από σύµβαση προµηθειών ή υπηρεσιών του δηµόσιου τοµέα.
η. ∆εν έχουν ποτέ κριθεί από αρµόδιο όργανο ένοχοι ψευδών δηλώσεων, κατά την παροχή των
πληροφοριών που τους ζητήθηκαν από Αναθέτουσες Αρχές, σχετικά µε την ανταπόκρισή τους σε
κριτήρια ποιοτικής επιλογής τους.
θ. Ότι παραιτούνται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσής τους σχετικό µε οποιαδήποτε απόφαση της
Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση του διαγωνισµού.
ι. Ότι συµµετέχουν σε µία µόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισµού.
Σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, οι παραπάνω δηλώσεις πρέπει να κατατεθούν για
καθέναν από τους συµµετέχοντες στην κοινή προσφορά.

2. Πρακτικό αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή του ∆ιοικούντος Οργάνου του
προσφέροντος µε το οποίο:
o

Εγκρίνεται η συµµετοχή του στο διαγωνισµό.
Σε περίπτωση ένωσης φορέων εγκρίνονται, µε σχετικό πρακτικό απόφασης του διοικούντος
οργάνου του νοµικού προσώπου, η συµµετοχή στο διαγωνισµό, η υποβολή κοινής προσφοράς
µε τα υπόλοιπα µέλη της ένωσης τα οποία θα αναφέρονται ονοµαστικά, το µέρος του έργου
(ποσοστό συµµετοχής) που αναλαµβάνει κάθε µέλος της ένωσης στην εκτέλεση του έργου,
ορίζεται ο νόµιµος εκπρόσωπος για το διαγωνισµό ή ο κοινός νόµιµος εκπρόσωπος της ένωσης
για το διαγωνισµό και ο τυχόν αντίκλητος της ένωσης για το διαγωνισµό µε πλήρη στοιχεία
επικοινωνίας, ο Συντονιστής/ επικεφαλής της ένωσης. Ακόµη, ότι τα µέλη της ένωσης που
υπέβαλαν προσφορά ευθύνονται αλληλεγγύως, αδιαιρέτως και εις ολόκληρο έκαστο έναντι της
Αναθέτουσας Αρχής, ότι σε περίπτωση που επιλεγούν ως Ανάδοχοι, θα συστήσουν, εφόσον τους
ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, κοινοπραξία, ότι η κοινοπραξία θα συσταθεί µε σκοπό την
παροχή των υπηρεσιών που προβλέπει η παρούσα προκήρυξη διαγωνισµού, ή η εταιρεία θα
συσταθεί µε σκοπό µεταξύ άλλων την παροχή των υπηρεσιών που προβλέπει η παρούσα
προκήρυξη διαγωνισµού, και η σύµβαση θα υπογραφεί µετά την έκδοση αριθµού φορολογικού
µητρώου από την αρµόδια φορολογική αρχή, ότι τα µέλη της κοινοπραξίας θα είναι
αλληλεγγύως, εξ ολοκλήρου και εξ αδιαιρέτου υπεύθυνα για την τήρηση των όρων της
σύµβασης.
Στην περίπτωση συµµετοχής φυσικού προσώπου στην ένωση, το ανωτέρω πρακτικό
αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση µε αντίστοιχο περιεχόµενο.

o
Εγκρίνεται και παρέχεται σε συγκεκριµένο άτοµο ή άτοµα (νόµιµος εκπρόσωπος)
εξουσιοδότηση να υπογράψει όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά συµπεριλαµβανοµένης και της
προσφοράς, να καταθέσει την προσφορά και να παραστεί στην αποσφράγιση των προσφορών σε
όλα τα στάδια του διαγωνισµού, καθώς και να υπογράψει οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο απαιτηθεί.
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει την προσφορά του δια αντιπροσώπου του που
δεν είναι νόµιµος εκπρόσωπός του, θα πρέπει να υποβάλει και έγγραφο παροχής σε αυτόν ειδικής
σχετικής πληρεξουσιότητας.

3. Νοµιµοποιητικά έγγραφα προσφέροντος:
α) αν είναι φυσικό πρόσωπο να προσκοµίσει έναρξη επιτηδεύµατος από την αντίστοιχη ∆ηµόσια
Οικονοµική Υπηρεσία και τις µεταβολές του,
β) αν είναι Α.Ε. και Ε.Π.Ε. να προσκοµίσει ΦΕΚ σύστασης, έναρξη επιτηδεύµατος από την
αντίστοιχη ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία και τις µεταβολές του, επικυρωµένο αντίγραφο του
καταστατικού µε τα ΦΕΚ στα οποία έχουν δηµοσιευτεί όλες οι µέχρι σήµερα τροποποιήσεις αυτού ή
επικυρωµένο αντίγραφο κωδικοποιηµένου καταστατικού (εφόσον υπάρχει), ΦΕΚ στο οποίο έχει
δηµοσιευτεί το πρακτικό ∆Σ εκπροσώπησης του νοµικού προσώπου, βεβαίωση Νοµαρχιακής
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Αυτοδιοίκησης (προκειµένου για Α.Ε.) ή πιστοποιητικό Πρωτοδικείου (προκειµένου για Ε.Π.Ε.) περί
τροποποιήσεων του καταστατικού / µη λύσης της εταιρίας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ
τρεις (3) µήνες πριν από την ηµεροµηνία υποβολής προσφορών,
γ) αν είναι Ο.Ε., Ε.Ε. να προσκοµίσει επικυρωµένο αντίγραφο του καταστατικού µε όλα τα µέχρι
σήµερα τροποποιητικά, πιστοποιητικό από το αρµόδιο Πρωτοδικείο περί των τροποποιήσεων του
καταστατικού και έναρξη Επιτηδεύµατος από την αντίστοιχη ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία και τις
µεταβολές του.
4. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος προτίθεται, εκτός από το µόνιµο προσωπικό του, να
χρησιµοποιήσει υπεργολάβους (φυσικά ή νοµικά πρόσωπα), για την εκτέλεση µέρους του έργου,
οφείλει να προσκοµίσει τα κάτωθι:
•

Αναφορά του τµήµατος του προσφερόµενου έργου που προτίθεται να αναθέσει
υπεργολαβικά σε τρίτους, (µε σαφή αναφορά των υπεργολάβων που θα αναλάβουν το
αντίστοιχο τµήµα)

•

Κατάθεση σχετικών υπεύθυνων δηλώσεων συνεργασίας

•

Σε περίπτωση κατά την οποία τα προτεινόµενα µέλη της Οµάδας Έργου δεν είναι µόνιµα
στελέχη του υποψηφίου Αναδόχου, αλλά εξωτερικοί συνεργάτες, η πρόταση πρέπει να
συνοδεύεται από υπεύθυνες δηλώσεις τους ότι υπάρχει συµφωνία συνεργασίας για όλη την
προβλεπόµενη διάρκεια της σύµβασης και ότι είναι αποδεκτοί οι όροι του παρόντος
διαγωνισµού, ενώ εάν είναι υπάλληλοι άλλων εταιριών υποβάλλονται επιπλέον βεβαιώσεις
των εταιριών αυτών ότι τελούν εν γνώσει της προαναφερόµενης συνεργασίας.

Τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται εντός σφραγισµένου φακέλου του οποίου η αποσφράγιση και
ο έλεγχος θα γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 6 του Π.∆. 118/2007.

A.2.4

∆ικαιολογητικά κατακύρωσης

Ο συµµετέχων στον διαγωνισµό, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, υποχρεούται επί
ποινή αποκλεισµού του να καταθέσει εντός αποκλειστικής προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την
κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν µε βεβαίωση παραλαβής τα εξής:

1. Οι Έλληνες Πολίτες
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

1.

Πιστοποιητικό του οικείου
Επιµελητηρίου ή Επαγγελµατικού ή
Εµπορικού Επιµελητηρίου, ή
επαγγελµατικού ή Εµπορικού Μητρώου
µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η
εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό
επάγγελµά τους κατά την ηµέρα
διενέργειας του διαγωνισµού και
αφετέρου ότι εξακολουθούν να
παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι την
επίδοση της σχετικής έγγραφης
ειδοποίησης

ΝΑΙ

2.

Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης
το πολύ τρεις (3) µήνες πριν από την
ηµεροµηνία κοινοποίησης της
πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
∆ιαγωνισµού, από το οποίο να
προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί

ΝΑΙ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
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Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση: για
κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του
άρθρου 43 του Π.∆. 60/2007, ή για άλλο
αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της
επαγγελµατικής τους δραστηριότητας,
εφόσον αυτό ορίζεται στη προκήρυξη ή
για κάποιο από τα αδικήµατα της
υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης,
της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας,
της δωροδοκίας και της δόλιας
χρεωκοπίας

3.

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή
διοικητικής Αρχής, έκδοσης το πολύ έξι
(6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής
των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
∆ιαγωνισµού, από το οποίο να
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος
δεν τελεί υπό πτώχευση.

ΝΑΙ

4.

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή
διοικητικής Αρχής, έκδοσης το πολύ έξι
(6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής
των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
∆ιαγωνισµού, από το οποίο να
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος
δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε
πτώχευση.

ΝΑΙ

5.

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή
διοικητικής Αρχής, έκδοσης το πολύ έξι
(6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής
των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
∆ιαγωνισµού, από το οποίο να
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος
δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση.

ΝΑΙ

6.

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή
διοικητικής Αρχής, έκδοσης το πολύ έξι
(6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής
των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
∆ιαγωνισµού, από το οποίο να
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος
δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε
αναγκαστική διαχείριση.

ΝΑΙ

7.

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή
διοικητικής Αρχής, έκδοσης το πολύ έξι
(6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής
των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
∆ιαγωνισµού, από το οποίο να
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος

ΝΑΙ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
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Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

δεν τελεί υπό πτωχευτικό συµβιβασµό.

8.

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή
διοικητικής Αρχής, έκδοσης το πολύ έξι
(6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής
των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
∆ιαγωνισµού, από το οποίο να
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος
δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης
απόφασης πτωχευτικού συµβιβασµού.

ΝΑΙ

9.

Υπεύθυνη δήλωση µε θεώρηση του
γνησίου της υπογραφής σύµφωνα µε
τον Ν. 1599/86 (ΦΕΚ Α΄ 75), στην
οποία θα δηλώνονται όλοι οι
οργανισµοί κοινωνικής ασφάλισης
στους οποίους οφείλει να καταβάλει
εισφορές για το απασχολούµενο από
αυτόν προσωπικό

ΝΑΙ

Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών
κοινωνικής ασφάλισης που ο
υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην
Υπεύθυνη ∆ήλωση της προηγουµένης
παραγράφου, από τα οποία να
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος
10.
είναι ενήµερος ως προς τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης κατά την
ηµεροµηνία κοινοποίησης της
πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
∆ιαγωνισµού.

ΝΑΙ

Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής, από το
οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις
φορολογικές υποχρεώσεις του κατά
11.
την ηµεροµηνία κοινοποίησης της
πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
∆ιαγωνισµού.

ΝΑΙ

Σε περίπτωση που ορισµένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο
σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να αναπληρωθούν µε
Ένορκη Βεβαίωση του υποψηφίου ενώπιον συµβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα
βεβαιώνεται τόσο η αδυναµία έκδοσης του σχετικού πιστοποιητικού, όσο και ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση.
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν υποβάλλει ο ίδιος το ο Φάκελο ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης,
να προσκοµίζεται και έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που υποβάλει το
φάκελο

2. Οι Αλλοδαποί Πολίτες
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Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της
χώρας του υποψηφίου περί εγγραφής
του στα µητρώα του οικείου
επιµελητηρίου ή επαγγελµατικού ή
Εµπορικού Μητρώου ή ισοδύναµων
επαγγελµατικών οργανώσεων κατά την
1.
ηµεροµηνία διενέργειας του ∆ιαγωνισµού
και ότι εξακολουθεί να παραµένει
εγγεγραµµένος κατά την ηµεροµηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής
των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
∆ιαγωνισµού.

ΝΑΙ

Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ελλείψει
αυτού, ισοδυνάµου εγγράφου που
εκδίδεται από την αρµόδια δικαστική ή
διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή
προέλευσης του προσώπου αυτού από το
οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος δεν έχει καταδικασθεί για
αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της
επαγγελµατικής του δραστηριότητας, για
τα αδικήµατα που προβλέπονται στο
άρθρο 43 παρ 1 του Π.∆. 60/2007 περί
2.
προσαρµογής της Ελληνικής Νοµοθεσίας
στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ
καθώς και για τα αδικήµατα της απάτης,
υπεξαίρεσης, εκβίασης, πλαστογραφίας,
ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας
χρεοκοπίας. Το απόσπασµα αυτό πρέπει
να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) µήνες
πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης
της πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
∆ιαγωνισµού

ΝΑΙ

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή
διοικητικής Αρχής, έκδοσης το πολύ έξι
(6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής
3. των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
∆ιαγωνισµού, από το οποίο να προκύπτει
ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό
πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που
προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του.

ΝΑΙ

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή
διοικητικής Αρχής, έκδοσης το πολύ έξι
(6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής
των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
4.
∆ιαγωνισµού, από το οποίο να προκύπτει
ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό
διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή
ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται
στο δίκαιο της χώρας του.

ΝΑΙ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
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Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή
διοικητικής Αρχής, έκδοσης το πολύ έξι
(6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής
των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
5.
∆ιαγωνισµού, από το οποίο να προκύπτει
ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό
αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη
κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο
της χώρας του.

ΝΑΙ

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή
διοικητικής Αρχής, έκδοσης το πολύ έξι
(6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής
των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
6.
∆ιαγωνισµού, από το οποίο να προκύπτει
ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό
διαδικασία θέσης σε αναγκαστική
διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που
προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του.

ΝΑΙ

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή
διοικητικής Αρχής, έκδοσης το πολύ έξι
(6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής
των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
7.
∆ιαγωνισµού, από το οποίο να προκύπτει
ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό
πτωχευτικό συµβιβασµό ή ανάλογη
κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο
της χώρας του.

ΝΑΙ

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή
διοικητικής Αρχής, έκδοσης το πολύ έξι
(6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής
των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
8. ∆ιαγωνισµού, από το οποίο να προκύπτει
ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό
διαδικασία έκδοσης απόφασης
πτωχευτικού συµβιβασµού ή ανάλογη
κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο
της χώρας του.

ΝΑΙ

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή
ένορκη δήλωση ενώπιον αρµόδιας αρχής
ή συµβολαιογράφου ή, αν στη χώρα του
υποψήφιου Αναδόχου δεν προβλέπεται
ένορκη δήλωση, υπεύθυνη δήλωση
9. ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συµβολαιογράφου ή αρµόδιου
επαγγελµατικού οργανισµού, στην οποία
ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει
όλους τους οργανισµούς κοινωνικής
ασφάλισης στους οποίους οφείλει να
καταβάλει εισφορές για το

ΝΑΙ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
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Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό
Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών
κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος
Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη
∆ήλωση της προηγουµένης παραγράφου,
από τα οποία να προκύπτει ότι ο
10. υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως
προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
κατά την ηµεροµηνία κοινοποίησης της
πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
∆ιαγωνισµού.

ΝΑΙ

Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής από το
οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις
φορολογικές υποχρεώσεις του κατά
11.
την ηµεροµηνία κοινοποίησης της
πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
∆ιαγωνισµού.

ΝΑΙ

Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψηφίου ορισµένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν
εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή
αποκλεισµού να αναπληρωθούν µε ένορκη βεβαίωση του υποψηφίου ή, στα κράτη όπου δεν
προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, µε υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου ενώπιον δικαστικής ή
διοικητική αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιο επαγγελµατικού οργανισµού της χώρας του
υποψηφίου στην οποία θα βεβαιώνεται τόσο η αδυναµία έκδοσης του σχετικού πιστοποιητικού, όσο
και ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση.
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν υποβάλλει ο ίδιος το ο Φάκελο ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης,
να προσκοµίζεται και έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που υποβάλει το
φάκελο.

3. Τα ηµεδαπά Νοµικά Πρόσωπα
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου
ή Επαγγελµατικού ή Εµπορικού
Επιµελητηρίου ή επαγγελµατικού ή
Εµπορικού Μητρώου, µε το οποίο θα
πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε
1. αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους κατά
την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού
και αφετέρου ότι εξακολουθούν να
παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι την
επίδοση της σχετικής έγγραφης
ειδοποίησης

ΝΑΙ

Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης
το
πολύ τρεις (3) µήνες πριν από την
2.
ηµεροµηνία κοινοποίησης της
πρόσκλησης υποβολής των

ΝΑΙ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
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Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
∆ιαγωνισµού, από το οποίο να προκύπτει,
ότι α) οµόρρυθµοι εταίροι και
διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. β) διαχειριστές
Ε.Π.Ε. γ) Πρόεδρος και ∆ιευθύνων
Σύµβουλος Α.Ε. δ) οι νόµιµοι εκπρόσωποι
κάθε άλλου νοµικού προσώπου, δεν
έχουν καταδικασθεί: για κάποιο από τα
αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του
Π.∆. 60/2007, ή για άλλο αδίκηµα
σχετικό µε την άσκηση της
επαγγελµατικής τους δραστηριότητας,
εφόσον αυτό ορίζεται στη προκήρυξη ή
για κάποιο από τα αδικήµατα της
υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης,
της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της
δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.
Το σχετικό ποινικό µητρώο πρέπει να
αφορά και τον νόµιµο εκπρόσωπο, σε
περίπτωση που αυτός είναι πρόσωπο
διαφορετικό από τα υπό α), β) ή γ)
οριζόµενα.
Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή
διοικητικής Αρχής, έκδοσης το πολύ έξι
(6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής
3.
των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
∆ιαγωνισµού, από το οποίο να προκύπτει
ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό
πτώχευση.

ΝΑΙ

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή
διοικητικής Αρχής, έκδοσης το πολύ έξι
(6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής
4.
των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
∆ιαγωνισµού, από το οποίο να προκύπτει
ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό
διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση.

ΝΑΙ

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή
διοικητικής Αρχής, έκδοσης το πολύ έξι
(6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής
5.
των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
∆ιαγωνισµού, από το οποίο να προκύπτει
ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό
αναγκαστική διαχείριση.

ΝΑΙ

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή
διοικητικής Αρχής, έκδοσης το πολύ έξι
(6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία
6. κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής
των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
∆ιαγωνισµού, από το οποίο να προκύπτει
ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό

ΝΑΙ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
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Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

διαδικασία θέσης σε αναγκαστική
διαχείριση
Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής, έκδοσης το πολύ έξι
(6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής
7.
των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
∆ιαγωνισµού, από το οποίο να προκύπτει
ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό
εκκαθάριση.

ΝΑΙ

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής, έκδοσης το πολύ έξι
(6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής
8. των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
∆ιαγωνισµού, από το οποίο να προκύπτει
ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό
διαδικασία έκδοσης απόφασης
αναγκαστικής εκκαθάρισης.

ΝΑΙ

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής, έκδοσης το πολύ έξι
(6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής
9.
των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
∆ιαγωνισµού, από το οποίο να προκύπτει
ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό
πτωχευτικό συµβιβασµό.

ΝΑΙ

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής, έκδοσης το πολύ έξι
(6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής
10. των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
∆ιαγωνισµού, από το οποίο να προκύπτει
ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό
διαδικασία έκδοσης απόφασης
πτωχευτικού συµβιβασµού.

ΝΑΙ

Υπεύθυνη δήλωση µε θεώρηση του
γνησίου της υπογραφής σύµφωνα µε τον
Ν. 1599/86 (ΦΕΚ Α΄ 75), στην οποία θα
11. δηλώνονται όλοι οι οργανισµοί
κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους
οφείλει να καταβάλει εισφορές για το
απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό

ΝΑΙ

Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών
κοινωνικής ασφάλισης που ο
υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην
12. Υπεύθυνη ∆ήλωση της προηγουµένης
παραγράφου, από τα οποία να
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος
είναι ενήµερος ως προς τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης κατά την

ΝΑΙ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
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Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ηµεροµηνία κοινοποίησης της
πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
∆ιαγωνισµού.
Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής, από το
οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις
φορολογικές υποχρεώσεις του κατά
13.
την ηµεροµηνία κοινοποίησης της
πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
∆ιαγωνισµού.

ΝΑΙ

Υπεύθυνη δήλωση σύµφωνα µε τον Ν.
1599/86 (ΦΕΚ Α΄ 75) του νόµιµου
εκπροσώπου περί µη τροποποίησης
του καταστατικού ή της εκπροσώπησης
του νοµικού προσώπου από το χρόνο
υποβολής των δικαιολογητικών
14.
συµµετοχής. Σε περίπτωση που έχει
υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή
τροποποίηση, ο Ανάδοχος υποχρεούται
να προσκοµίσει µε τα δικαιολογητικά
κατακύρωσης και τα σχετικά έγγραφα
(τροποποίηση καταστατικού κλπ)

ΝΑΙ

Σε περίπτωση που ορισµένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο
σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να αναπληρωθούν µε
Ένορκη Βεβαίωση του υποψηφίου ενώπιον συµβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα
βεβαιώνεται η αδυναµία προσκόµισης του σχετικού δικαιολογητικού και ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος
δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση.
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν υποβάλλει ο ίδιος το ο Φάκελο ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης,
να προσκοµίζεται και έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που υποβάλει το
φάκελο

4. Οι συνεταιρισµοί
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

Απόσπασµα ποινικού µητρώου από το
οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του
∆.Σ δεν έχει καταδικαστεί για αδίκηµα
σχετικό µε την άσκηση της
επαγγελµατικής του δραστηριότητας, για
1. τα αδικήµατα που προβλέπονται στο
άρθρο 43 παράγρ. 1 του Π.∆. 60/2007
περί προσαρµογής της Ελληνικής
Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας
2004/18/ΕΚ, καθώς και για τα αδικήµατα
της απάτης, υπεξαίρεσης, εκβίασης,
πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΝΑΙ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
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Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

και δόλιας χρεοκοπίας. Το απόσπασµα
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ
τρεις (3) µήνες πριν από την ηµεροµηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής
των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
∆ιαγωνισµού. Σε περίπτωση που ο
νόµιµος εκπρόσωπος είναι πρόσωπο
διαφορετικό από τον Πρόεδρο του ∆Σ, το
περιεχόµενο του αποσπάσµατος του
ποινικού µητρώου πρέπει να αφορά και
αυτόν.
Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής, ότι ο
υποψήφιος Ανάδοχος λειτουργεί νόµιµα.

ΝΑΙ

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή
διοικητικής Αρχής, έκδοσης το πολύ έξι
(6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής
3.
των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
∆ιαγωνισµού, από το οποίο να προκύπτει
ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό
πτώχευση.

ΝΑΙ

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή
διοικητικής Αρχής, έκδοσης το πολύ έξι
(6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής
4.
των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
∆ιαγωνισµού, από το οποίο να προκύπτει
ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό
διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση.

ΝΑΙ

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή
διοικητικής Αρχής, έκδοσης το πολύ έξι
(6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής
5.
των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
∆ιαγωνισµού, από το οποίο να προκύπτει
ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό
αναγκαστική διαχείριση.

ΝΑΙ

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή
διοικητικής Αρχής, έκδοσης το πολύ έξι
(6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής
6. των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
∆ιαγωνισµού, από το οποίο να προκύπτει
ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό
διαδικασία θέσης σε αναγκαστική
διαχείριση.

ΝΑΙ

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής, έκδοσης το πολύ έξι
7. (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής
των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του

ΝΑΙ

2.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
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Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

∆ιαγωνισµού, από το οποίο να προκύπτει
ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό
εκκαθάριση.
Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής, έκδοσης το πολύ έξι
(6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής
8. των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
∆ιαγωνισµού, από το οποίο να προκύπτει
ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό
διαδικασία έκδοσης απόφασης
αναγκαστικής εκκαθάρισης.

ΝΑΙ

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής, έκδοσης το πολύ έξι
(6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής
9.
των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
∆ιαγωνισµού, από το οποίο να προκύπτει
ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό
πτωχευτικό συµβιβασµό.

ΝΑΙ

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής, έκδοσης το πολύ έξι
(6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής
10. των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
∆ιαγωνισµού, από το οποίο να προκύπτει
ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό
διαδικασία έκδοσης απόφασης
πτωχευτικού συµβιβασµού.

ΝΑΙ

Υπεύθυνη δήλωση µε θεώρηση του
γνησίου της υπογραφής σύµφωνα µε
τον Ν. 1599/86 (ΦΕΚ Α΄ 75), στην
οποία θα δηλώνονται όλοι οι
11.
οργανισµοί κοινωνικής ασφάλισης
στους οποίους οφείλει να καταβάλει
εισφορές για το απασχολούµενο από
αυτόν προσωπικό

ΝΑΙ

Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών
κοινωνικής ασφάλισης που ο
υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην
Υπεύθυνη ∆ήλωση της προηγουµένης
παραγράφου, από τα οποία να
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος
12.
είναι ενήµερος ως προς τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης κατά την
ηµεροµηνία κοινοποίησης της
πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
∆ιαγωνισµού.

ΝΑΙ

13. Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής, από το
οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος

ΝΑΙ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
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Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις
φορολογικές υποχρεώσεις του κατά
την ηµεροµηνία κοινοποίησης της
πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
∆ιαγωνισµού.
έγγραφο παροχής ειδικής
14. πληρεξουσιότητας προς εκείνον που
υποβάλει το φάκελο

ΝΑΙ

Σε περίπτωση που ορισµένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο
σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να αναπληρωθούν µε
Ένορκη Βεβαίωση του υποψηφίου Αναδόχου ενώπιον συµβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία
θα βεβαιώνεται η αδυναµία προσκόµισης του σχετικού δικαιολογητικού και ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση.
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν υποβάλλει ο ίδιος το ο Φάκελο ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης,
να προσκοµίζεται και έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που υποβάλει το
φάκελο.

5. Τα αλλοδαπά Νοµικά Πρόσωπα
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της
χώρας του υποψηφίου περί εγγραφής
του στα µητρώα του οικείου
επιµελητηρίου ή επαγγελµατικού ή
Εµπορικού Μητρώου ή ισοδύναµων
επαγγελµατικών οργανώσεων κατά την
1.
ηµεροµηνία διενέργειας του ∆ιαγωνισµού
και ότι εξακολουθεί να παραµένει
εγγεγραµµένος κατά την ηµεροµηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής
των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
∆ιαγωνισµού

ΝΑΙ

Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ελλείψει
αυτού, ισοδυνάµου εγγράφου που
εκδίδεται από την αρµόδια δικαστική ή
διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή
προέλευσης του προσώπου αυτού από το
οποίο να προκύπτει ότι οι α) οµόρρυθµοι
εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. β)
2. διαχειριστές Ε.Π.Ε. γ) Πρόεδρος και
∆ιευθύνων Σύµβουλος Α.Ε. δ) οι νόµιµοι
εκπρόσωποι κάθε άλλου νοµικού
προσώπου δεν έχουν καταδικαστεί για
αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της
επαγγελµατικής τους δραστηριότητας,
για τα αδικήµατα που προβλέπονται στο
άρθρο 43 παράγρ. 1 του Π.∆. 60/2007

ΝΑΙ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
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Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

περί προσαρµογής της Ελληνικής
Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας
2004/18/ΕΚ, καθώς και για τα αδικήµατα
της απάτης, υπεξαίρεσης, εκβίασης,
πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας
και δόλιας χρεοκοπίας.. Το απόσπασµα
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ
τρεις (3) µήνες πριν από την ηµεροµηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής
των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
∆ιαγωνισµού. Το σχετικό ποινικό
µητρώο πρέπει να αφορά και τον νόµιµο
εκπρόσωπο, σε περίπτωση που αυτός
είναι πρόσωπο διαφορετικό από τα υπό
α), β) ή γ) οριζόµενα.
Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή
διοικητικής Αρχής, έκδοσης το πολύ έξι
(6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής
3. των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
∆ιαγωνισµού, από το οποίο να προκύπτει
ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό
πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που
προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του.

ΝΑΙ

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή
διοικητικής Αρχής, έκδοσης το πολύ έξι
(6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής
των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
4.
∆ιαγωνισµού, από το οποίο να προκύπτει
ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό
διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή
ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται
στο δίκαιο της χώρας του.

ΝΑΙ

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή
διοικητικής Αρχής, έκδοσης το πολύ έξι
(6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής
των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
5.
∆ιαγωνισµού, από το οποίο να προκύπτει
ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό
αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη
κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο
της χώρας του.

ΝΑΙ

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή
διοικητικής Αρχής, έκδοσης το πολύ έξι
(6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής
6. των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
∆ιαγωνισµού, από το οποίο να προκύπτει
ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό
διαδικασία θέσης σε αναγκαστική
διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που

ΝΑΙ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
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Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του.
Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής, έκδοσης το πολύ έξι
(6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής
των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
7.
∆ιαγωνισµού, από το οποίο να προκύπτει
ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό
πτωχευτικό συµβιβασµό ή ανάλογη
κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο
της χώρας του.

ΝΑΙ

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής, έκδοσης το πολύ έξι
(6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής
των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
8. ∆ιαγωνισµού, από το οποίο να προκύπτει
ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό
διαδικασία έκδοσης απόφασης
πτωχευτικού συµβιβασµού ή ανάλογη
κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο
της χώρας του.

ΝΑΙ

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή
ένορκη δήλωση ενώπιον αρµόδιας αρχής
ή συµβολαιογράφου ή, αν στη χώρα του
υποψήφιου Αναδόχου δεν προβλέπεται
ένορκη δήλωση, υπεύθυνη δήλωση
ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
9. συµβολαιογράφου ή αρµόδιου
επαγγελµατικού οργανισµού, στην οποία
ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει
όλους τους οργανισµούς κοινωνικής
ασφάλισης στους οποίους οφείλει να
καταβάλει εισφορές για το
απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό

ΝΑΙ

Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών
κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος
Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη
∆ήλωση της προηγουµένης παραγράφου,
από τα οποία να προκύπτει ότι ο
10. υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως
προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
κατά την ηµεροµηνία κοινοποίησης της
πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
∆ιαγωνισµού.

ΝΑΙ

Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής από το
οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
11. Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις
φορολογικές υποχρεώσεις του κατά
την ηµεροµηνία κοινοποίησης της
πρόσκλησης υποβολής των

ΝΑΙ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
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Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
∆ιαγωνισµού.
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή
ένορκη δήλωση ενώπιον αρµόδιας
αρχής ή συµβολαιογράφου ή, αν στη
χώρα του υποψήφιου Αναδόχου δεν
προβλέπεται ένορκη δήλωση,
υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής
ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου
ή αρµόδιου επαγγελµατικού
οργανισµού, του νόµιµου εκπροσώπου
12. περί µη τροποποίησης του
καταστατικού ή της εκπροσώπησης του
νοµικού προσώπου από το χρόνο
υποβολής των δικαιολογητικών. Σε
περίπτωση που έχει υπάρξει
οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο
Ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει
µε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης και
τα σχετικά έγγραφα
(τροποποίηση καταστατικού)

ΝΑΙ

Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψηφίου ορισµένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν
εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή
αποκλεισµού να αναπληρωθούν µε ένορκη βεβαίωση του υποψηφίου ή, στα κράτη όπου δεν
προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, µε υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου ενώπιον δικαστικής ή
διοικητική αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιο επαγγελµατικού οργανισµού της χώρας του
υποψηφίου στην οποία θα βεβαιώνεται τόσο η αδυναµία έκδοσης του σχετικού πιστοποιητικού, όσο
και ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση.
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν υποβάλλει ο ίδιος το ο Φάκελο ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης,
να προσκοµίζεται και έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που υποβάλει το
φάκελο.

6. Οι Ενώσεις / Κοινοπραξίες
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

Για κάθε Μέλος της Ένωσης /
Κοινοπραξίας πρέπει να κατατεθούν όλα
τα επιµέρους προβλεπόµενα
1. ∆ικαιολογητικά, ανάλογα µε την
περίπτωση (ηµεδαπό/ αλλοδαπό φυσικό
πρόσωπο, ηµεδαπό/ αλλοδαπό νοµικό
πρόσωπο, συνεταιρισµός).

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΝΑΙ

Συµφωνητικό µεταξύ των µελών της
Ένωσης/ Κοινοπραξίας όπου :
−
να συστήνεται η Ένωση/
2. Κοινοπραξία
−
να αναγράφεται και να
οριοθετείται µε σαφήνεια το µέρος του
ΕΡΓΟΥ που αναλαµβάνει κάθε Μέλος της

ΝΑΙ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
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Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Ένωσης/ Κοινοπραξίας στο σύνολο της
Προσφοράς,
−
να παρουσιάζεται ο τρόπος
συνεργασίας των Μελών µεταξύ τους
κατά την υλοποίηση του ΕΡΓΟΥ,
−
να δηλώνεται ένα Μέλος ως
υπεύθυνο για το συντονισµό και τη
διοίκηση όλων των Μελών της Ένωσης/
Κοινοπραξίας (leader)
−
να ορίζεται κοινός εκπρόσωπος
της Ένωσης/ Κοινοπραξίας και των µελών
της για τη συµµετοχή της στο
∆ιαγωνισµό και την εκπροσώπηση της
Ένωσης / Κοινοπραξίας και των µελών
της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής.

A.2.5

Λοιπές Υποχρεώσεις / διευκρινήσεις

Υποχρεώσεις σχετικά µε υποβολή ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής
∆ικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύονται
υποχρεωτικά από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.

Υποχρεώσεις / διευκρινήσεις σχετικά µε Ένωση/ Κοινοπραξία
Η Ένωση/ Κοινοπραξία δεν υποχρεούται από την Αναθέτουσα Αρχή να περιβληθεί ιδιαίτερη
νοµική µορφή προκειµένου να υποβάλει Προσφορά. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα
να ζητήσει από την υποψήφια ένωση, στην περίπτωση που αυτή επιλεγεί ως Ανάδοχος του
έργου, να συστήσει, πριν την υπογραφή της σύµβασης, κοινοπραξία µε ή χωρίς νοµική
προσωπικότητα, του κειµένου της συµβάσεως διαµορφουµένου αναλόγως.
1. Η ένωση προµηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε
από όλους τους προµηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους
εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να
αναγράφεται η ποσότητα του υλικού ή το µέρος αυτού που αντιστοιχεί στον καθένα στο
σύνολο της προσφοράς.
2. Με την υποβολή της Προσφοράς κάθε Μέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας ευθύνεται
αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση κατακύρωσης του ΕΡΓΟΥ στην Ένωση /
Κοινοπραξία, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της Σύµβασης.
3. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, Μέλος της
Ένωσης/ Κοινοπραξίας δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ως µέλους της
Ένωσης/ Κοινοπραξίας κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα µέλη
συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς µε την ίδια τιµή. Εάν η
παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύµβασης, τα υπόλοιπα µέλη
συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής µε την ίδια τιµή και τους ίδιους
όρους. Τα υπόλοιπα µέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις µπορούν να προτείνουν
αντικατάσταση. Σε περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίσει πώς τα εναποµείναντα
Μέλη δεν είναι δυνατό να εκπληρώσουν τις συµβατικές τους υποχρεώσεις, ο προτεινόµενος
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ πρέπει να έχει προσόντα αντίστοιχα του Μέλους που αξιολογήθηκε κατά τη
διάρκεια του ∆ιαγωνισµού και θα πρέπει να εγκριθεί από το ΜΟΥΣΕΙΟΝ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΤΩΝ
ΑΘΗΝΩΝ - Ι∆ΡΥΜΑ ΒΟΥΡΟΥ-ΕΥΤΑΞΙΑ.

Σελ.37 / 142

A.2.6

Ελάχιστες προϋποθέσεις συµµετοχής

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι που υποβάλλουν προσφορά, θα πρέπει να πληρούν και να
τεκµηριώνουν επαρκώς, τις παρακάτω ελάχιστες προϋποθέσεις, µε ποινή αποκλεισµού:
1.
Να διαθέτουν οργανωµένο σύστηµα διασφάλισης ποιότητας στο πεδίο εφαρµογής του
σχεδιασµού/ ανάπτυξης πληροφοριακών συστηµάτων ή και ψηφιακών υπηρεσιών, που να
αποδεικνύεται από ισχύον την ηµέρα υποβολής της προσφοράς πιστοποιητικό διασφάλισης
ποιότητας κατά ISO 9001:2008 ή ισοδύναµο ή αντίστοιχο, που να έχει εκδοθεί από
αναγνωρισµένο φορέα πιστοποίησης.
2.
Να έχουν αποδεδειγµένη εµπειρία στη σχεδίαση, ανάπτυξη, εγκατάσταση και
συντήρηση σύνθετων ∆ιαδικτυακών εφαρµογών και σε έργα αντιστοίχου µεγέθους και
διαχείρισης πολυµεσικού περιεχοµένου, µε το υπό ανάθεση έργο. Ως έργα αντίστοιχου
µεγέθους νοούνται έργα που περιλαµβάνουν τις ίδιες ή ανάλογες υπηρεσίες µε το παρόν έργο
και σε ποσότητες ψηφιοποιούµενων τεκµηρίων, διακίνησης πληροφοριών, πολυπλοκότητας
διαδικτυακών εφαρµογών αντίστοιχες µε τις εδώ ζητούµενες
3.
Να διαθέτουν προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την εκτέλεση του
έργου. Συγκεκριµένα, απαιτείται κατ’ ελάχιστον το 50% του ανθρώπινου δυναµικού της
Οµάδας έργου του Αναδόχου να προέρχεται από µόνιµα στελέχη του Αναδόχου και να διαθέτει
εµπειρία σε υλοποίηση αντίστοιχου µεγέθους ∆ιαδικτυακών ή/και πολυµεσικών εφαρµογών,
που να αποδεικνύεται από συµµετοχή σε αντίστοιχα µε το παρόν έργα, όπως διατυπώθηκαν
παραπάνω. Συγκεκριµένα, τα µόνιµα στελέχη των υποψηφίων Αναδόχων πρέπει να έχουν
επαρκή εµπειρία που να αποδεικνύεται από συµµετοχή σε τουλάχιστον 5 έργα υλοποίησης
διαδικτυακών εφαρµογών µε πολυµεσικό περιεχόµενο.
4. Να έχουν µέσο ετήσιο κύκλο εργασιών τριετίας, ο οποίος θα πρέπει να είναι µεγαλύτερος η
ίσος από το 100% του προϋπολογισµού του έργου. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος
δεν έχει συµπληρώσει τριετία, ο µέσος ετήσιος κύκλος εργασιών ορίζεται από τα έτη
λειτουργίας του εν λόγω υποψηφίου Αναδόχου.

Κάθε υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει τα παραπάνω,
χρηµατοοικονοµική και τεχνική ικανότητά του, καταθέτοντας τα ακόλουθα:

καθώς

και

την

•
Να παρέχει πληροφορίες σχετικά µε την οργανωτική του δοµή, τις εγκαταστάσεις και
τον εξοπλισµό που διαθέτει.
•
Ισολογισµούς των τελευταίων τριών διαχειριστικών χρήσεων, στις περιπτώσεις όπου η
δηµοσίευσή τους είναι υποχρεωτική σύµφωνα µε την περί εταιρειών νοµοθεσία της χώρας
όπου είναι εγκατεστηµένος ο υποψήφιος Ανάδοχος. Για τις εταιρείες που δεν υποχρεούνται από
το νόµο στην έκδοση Ισολογισµών, απαιτείται ∆ήλωση του συνολικού ύψους του ετήσιου
κύκλου εργασιών.
•
∆ήλωση περί του κύκλου εργασιών ολοκληρωµένων έργων παροχής συναφών προς το
δηµοπρατούµενο Έργο υπηρεσιών κατά τη διάρκεια των πέντε (5) τελευταίων διαχειριστικών
χρήσεων. Ως συναφή νοούνται τα έργα – και αντίστοιχα οι υπηρεσίες - που (συνολικά ή
µερικά) περιλαµβάνουν όλες τις βασικές υπηρεσίες του έργου, ήτοι ψηφιοποίηση και
επιστηµονική τεκµηρίωση πολιτισµικών τεκµηρίων, ανάπτυξη απαιτητικών διαδικτυακών
κόµβων, ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρµογών µε πολυµεσικό περιεχόµενο, εγκατάσταση
εφαρµογών διαχείρισης ψηφιακών συλλογών.
•
Πίνακας µε τα κυριότερα έργα που εκτέλεσε κατά τα πέντε (5) τελευταία έτη, ιδίως δε
των ανάλογων µε το αντικείµενο του υπό ανάθεση έργου, όπως αυτά ορίστηκαν στην
προηγούµενη παράγραφο. Ειδικότερα, απαιτούνται τουλάχιστον πέντε (5) έργα µε σχεδιασµό
και εγκατάσταση on-line διαδικτυακών πολυµεσικών εφαρµογών και πέντε (5) έργα µε
εγκατάσταση, παραµετροποίηση, θέση σε λειτουργία και εκπαίδευση εφαρµογής διαχείρισης
ψηφιακών συλλογών όµοιας ή αντίστοιχης µε την απαιτούµενη στην παρούσα διακήρυξη.
Στον πίνακα αναφέρονται η αξία, η ηµεροµηνία παροχής και οι πελάτες τους, δηµόσιοι ή
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ιδιωτικοί φορείς. Εάν ο πελάτης είναι δηµόσιος φορέας, ως αποδεικτικό στοιχείο υποβάλλεται
πιστοποιητικό που συντάσσεται ή θεωρείται από την αρµόδια δηµόσια αρχή. Εάν ο πελάτης
είναι ιδιώτης, ως αποδεικτικό στοιχεία υποβάλλεται είτε πιστοποιητικό που συντάσσει ο ιδιώτης,
είτε απλή δήλωση του υποψηφίου Αναδόχου. Ο πίνακας των έργων πρέπει να έχει την εξής
µορφή:

Α/Α

ΠΕΛΑΤΗΣ

ΣΥΝΤΟΜΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

∆ΙΑΡΚΕΙΑ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΑΡΟΥΣΑ
ΦΑΣΗ

Από τα παραπάνω έργα, δύο (2) τουλάχιστον παρόµοια µε το αντικείµενο του υπό ανάθεση έργου,
τα οποία έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς από τον υποψήφιο Ανάδοχο, θα πρέπει να παρουσιαστούν
αναλυτικά.
Η επιτροπή αξιολόγησης διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τον υποψήφιο να επιδειχθεί
υλοποιηµένη απ’ αυτόν ανάλογη εγκατάσταση διαδικτυακών κόµβων ή/ και εφαρµογών διαχείρισης
ψηφιακών συλλογών.
• Περιγραφή των µέτρων που λαµβάνει για την εξασφάλιση της ποιότητας των παρεχόµενων
υπηρεσιών του.
• ∆ήλωση για το τεχνικό προσωπικό, το µέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό και για
τον αριθµό των στελεχών που απασχολεί κατά τα τρία (3) τελευταία έτη.
• Συγκεντρωτικός Πίνακας καταγραφής στελεχών του υποψήφιου
συµµετέχουν στην οµάδα του έργου, σύµφωνα µε το ακόλουθο υπόδειγµα:
Α
/
Α

Όνοµατεπώνυµο
µέλους

Σχέση
εργασίας
µε
Ανάδοχο

Ύπαρξη
δήλωσης
συνεργασίας
(ΝΑΙ/ ΟΧΙ)

Θέση
στην
οµάδα
έργου

Αναδόχου

Αρµοδιότητες
/ καθήκοντα

που
Απασχόληση
στο έργο σε
ανθρωποµήνες

Στον πίνακα να εµφανίζονται διακριτά τα στελέχη που θα παράσχουν την επιτόπια
υποστήριξη, κατά το διάστηµα της πιλοτικής λειτουργίας.
Στην οµάδα έργου των υποψηφίων Αναδόχων θα πρέπει να περιλαµβάνονται τουλάχιστον
τα εξής:
1) οι ειδικότητες που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση του έργου, σύµφωνα µε τις
απαιτήσεις της παρούσας και τη µεθοδολογία υλοποίησης. Οι ελάχιστες ειδικότητες που
απαιτούνται περιλαµβάνουν ένα ή περισσότερους ιστορικούς τέχνης, ειδικούς
µεταφραστές, µουσειο-παιδαγωγούς, µηχανικούς Η/Υ, σχεδιαστές, φωτογράφους/
ψηφιοποιητές, σκηνοθέτες, αρχιτέκτονες
2) ο Υπεύθυνος Έργου και ο Αναπληρωτής του µε αναφορά των καθηκόντων και
υποχρεώσεών τους. Και οι δύο θα πρέπει να διαθέτουν πολύχρονη εµπειρία σε διοίκηση
κατά προτίµηση αντίστοιχων έργων.
Ειδικότερα απαιτούνται


Για τον υπεύθυνο έργου: µεταπτυχιακός τίτλος ανωτάτου εκπαιδευτικού ιδρύµατος,
ειδικότητα Πληροφορική µε ειδίκευση στα πολυµέσα και τουλάχιστον πενταετής
εµπειρία σε ∆ιαδικτυακά έργα µε χρήση πολυµέσων, έχοντας επιβλέψει περισσότερα
από 20 αντίστοιχα έργα συνολικά,
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Για τον αναπληρωτή υπεύθυνο έργου: ∆ίπλωµα ανωτάτου εκπαιδευτικού
ιδρύµατος. 15 χρόνια τουλάχιστον εµπειρία στη Σχεδίαση, εφαρµογή και
υποστήριξη πληροφοριακών πολυµεσικών συστηµάτων και εφαρµογών, γνώστη της
αρχιτεκτονικής της πληροφορίας και µε εµπειρία στη ∆ιοίκηση µεγάλων έργων.

• Βιογραφικά σηµειώµατα για τα µέλη των οµάδων υλοποίησης των τµηµάτων του έργου.
Στα βιογραφικά να αναφέρονται οπωσδήποτε οι τίτλοι σπουδών και να προκύπτει η εξειδίκευση
και η εµπειρία των στελεχών σε παρόµοια έργα. Σε περίπτωση κατά την οποία τα προτεινόµενα
µέλη των οµάδων δεν είναι µόνιµα στελέχη του υποψηφίου Αναδόχου, αλλά εξωτερικοί
συνεργάτες, η πρόταση πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνες δηλώσεις τους ότι υπάρχει
συµφωνία συνεργασίας για όλη την προβλεπόµενη διάρκεια της σύµβασης και ότι είναι
αποδεκτοί οι όροι του παρόντος διαγωνισµού, ενώ εάν είναι υπάλληλοι άλλων εταιριών
υποβάλλονται επιπλέον βεβαιώσεις των εταιριών αυτών ότι τελούν εν γνώσει της
προαναφερόµενης συνεργασίας.
• Αναφορά του τµήµατος του προσφερόµενου έργου που ο διαγωνιζόµενος προτίθεται
ενδεχοµένως να αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτους, (µε σαφή αναφορά των υπεργολάβων που
θα αναλάβουν το αντίστοιχο τµήµα, µε κατάθεση σχετικών δηλώσεων συνεργασίας.)
• Κάθε άλλο στοιχείο που τεκµηριώνει την επάρκεια του υποψήφιου για το υπό ανάθεση
έργο.
Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόµενος αποτελεί ένωση / κοινοπραξία, τα απαιτούµενα στην
παρούσα παράγραφο πρέπει να υποβάλλονται χωριστά για κάθε µέλος της ένωσης /
κοινοπραξίας.
Επισηµαίνεται ότι κάθε υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να πληροί απαραιτήτως όλες τις παραπάνω
προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου, προκειµένου να συµµετάσχει στη διαδικασία του
διαγωνισµού. Σε περίπτωση ένωσης / κοινοπραξίας εταιριών, επιτρέπεται η µερική κάλυψη των
προϋποθέσεων από τα µέλη της, αρκεί όµως συνολικά να καλύπτονται όλες. Σε κάθε
περίπτωση πρέπει να υπάρχει σαφής και πλήρης τεκµηρίωση της πλήρωσης των
προϋποθέσεων.
Η Επιτροπή Αξιολόγησης δύναται να ζητήσει από τους υποψηφίους αναδόχους διευκρινίσεις ή
και συµπληρώσεις των ανωτέρω στοιχείων προκειµένου να τεκµηριωθεί η κάλυψη των
ελαχίστων προϋποθέσεων συµµετοχής στο διαγωνισµό.

A.2.7

Εγγύηση συµµετοχής

Κάθε προσφορά αυτών που συµµετέχουν στο διαγωνισµό πρέπει υποχρεωτικά και µε ποινή
αποκλεισµού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής της οποίας το ποσό θα
πρέπει να καλύπτει σε ΕΥΡΩ (€) ποσοστό 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας
(συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.) του έργου.
Επιτρέπονται προσφορές µόνο για το σύνολο του έργου. Προσφορές για µέρος του έργου (το
οποίο αποτελείται από ένα υποέργο) απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Συγκεκριµένα το ύψος της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής είναι σαράντα τρεις χιλιάδες
εννιακόσια είκοσι τρία ευρώ και τριάντα λεπτά (43.923,30€).
1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από αναγνωρισµένο τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυµα ή άλλο νοµικό
πρόσωπο που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-µέλος της ΕΕ και του ΕΟΧ, και
έχουν σύµφωνα µε τη νοµοθεσία των κρατών-µελών αυτό το δικαίωµα. Οι εγγυήσεις µπορούν
επίσης να προέρχονται και από τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυµα που λειτουργεί νόµιµα σε χώραµέρος διµερούς ή πολυµερούς συµφωνίας µε την ΕΕ ή χώρα που έχει υπογράψει και κυρώσει
την Συµφωνία για τις ∆ηµόσιες Συµβάσεις και έχει το σχετικό δικαίωµα έκδοσης εγγυήσεων.
2. Εγγυήσεις που εκδίδονται σε οποιοδήποτε κράτος από τα παραπάνω εκτός της Ελλάδας, θα
συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.
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3. Οι εγγυήσεις θα πρέπει να είναι συµπληρωµένες σύµφωνα µε το υπόδειγµα του
Παραρτήµατος C της παρούσας.
4. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος, στον οποίο θα κατακυρωθεί το Έργο, αρνηθεί
να υπογράψει εµπροθέσµως τη σύµβαση ή να καταθέσει προ της υπογραφής της σύµβασης
Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην σχετική παράγραφο της
παρούσας Προκήρυξης, ή να εκπληρώσει εµπρόθεσµα οποιαδήποτε άλλη υποχρέωσή του, που
απορρέει από τη συµµετοχή του στο διαγωνισµό, η εγγύηση συµµετοχής καταπίπτει
αυτοδικαίως υπέρ Αναθέτουσας Αρχής µετά την έκδοση σχετικής απόφασης του.
5. Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ ένα (1) τουλάχιστον µήνα µετά τον
χρόνο λήξης ισχύος της προσφοράς, και επιστρέφεται σ' αυτόν µεν που κατακυρώθηκε ο
διαγωνισµός µετά την κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, στους δε λοιπούς υποψηφίους
µέσα σε 10 ηµέρες από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης ή ανάθεσης.
6. Στην περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας οι εγγυήσεις περιλαµβάνουν και όρο ότι η εγγύηση
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης/κοινοπραξίας.

A.3
A.3.1

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Τρόπος Υποβολής Προσφορών

Με την υποβολή της προσφοράς θεωρείται ότι ο διαγωνιζόµενος αποδέχεται
ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης. Επίσης, σε περίπτωση νοµικών
προσώπων, θεωρείται ότι η υποβολή της προσφοράς και η συµµετοχή στο διαγωνισµό έχουν
εγκριθεί από το αρµόδιο όργανο του συµµετέχοντος νοµικού προσώπου. Οι ενδιαφερόµενοι
υποβάλλουν την προσφορά τους είτε καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως ή µε ειδικά προς τούτο
εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό τους, είτε αποστέλλοντάς την ταχυδροµικά µε συστηµένη
επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδροµείο (courier) στην διεύθυνση ΜΟΥΣΕΙΟΝ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΤΩΝ
ΑΘΗΝΩΝ - Ι∆ΡΥΜΑ ΒΟΥΡΟΥ-ΕΥΤΑΞΙΑ, οδός Παρνασσού 2 , 1ος όροφος, ΤΚ 105 61 – Αθήνα.
Στην περίπτωση της ταχυδροµικής αποστολής, οι προσφορές παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε
την απαραίτητη όµως προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στο ΜΟΥΣΕΙΟΝ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΤΩΝ
ΑΘΗΝΩΝ - Ι∆ΡΥΜΑ ΒΟΥΡΟΥ-ΕΥΤΑΞΙΑ µέχρι την προηγουµένη της καταληκτικής ηµεροµηνίας
υποβολής τους.
∆ε θα ληφθούν υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν µετά από την καθορισµένη
ηµεροµηνία και ώρα είτε ταχυδροµήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν ΜΟΥΣΕΙΟΝ ΤΗΣ
ΠΟΛΕΩΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ - Ι∆ΡΥΜΑ ΒΟΥΡΟΥ – ΕΥΤΑΞΙΑ έγκαιρα.
Το ΜΟΥΣΕΙΟΝ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ - Ι∆ΡΥΜΑ ΒΟΥΡΟΥ – ΕΥΤΑΞΙΑ ουδεµία ευθύνη
φέρει για τη µη εµπρόθεσµη παραλαβή της προσφοράς ή για το περιεχόµενο των φακέλων που
τη συνοδεύουν.
A.3.2

Περιεχόµενο προσφορών

Οι Προσφορές συντάσσονται σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας Προκήρυξης.
Επιτρέπονται προσφορές µόνο για το σύνολο του έργου. Προσφορές για µέρος του έργου
απορρίπτονται ως απαράδεκτες (όλο το έργο είναι ένα (1) υποέργο).
Οι Προσφορές κατατίθενται µέσα σε ενιαίο σφραγισµένο φάκελο που πρέπει να περιλαµβάνει
όλα όσα καθορίζονται στην παρούσα Προκήρυξη.
Ο ενιαίος σφραγισµένος φάκελος περιέχει τρεις επί µέρους, ανεξάρτητους, σφραγισµένους
φακέλους, δηλαδή :
Α. «Φάκελος ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής», ο οποίος περιέχει τα νοµιµοποιητικά στοιχεία και
άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία προσδιορίζονται στις σχετικές παραγράφους.
Β. «Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς του
υποψήφιου Αναδόχου, όπως αυτά απαιτούνται από την παρούσα προκήρυξη
Γ. «Φάκελος Οικονοµικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Οικονοµικής
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Προσφοράς του υποψήφιου Αναδόχου, όπως αυτά απαιτούνται από την παρούσα προκήρυξη

Οι ανωτέρω Φάκελοι θα υποβληθούν ως εξής :
∆ικαιολογητικά συµµετοχής:
-

ένα (1) πρωτότυπο

-

ένα (1) ακριβές αντίγραφο

που θα περιλαµβάνονται στον σφραγισµένο φάκελο ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής.

Τεχνική Προσφορά:
-

ένα (1) πρωτότυπο

-

ένα (1) ακριβές αντίγραφο

- ένα (1) πλήρες ηλεκτρονικό αρχείο (CD, εκτός των τεχνικών φυλλαδίων, βλέπε Σηµείωση
1),
που θα περιλαµβάνονται στον σφραγισµένο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς.

Σηµείωση 1: Σε περίπτωση που σύνολο ή µέρος των τεχνικών φυλλαδίων είναι δυνατό να
συµπεριληφθούν στο CD, τότε δεν είναι αναγκαίο να υποβληθούν έντυπα στο αντίγραφο της
Τεχνικής Προσφοράς.

Οικονοµική Προσφορά:
-

ένα (1) πρωτότυπο

-

ένα (1) ακριβές αντίγραφο

-

ένα (1) πλήρες ηλεκτρονικό αρχείο (CD)

που θα περιλαµβάνονται στον σφραγισµένο φάκελο Οικονοµικής Προσφοράς.

Ο ενιαίος σφραγισµένος φάκελος πρέπει να φέρει την ένδειξη:

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ»
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
«ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΧΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ»
Αρ. Προκήρυξης: 2591

AΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΜΟΥΣΕΙΟΝ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Ι∆ΡΥΜΑ ΒΟΥΡΟΥ –
ΕΥΤΑΞΙΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 7/6/2011
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Όλοι οι επί µέρους φάκελοι αναγράφουν την επωνυµία και διεύθυνση, αριθµό τηλεφώνου, φαξ
και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του διαγωνιζοµένου, τον τίτλο του
διαγωνισµού και τον τίτλο του φακέλου.
Σε περίπτωση Ένωσης / Κοινοπραξίας πρέπει να αναγράφονται η πλήρης επωνυµία και
διεύθυνση, καθώς και αριθµός τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου όλων των µελών του.
Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων που είναι δυνατόν να αποσφραγιστούν και να
επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.
1. Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα, µε εξαίρεση τα συνηµµένα στην
τεχνική προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που µπορεί να είναι στην Αγγλική
γλώσσα.
2. Σ' ένα από τα αντίτυπα που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, πρέπει να
αναγράφεται ευκρινώς η λέξη “ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ” και να µονογράφεται από τον προσφέροντα. Το
περιεχόµενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από τα άλλα αντίτυπα, σε περίπτωση
ασυµφωνίας αυτών µε το πρωτότυπο.
3. Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξη τους, η τάξη και
η σειρά των όρων της προκήρυξης.
4. Οι απαντήσεις σε όλα τα ερωτήµατα της προκήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. ∆εν
επιτρέπονται ασαφείς απαντήσεις της µορφής “ελήφθη υπόψη”, συµφωνούµε και
αποδεχόµεθα, κ.τ.λ. Παραποµπές σε τεχνικά έντυπα ή εκδόσεις των κατασκευαστικών οίκων
επιτρέπονται εφόσον προσαρτώνται στην προσφορά και εφόσον δίνεται ο συγκεκριµένος
αριθµός παραγράφου και σελίδας. Κατά την κρίση της Επιτροπής, ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού και
Αξιολόγησης προσφορά µε γενικές και ασαφείς απαντήσεις θα αποκλείεται από περαιτέρω
αξιολόγηση
5. Ο προσφέρων υποχρεούται να συµπληρώσει ο ίδιος, πέρα από τις κατά παράγραφο
απαντήσεις, και τους σχετικούς συνοδευτικούς πίνακες και παραρτήµατα της προκήρυξης,
σύµφωνα µε τις κατά περίπτωση οδηγίες.
6. Οι προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφηµένες και δεν πρέπει να φέρουν ξυσίµατα,
σβησίµατα, διαγραφές, προσθήκες κ.τ.λ. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση,
πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα. Όλες οι διορθώσεις
θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της προσφοράς. Η Επιτροπή
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης προσυπογράφει το ανακεφαλαιωτικό φύλλο µε τις
τυχόν, διορθώσεις και τις αναφέρει στο συντασσόµενο πρακτικό, ώστε να αποδεικνύεται
αδιαφιλονίκητα ότι προϋπήρχαν της στιγµής του κλεισίµατος του διαγωνισµού.
7. Σε περίπτωση που στο περιεχόµενο των προσφορών χρησιµοποιούνται συντοµογραφίες
(abbreviations), για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τους
προσφέροντες να αναφέρουν σε ιδιαίτερο πίνακα, συνοδευτικό των προσφορών, τις
συντοµογραφίες αυτές µε την εξήγηση της έννοιάς τους.
8. Οι µετέχοντες στο διαγωνισµό πρέπει να αναφέρουν στην προσφορά τους, ότι έλαβαν
γνώση όλων των όρων της Προκήρυξης. Πάντως η γνώση τους αυτή θεωρείται δεδοµένη µε
την υποβολή της προσφοράς. Εξ' άλλου µε την υποβολή της προσφοράς θεωρείται βέβαιο, ότι
οι διαγωνιζόµενοι είναι απολύτως ενήµεροι από κάθε πλευρά των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης
του Έργου, των πηγών προέλευσης των πάσης φύσης υλικών, ειδών εξοπλισµού κ.λ.π. και ότι
έχουν µελετήσει όλα τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στο φάκελο του διαγωνισµού.
9. Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της
αρµόδιας Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης εξοµοιώνεται µε αντιπροσφορά
είναι απαράδεκτη και δεν λαµβάνεται υπόψη.
10. Μετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών δεν γίνεται αποδεκτή αλλά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της
προκήρυξης ή της προσφοράς.
∆ιευκρινίσεις δίνονται µόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού και
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Αξιολόγησης και λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που
ζητήθηκαν. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο
και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. Οι διευκρινίσεις των υποψηφίων πρέπει να δίνονται γραπτά
σε χρόνο που θα ορίζει η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης.
A.3.2.1

Περιεχόµενα τεχνικής προσφοράς

Ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τον οποίο θα υποβάλει κάθε υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει
να περιέχει, µε ποινή αποκλεισµού, τουλάχιστον τα παρακάτω:
• Περιγραφή της συνολικής λύσης που προτείνει ο υποψήφιος Ανάδοχος για την υλοποίηση
του έργου στην οποία, θα πρέπει να αναλύεται το κάθε επιµέρους υποσύστηµα
(χαρακτηριστικά, συνέργια κ.α.) ή/ και εφαρµογή, ο τρόπος συνέργιας του κάθε
υποσυστήµατος µε τα υπόλοιπα που απαρτίζουν την συνολική λύση καθώς επίσης και να
προσκοµίσει διαγράµµατα λειτουργίας της συνολικής λύσης. Με τον τρόπο αυτό, οι υποψήφιοι
Ανάδοχοι θα πρέπει να τεκµηριώνουν την κατανόηση των απαιτήσεων και ιδιαιτεροτήτων του
έργου και να προδιαγράφουν σαφώς την προτεινόµενη συνολικά λύση και τις προσφερόµενες
υπηρεσίες. Το σχετικό κεφάλαιο πρέπει να λαµβάνει υπόψη του όλα όσα αναφέρονται στα
εδάφια Β2 και Β3 της παρούσης, ασχέτως αν τα αναφερόµενα εκεί απεικονίζονται στους
Πίνακες συµµόρφωσης ή όχι.
• Συµπληρωµένους τους ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ που
περιλαµβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.
•

Περιγραφή της Μεθοδολογίας Υλοποίησης

•

Περιγραφή της προσφερόµενης εκπαίδευσης και της σχετικής µεθοδολογίας

• Περιγραφή του Χρονοδιαγράµµατος Υλοποίησης του έργου των επιµέρους εργασιών και
των οροσήµων (milestones).
• Περιγραφή της προτεινόµενης συντήρησης για τα λειτουργικά συστήµατα και για τον
εξοπλισµό πληροφορικής και τον εξοπλισµό της δικτυακής υποδοµής. Αναλυτική περιγραφή
των υπηρεσιών Γραφείου Τεχνικής Υποστήριξης
• Συνολική παρουσίαση της οµάδας έργου µε αναφορά στα άτοµα που θα τη στελεχώσουν,
το προφίλ και το ρόλο τους, το εύρος εµπλοκής τους στην υλοποίηση του έργου και τα ειδικά
καθήκοντα που κατά περίπτωση αναλαµβάνουν.
•

Τεκµηριωτικό υλικό για το υλικό και λογισµικό [εγχειρίδια, τεχνικά φυλλάδια, κλπ]

• Οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκµηριώνει πληρέστερα την πρόταση του υποψήφιου
Αναδόχου και απαντά στις επιµέρους απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα προκήρυξη, αλλά
και στα αντίστοιχα κριτήρια αξιολόγησης.
•
A.3.2.2

ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, ΧΩΡΙΣ ΤΙΜΕΣ
Περιεχόµενα οικονοµικής προσφοράς

Ο φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τον οποίο θα υποβάλει κάθε υποψήφιος Ανάδοχος
πρέπει να περιέχει, µε ποινή αποκλεισµού συµπληρωµένους τους πίνακες οικονοµικής
προσφοράς του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ : «ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»

A.3.3

Ισχύς των Προσφορών

1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους συµµετέχοντες στο διαγωνισµό για οκτώ (8)
µήνες από την επόµενη µέρα της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής τους. Προσφορά που
ορίζει µικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

2. Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή
πριν από την λήξη της, για διάστηµα οκτώ (8) µηνών κατά ανώτατο όριο.

3. Μετά τη λήξη και του ανωτέρω χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα
αποτελέσµατα του διαγωνισµού µαταιώνονται.
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4. Οι διαγωνιζόµενοι δεν έχουν δικαίωµα να αποσύρουν την προσφορά τους ή µέρος της µετά
την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η προσφορά ή µέρος της αποσυρθεί ο διαγωνιζόµενος
υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα:
-

A.3.4

Έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώµατος για κατακύρωση
Κατάπτωση της εγγύησης συµµετοχής χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια.

Εναλλακτικές Προσφορές

1. Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
2. Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές προτάσεις, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο
διαγωνιζόµενος, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καµία
περίπτωση να διαµαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των
προτάσεων αυτών.

3. Η προσφορά προαιρετικών προϊόντων ή υπηρεσιών τα οποία δεν είναι απαραίτητα για την
ικανοποίηση των απαιτήσεων της προκήρυξης δεν αποκλείεται, θα διαχωρίζεται όµως σαφώς,
τόσο στην Τεχνική όσο και στην Οικονοµική Προσφορά και θα διευκρινίζεται ότι πρόκειται περί
προσφοράς προαιρετικών προϊόντων ή υπηρεσιών και ότι προσφέρονται δωρεάν.
A.3.5

Τιµές Προσφορών – Νόµισµα

1. Οι τιµές των προσφορών, που αφορούν οποιασδήποτε µορφής υπηρεσίες ή εξοπλισµό θα
εκφράζονται σε ΕΥΡΩ. Στις τιµές θα περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και
κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον Φ.Π.Α., για παράδοση, εγκατάσταση και θέση σε
λειτουργία του εξοπλισµού, ελεύθερου στον τόπο και µε τον τρόπο που απαιτείται από την
παρούσα προκήρυξη.
2. Σε ιδιαίτερη στήλη των ως άνω τιµών, οι διαγωνιζόµενοι θα καθορίζουν το ποσό, µε το
οποίο θα επιβαρύνουν αθροιστικά τις τιµές αυτές µε τον Φ.Π.Α. Σε περίπτωση που αναφέρεται
εσφαλµένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού και
Αξιολόγησης Προσφορών.
3. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος κάνει έκπτωση, οι τιµές που θα αναφέρονται στους
οικονοµικούς πίνακες για κάθε υπηρεσία ή προϊόν θα είναι οι τελικές τιµές µετά την έκπτωση.
Επίσης δεν επιτρέπονται στην οικονοµική προσφορά συνολικές εκπτώσεις σε επί επιµέρους
αθροίσµατα ή επί του συνολικού τιµήµατος της προσφοράς
4. Από την οικονοµική προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιµή µονάδας για κάθε είδος
εξοπλισµού και κάθε τύπο προσφερόµενης υπηρεσίας, για να µπορεί να προσδιορίζεται το
ακριβές κόστος σε περίπτωση αυξοµείωσης εξοπλισµού ή υπηρεσιών. Σε οποιαδήποτε
περίπτωση αν δεν αναγράφεται τιµή για εξοπλισµό, δραστηριότητα ή υπηρεσία που αναφέρεται
στην προσφορά, θεωρείται από την Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης
Προσφορών ότι προσφέρεται µε µηδενική αξία.
5. Η τιµή χωρίς Φ.Π.Α. θα λαµβάνεται για τη σύγκριση των προσφορών.
6. Σε περίπτωση λογιστικής ασυµφωνίας µεταξύ της τιµής µονάδας και της συνολικής τιµής,
υπερισχύει η τιµή µονάδας. Εάν όµως το πλήθος των λογιστικών ασυµφωνιών είναι σηµαντικό
ή εάν η διόρθωσή τους επιφέρει σηµαντική διαφοροποίηση του συνολικού τιµήµατος της
προσφοράς, τότε η επιτροπή αξιολόγησης δύναται κατά τη κρίση της να απορρίψει την
προσφορά ως αναξιόπιστη.
7. Προσφορά που δε δίδει τιµή σε ΕΥΡΩ ή δίδει τιµή σε συνάλλαγµα ή µε ρήτρα
συναλλάγµατος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
8. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες στοιχεία
απαραίτητα για την τεκµηρίωση του κανονικού ή µη των προσφερόµενων τιµών, οι δε
υποψήφιοι υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.
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9. Για την ανάλυση των τιµών της προσφοράς τους οι υποψήφιοι είναι υποχρεωµένοι να
συµπληρώσουν τους Πίνακες της ενότητας Περιεχόµενα οικονοµικής προσφοράς.
10. Οι τιµές των προσφορών δεν υπόκεινται σε µεταβολή κατά την διάρκεια ισχύος της
προσφοράς. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της προσφοράς, οι
προµηθευτές δεν δικαιούνται, κατά την γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους, να υποβάλλουν
νέους πίνακες τιµών.
11. Εφόσον από την Προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η
Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από
γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης Προσφορών.
12. Προσφορές που το συνολικό τίµηµα τους (µε ΦΠΑ) υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα
δαπάνη (µε ΦΠΑ), απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
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A.4
A.4.1
A.4.1.1

∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
∆ιαδικασία ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού – ∆ιαδικασία Αξιολόγησης
∆ιαδικασία διενέργειας ∆ιαγωνισµού - Αποσφράγιση προσφορών

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια από την Επιτροπή διενέργειας και
αξιολόγησης του διαγωνισµού την ηµέρα και ώρα που έχει οριστεί στην παρούσα, στα γραφεία
του ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ - Ι∆ΡΥΜΑ ΒΟΥΡΟΥ-ΕΥΤΑΞΙΑ διεύθυνση
Παρνασσού 2 , 1ος όροφος, ΤΚ 105 61 – Αθήνα, παρουσία των προσφερόντων ή των νοµίµως
εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων τους.
Οι προσφορές κατά την παραλαβή τους από την αρµόδια επιτροπή πρωτοκολλούνται και σε
κάθε φάκελο σηµειώνεται ο αριθµός πρωτοκόλλου, η ηµεροµηνία και η ώρα καταχώρησης.
Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την
ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στην παρούσα προκήρυξη.
Η αποσφράγιση γίνεται µε την εξής διαδικασία:
Ανοίγονται οι κυρίως φάκελοι και αποσφραγίζονται οι φάκελοι των δικαιολογητικών,
µονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα πρωτότυπα στοιχεία των
φακέλων των δικαιολογητικών κατά φύλλο.
Οι φάκελοι των τεχνικών και οικονοµικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται αλλά
µονογράφονται, και αφού σφραγισθούν από την Επιτροπή φυλάσσονται. Ειδικότερα οι φάκελοι
των οικονοµικών προσφορών τοποθετούνται σε έναν νέο ενιαίο φάκελο ο οποίος επίσης
σφραγίζεται, υπογράφεται και φυλάσσεται από την Επιτροπή.
Η Επιτροπή ελέγχει τα δικαιολογητικά και εισηγείται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο ως αρµόδιο
όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, τους υποψήφιους Αναδόχους των οποίων η προσφορά ως
προς τα δικαιολογητικά έχει γίνει αποδεκτή, το οποίο αποφαίνεται σχετικά, και µε µέριµνά του
γνωστοποιείται στους διαγωνιζόµενους η απόφασή του. Με την ίδια απόφαση δύναται να
καθορισθούν και ο τόπος, η ώρα και η ηµεροµηνία της αποσφράγισης των τεχνικών
προσφορών για τους υποψήφιου Αναδόχους των οποίων η προσφορά ως προς τα
δικαιολογητικά έχει γίνει αποδεκτή.
Μετά την παραπάνω διαδικασία, οι σφραγισµένοι φάκελοι των Τεχνικών Προσφορών
επαναφέρονται - για όσες προσφορές έγιναν αποδεκτές ως προς τα δικαιολογητικά - στην
αρµόδια επιτροπή για την αποσφράγισή τους , σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ανωτέρω
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. Οι φάκελοι των τεχνικών προσφορών για όσες προσφορές
δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται.
Η επιτροπή αξιολογεί τις τεχνικές προσφορές και εισηγείται στο αρµόδιο όργανο (∆ιοικητικό
Συµβούλιο) της Αναθέτουσας Αρχής τους υποψήφιους Αναδόχους των οποίων η τεχνική
προσφορά έχει γίνει αποδεκτή, το οποίο αποφαίνεται σχετικά και µε µέριµνά του
γνωστοποιείται στους διαγωνιζόµενους η απόφασή του. Με την ίδια απόφαση δύναται να
καθορισθούν και ο τόπος, ώρα και ηµεροµηνία της αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών
για τους υποψήφιου Αναδόχους των οποίων η τεχνική προσφορά έχει γίνει αποδεκτή.
Μετά την παραπάνω διαδικασία, οι σφραγισµένοι φάκελοι των Οικονοµικών Προσφορών
επαναφέρονται - για όσες προσφορές έγιναν αποδεκτές - στην αρµόδια επιτροπή για την
αποσφράγισή τους , σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ανωτέρω απόφαση της Αναθέτουσας
Αρχής. Όσες δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. Οµοίως
επιστρέφονται και οι φάκελοι των τεχνικών προσφορών που δεν είχαν αποσφραγισθεί.
Κατά την αποσφράγιση του φακέλου των οικονοµικών προσφορών, µονογράφονται και
σφραγίζονται από την ανωτέρω επιτροπή όλα τα πρωτότυπα στοιχεία του κατά φύλλο.
Μετά το πέρας και της οικονοµικής αξιολόγησης, η αρµόδια επιτροπή συντάσσει τον τελικό
Πίνακα Κατάταξης των διαγωνιζοµένων κατά φθίνουσα σειρά αξιολόγησης , από τον οποίο και
προκύπτει ο προτεινόµενος από την επιτροπή Ανάδοχος του διαγωνισµού.
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Η Επιτροπή διαβιβάζει το Πρακτικό της στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο ως αρµόδιο όργανο της
Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο αποφαίνεται σχετικά και µε µέριµνά του γνωστοποιείται στους
διαγωνιζόµενους το αποτέλεσµα του διαγωνισµού.
Ο ουσιαστικός έλεγχος και η αξιολόγηση των προσφορών (∆ικαιολογητικά, Τεχνική και
Οικονοµική προσφορά) γίνεται από την Ε∆∆ΑΠ σε χρόνο που εκείνη θα καθορίσει λαµβάνοντας
υπόψη της, µεταξύ των άλλων, και τα τυχόν χρονικά περιθώρια που έχουν καθορισθεί µε την
απόφαση ορισµού της για την ολοκλήρωση του έργου της
Κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού οι παρευρισκόµενοι λαµβάνουν γνώση µόνο
των συµµετεχόντων στο διαγωνισµό. Όσοι από τους διαγωνιζόµενους επιθυµούν, µπορούν να
πληροφορηθούν το περιεχόµενο των άλλων προσφορών (σε κάθε στάδιο της διαδικασίας
αξιολόγησης) ύστερα από σχετική ειδοποίησή τους από την Επιτροπή. Η εξέταση των
προσφορών θα γίνει χωρίς αποµάκρυνσή τους από το χώρο της Αναθέτουσας Αρχής και χωρίς
να επιτρέπεται η φωτοαντιγραφή.
Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εµπιστευτικού
χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα
συµφέροντά τους, τότε ο προσφέρων οφείλει να σηµειώνει επ΄ αυτών την ένδειξη
«πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα». Όλες οι πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα θα
πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της προσφοράς Σε αντίθετη περίπτωση θα
δύναται να λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόµενοι. Η έννοια της
πληροφορίας εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά µόνον την προστασία του απορρήτου που
καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα της επιχείρησης του ενδιαφεροµένου.
Σε κάθε στάδιο της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών η αρµόδια επιτροπή συντάσσει
πρακτικά τα οποία παραδίδει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο ως αρµόδιο όργανο της Αναθέτουσας
Αρχής σε δύο (2) όµοια αντίτυπα.
A.4.1.2

∆ιαδικασία αξιολόγησης προσφορών

Η αξιολόγηση θα γίνει µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη
Προσφορά. Για την επιλογή της συµφερότερης Προσφοράς η αρµόδια Επιτροπή θα προβεί στα
παρακάτω:
-

Έλεγχο και αξιολόγηση των δικαιολογητικών συµµετοχής

- Αξιολόγηση και βαθµολόγηση των τεχνικών προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν
απορριφθεί κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών
- Αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί σε
προηγούµενο στάδιο της αξιολόγησης
- Κατάταξη των προσφορών για την τελική επιλογή της συµφερότερης Προσφοράς µε βάση
τον ακόλουθο τύπο :
Λi = 0,80 * ( Βi / Βmax ) + 0,20 * (Kmin/Ki)
όπου:
Βmax

η συνολική βαθµολογία που έλαβε η καλύτερη Τεχνική Προσφορά

Βi

η συνολική βαθµολογία της Τεχνικής Προσφοράς i

Kmin

το συνολικό κόστος της Προσφοράς µε τη µικρότερη τιµή

Κi

το συνολικό κόστος της Προσφοράς i

Λi

το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία.

Επικρατέστερη είναι η Προσφορά µε το µεγαλύτερο Λ.
Σε κάθε στάδιο της αξιολόγησης των προσφορών, η αρµόδια Επιτροπή συντάσσει πρακτικά στα
οποία τεκµηριώνει την αποδοχή ή την απόρριψη των προσφορών και τη βαθµολόγηση των
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τεχνικών προσφορών, τα οποία παραδίδει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο ως αρµόδιο όργανο της
Αναθέτουσας Αρχής σε δύο (2) αντίτυπα.
A.4.1.3

Βαθµολόγηση τεχνικών προσφορών

Η Βαθµολόγηση των τεχνικών προσφορών θα γίνει σύµφωνα µε τους πίνακες Κριτηρίων
αξιολόγησης.
Όλα τα επί µέρους κριτήρια βαθµολογούνται αυτόνοµα µε βάση τους 100 βαθµούς.
Η βαθµολογία των επί µέρους κριτηρίων των προσφορών:
-

είναι 100 για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς όλοι οι απαράβατοι όροι

-

δύναται να αυξηθεί έως 120 όταν υπερκαλύπτονται οι Τεχνικές Προδιαγραφές

Η σταθµισµένη βαθµολογία του κάθε κριτηρίου είναι το γινόµενο του επί µέρους συντελεστή
βαρύτητας του κριτηρίου επί τη βαθµολογία του και η συνολική βαθµολογία της κάθε
Προσφοράς είναι το άθροισµα των σταθµισµένων βαθµολογιών όλων των κριτηρίων.

A.4.1.4

Οµάδες και συντελεστές κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης

Η αξιολόγηση των προσφορών των υποψηφίων Αναδόχων του έργου, για την επιλογή του
καταλληλότερου, θα γίνει µε βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

Α/α

Κριτήρια Αξιολόγησης

Α.

Κάλυψη προδιαγραφών και απαιτήσεων για το λογισµικό και τις
παρεχόµενες υπηρεσίες

85 %

Α.1

Κατανόηση έργου, κατάλληλη περιγραφή προσφερόµενης λύσης και
υπηρεσιών

20%

Α.2

Κάλυψη προδιαγραφών και τεκµηρίωση καταλληλότητας προσφερόµενου
λογισµικού εφαρµογών σε αντίστοιχα έργα

15%

Α.3

Μεθοδολογία και προσφερόµενες υπηρεσίες εικονικού µουσείου

20%

Α.4

Μεθοδολογία και προσφερόµενες υπηρεσίες βιωµατικού τµήµατος µουσείου

15 %

Α.5

Μεθοδολογία και προσφερόµενες υπηρεσίες εκπαιδευτικών εφαρµογών

5%

Α.6

Μεθοδολογία και προσφερόµενες υπηρεσίες ψηφιοποίησης,
µετάφρασης και προστασίας πολιτισµικών τεκµηρίων

5%

Α.7

Συµφωνία µε τις προδιαγραφές του εξοπλισµού και του λογισµικού,

Β.
Β.1

Γ.
Γ.1

Συντελε
στής
Βαρύτητ
ας

τεκµηρίωσης,

Οργάνωση, Αποτελεσµατικότητα Οµάδας Έργου
Οργανωτική αποτελεσµατικότητα της Οµάδας Έργου (δοµή, οργάνωση της σε
σχέση µε τις απαιτήσεις του έργου, οργανόγραµµα, προτεινόµενο σχήµα
∆ιοίκησης), σαφήνεια των αρµοδιοτήτων και καθηκόντων των µελών της
Οµάδας Έργου σε σχέση µε τις δραστηριότητες του έργου (λειτουργία, τρόπος
συνεργασίας, ροή εργασιών)

5%
10 %

10 %

Τεχνική υποστήριξη

5%

Μεθοδολογία και Υπηρεσίες εκπαίδευσης, συντήρησης και µεταφοράς
τεχνογνωσίας

4%
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Α/α

Κριτήρια Αξιολόγησης

Συντελε
στής
Βαρύτητ
ας

Γ.2

Χρόνος προσφερόµενης εγγύησης

1%

ΣΥΝΟΛΟ

A.4.2

100%

Απόρριψη προσφορών

Κάθε έλλειψη δικαιολογητικού που θα διαπιστωθεί µετά από έλεγχο, θα συνεπάγεται την
απόρριψη της προσφοράς.
Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως µη αποδεκτές.
Προσφορά µε χρόνο παράδοσης µεγαλύτερο από τον προβλεπόµενο θα απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
Προσφορά που ορίζει µικρότερο από το ζητούµενο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
Προσφορά στην οποία διαπιστωθεί κατά την κρίση της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού και
Αξιολόγησης ουσιώδης απόκλιση µεταξύ των στοιχείων της τεχνικής και οικονοµικής
προσφοράς, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Υπερβολικά χαµηλή Οικονοµική Προσφορά. Στην περίπτωση αυτή θα ζητείται από τον
υποψήφιο Ανάδοχο έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της Οικονοµικής Προσφοράς (π.χ.
σχετικά µε την οικονοµία της µεθόδου παροχής υπηρεσίας/ τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις/ τις
εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες υπό τις οποίες ο υποψήφιος Ανάδοχος θα παράσχει την υπηρεσία/
την πρωτοτυπία της προτεινόµενης λύσης). Εάν και µετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης
οι προσφερόµενες τιµές κριθούν ως υπερβολικά χαµηλές, η Προσφορά θα απορρίπτεται
Η απόρριψη προσφοράς γίνεται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ως αρµοδίου οργάνου
της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού και
Αξιολόγησης.
Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται του δικαιώµατος να απορρίψει, ανεξάρτητα από το στάδιο
που βρίσκεται ο διαγωνισµός, προσφορά διαγωνιζοµένου ο οποίος αποδεικνύεται αναξιόπιστος.
A.4.3

Προσφυγές - Αποτελέσµατα – Κατακύρωση - Ματαίωση διαγωνισµού

Ενστάσεις - Προσφυγές
Προσφυγές ή ενστάσεις κατά της προκήρυξης του διαγωνισµού, της συµµετοχής
προσφέροντος σ’αυτόν και της νοµιµότητας της διενέργειας του έως και της κατακυρωτικής
απόφασης υποβάλλονται σύµφωνα µε το άρθρο 15 του Π∆ 118/2007 και τα ισχύοντα σε αυτό
τόσο για τα χρονικά όρια υποβολής των ενστάσεων όσο και για το παραδεκτό της άσκησης
ένστασης (άρθρο 15, παράγραφος 6, Π∆ 118/2007).
Κάθε ενδιαφερόµενος-συµµετέχων, που θεωρεί ότι θίγεται από παράνοµη, κατά την κρίση του,
απόφαση της αναθέτουσας Αρχής, δικαιούται προσωρινής δικαστικής προστασίας, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του νόµου 3886/2010.

Αποτελέσµατα – Κατακύρωση - Ματαίωση διαγωνισµού.

Σελ.50 / 142

1. Κριτήριο ανάθεσης είναι αυτό της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη προσφοράς,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο παρόν κεφάλαιο. Η κατακύρωση γίνεται µε απόφαση του
∆ιοικητικού Συµβουλίου ως αρµοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από
γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού.
2. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης στον Ανάδοχο θα γίνει εγγράφως από την Αναθέτουσα
Αρχή.
3. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να µαταιώσει ή επαναλάβει τον παρόντα
διαγωνισµό σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, ιδίως για (i) παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την
παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσµα της διαδικασίας, (ii) εάν το αποτέλεσµα της διαδικασίας
κρίνεται αιτιολογηµένα µη ικανοποιητικό, (iii) εάν ο ανταγωνισµός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν
υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση των διαγωνιζοµένων προς αποφυγή
πραγµατικού ανταγωνισµού, (iv) εάν υπήρξε αλλαγή των αναγκών σε σχέση µε το
δηµοπρατούµενο έργο.
4. Σε περίπτωση µαταίωσης του διαγωνισµού, οι συµµετέχοντες σ’ αυτόν δεν θα έχουν
δικαίωµα αποζηµίωσης για οποιοδήποτε λόγο.
5. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα κατακύρωσης του αποτελέσµατος του
διαγωνισµού για µέρος του υπό ανάθεση έργου, όχι όµως λιγότερο του 50% επί του φυσικού
αντικειµένου. Για κατακύρωση µέρους του φυσικού αντικειµένου κάτω του ποσοστού αυτού,
απαιτείται προηγουµένη αποδοχή του Αναδόχου. ∆ιευκρινίζεται επίσης ότι η Αναθέτουσα Αρχή
διατηρεί το δικαίωµα κατακύρωσης µεγαλύτερου από το προκηρυχθέν έργο, µέχρι ποσοστού
10% επί του φυσικού αντικειµένου, µε ανάλογη µετάθεση του συµβατικού χρόνου παράδοσης.
6. Το δικαίωµα της προαίρεσης: Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα (µετά από σχετική
τεκµηριωµένη απόφαση του ∆.Σ.), να ασκήσει το δικαίωµα που της δίδεται από το Π∆ 60/2007
και συγκεκριµένα το άρθρο 25, παράγραφος 4, περίπτωση α), όπως αυτό ισχύει και αφορά
συµπληρωµατικές υπηρεσίες που δεν περιλαµβάνονται στην πρώτη συναφθείσα σύµβαση και
που συνίστανται στην επανάληψη άλλων παρόµοιων υπηρεσιών που ανατέθηκαν στον Ανάδοχο
και να αναθέσει στον Ανάδοχο του παρόντος έργου συµπληρωµατικές υπηρεσίες, παρόµοιες µε
τις ζητούµενες στην παρούσα διακήρυξη, παρατείνοντας αντίστοιχα το χρονοδιάγραµµα
υλοποίησης του έργου. Στην περίπτωση αυτή, η Αναθέτουσα Αρχή θα υποβάλλει
προηγουµένως το σχέδιο τροποποίησης της σύµβασης, την τεκµηρίωση που προαναφέρθηκε
και όλα τα τυχόν απαιτούµενα σχετικά έγγραφα, προκειµένου να ελεγχθούν από την ΕΥ∆ ΕΠ
ΨΣ.
Το δικαίωµα της προαίρεσης
•

Μπορεί να ασκηθεί έως και 6 µήνες µετά την έναρξη υλοποίησης του έργου

•

∆ύναται να ανέλθει έως 30% επί του αρχικού συµβατικού τιµήµατος,
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ (23%). Σε κάθε περίπτωση το συνολικό ποσό της
ανάθεσης – περιλαµβανοµένης και της προαίρεσης – δεν µπορεί να υπερβεί τον
διαθέσιµο προϋπολογισµό του παρόντος υποέργου, όπως αυτός έχει εγκριθεί και ισχύει

•

Θα αφορά παροχή συµπληρωµατικών υπηρεσιών όπως αυτές έχουν αναφερθεί στο
οικείο εδάφιο Β.2.3. της παρούσης

•

Οδηγεί (εφόσον τελικά γίνει χρήση της) σε παράταση του εγκεκριµένου
χρονοδιαγράµµατος του έργου έως και έξι (6) µήνες από το αρχικό χρονοδιάγραµµα.
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A.5
A.5.1

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Κατάρτιση, υπογραφή, διάρκεια σύµβασης – Εγγυήσεις

1. Μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου/ων θα υπογραφεί σύµβαση.
2. Τυχόν υποβολή σχεδίων σύµβασης από τους υποψηφίους µαζί µε τις προσφορές τους, δε
δηµιουργεί καµία δέσµευση για την Αναθέτουσα Αρχή.
3. Πριν από την υπογραφή της σύµβασης η Αναθέτουσα Αρχή, θα προβεί στη διασταύρωση
των στοιχείων των αναδόχων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις του Ν. 3021/19-062002 «Περιορισµοί στη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων µε πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή
συµµετέχουν σε επιχειρήσεις µέσων ενηµέρωσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ/Α/143/2002)
4. Η σύµβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα µε βάση τους όρους που
περιλαµβάνονται στη προκήρυξη και την προσφορά του Αναδόχου, θα διέπεται από το
ελληνικό και το κοινοτικό δίκαιο και δεν µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το
περιεχόµενο της παρούσας. Το κείµενο της σύµβασης θα κατισχύει των παραρτηµάτων της
εκτός προφανών ή πασίδηλων παραδροµών. Για θέµατα, που δε θα ρυθµίζονται ρητώς από τη
σύµβαση και τα παραρτήµατα αυτής ή σε περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόµενοι αντιφατικοί όροι και διατάξεις αυτής, θα λαµβάνονται υπόψη κατά σειρά η τεχνική προσφορά
του Αναδόχου, η οικονοµική του προσφορά και η παρούσα προκήρυξη, εφαρµοζοµένων επίσης
συµπληρωµατικώς των οικείων διατάξεων του Αστικού Κώδικα.
5. Ο Ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισµός υποχρεούται να προσέλθει µέσα σε
δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης, για υπογραφή της
σχετικής σύµβασης προσκοµίζοντας εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύµβασης, το
ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% του συνολικού συµβατικού τιµήµατος, µη
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.
6. Η ανωτέρω εγγύηση εκδίδεται και θα πρέπει δε να είναι συµπληρωµένη σύµφωνα µε το
υπόδειγµα του Παραρτήµατος I της παρούσας.
7. Η εγγύηση συµµετοχής που αφορά στον Ανάδοχο στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε
η σύµβαση, επιστρέφεται µετά την κατάθεση της προβλεπόµενης εγγύησης καλής εκτέλεσης
και µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης. Οι εγγυήσεις συµµετοχής των
λοιπών υποψηφίων Αναδόχων που έλαβαν µέρος στο διαγωνισµό επιστρέφονται µέσα σε δέκα
(10) ηµέρες από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης ή ανάθεσης.
8. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης και προκαταβολής επιστρέφονται µετά την
οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του έργου, ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν
απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους και µετά την κατάθεση της εγγυητικής επιστολής
καλής λειτουργίας. Σε περίπτωση που η παράδοση γίνεται, σύµφωνα µε την σύµβαση,
τµηµατικά, οι εγγυήσεις αποδεσµεύονται σταδιακά, κατά ποσόν που αναλογεί στην αξία του
µέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά.
9. Αν περάσει η προθεσµία των υπό την παράγραφο 5 ανωτέρω 10 ηµερών χωρίς ο Ανάδοχος
να έχει παρουσιαστεί για να υπογράψει τη σύµβαση, ή προσέλθει αλλά δεν καταθέσει εγγύηση
καλής εκτέλεσης σύµβασης, εντός του ανωτέρω χρονικού ορίου, κηρύσσεται έκπτωτος και
καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συµµετοχής, χωρίς άλλη διαδικαστική
ενέργεια.
Σε αυτή την περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει την ανάθεση της σύµβασης στον
επόµενο στη σειρά κατάταξης διαγωνιζόµενο. Η απόφαση αυτή λαµβάνεται εις βάρος του
εκπτώτου και θα αφορά κάθε µέτρο για την αποκατάσταση κάθε ζηµιάς της Αναθέτουσας
Αρχής.
Εάν µετά την κατακύρωση της προµήθειας και πριν από την παράδοση του εξοπλισµού έχουν
ανακοινωθεί νεώτερα µοντέλα εξοπλισµού, αποδεδειγµένα ισχυρότερα και καλύτερα από εκείνα
που προσφέρθηκαν και αξιολογήθηκαν, τότε η Αναθέτουσα Αρχή, έχει το δικαίωµα να δεχθεί
τυχόν πρόταση του Αναδόχου να προµηθεύσει τα νέα µοντέλα αντί των προσφερθέντων, µε
την προϋπόθεση ότι δεν επέρχεται οποιαδήποτε πρόσθετη οικονοµική δαπάνη
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A.5.2

Τρόπος Πληρωµής – Κρατήσεις

Η πληρωµή του Συµβατικού Τιµήµατος του Έργου θα γίνεται, κατ’ επιλογή του Προσφέροντα,
µε έναν από τους παρακάτω τρόπους:
I.

Το 100% του Συµβατικού Τιµήµατος, µετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του
Έργου.

II. Χορήγηση έντοκης προκαταβολής µέχρι ποσοστού 30 % της συµβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ µε
κατάθεση ισόποσης εγγύησης προκαταβολής που θα είναι γραµµένη στην Ελληνική γλώσσα
και το υπόλοιπο είτε µετά την οριστική παραλαβή του συνόλου των παρεχόµενων υπηρεσιών,
είτε µε πληρωµή ποσοστού 50 % της συµβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ, µε το µακροσκοπικό
πρωτόκολλο παραλαβής, και εξόφλησης της υπόλοιπης συµβατικής αξίας µε τον συνολικό ΦΠΑ
µετά την οριστική παραλαβή των παραδοτέων του έργου.
ΙΙΙ. Τµηµατικά, µε την παράδοση (και αντίστοιχη αποδεδειγµένη παραλαβή εκ µέρους της
αναθέτουσας Αρχής) κάθε παραδοτέου, σύµφωνα µε την σχετική λίστα παραδοτέων, που θα
πρέπει να έχει κατατεθεί στην προσφορά του αναδόχου και έχει περιληφθεί στην σχετική
σύµβαση έργου και τις αντίστοιχες αξίες της οικονοµικής προσφοράς του αναδόχου.
Η πληρωµή της αξίας του προσφεροµένου Έργου θα γίνεται µε την προσκόµιση των νοµίµων
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή.
Σηµειώνεται ακόµη ότι, η καθαρή αξία των παραστατικών υπόκειται σε παρακράτηση φόρου
εισοδήµατος βάσει του Ν. 2238/94 (ΦΕΚ 151/Α/94) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και
σε όλες τις νόµιµες κρατήσεις.
A.5.3

Εκτελωνισµός - Φόροι - ∆ασµοί

Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την προµήθεια
του εξοπλισµού, τον οποίο θα παραδώσει,
εγκαταστήσει και θέσει σε λειτουργία ελεύθερα στους χώρους εγκατάστασης του. Οι δασµοί,
φόροι και λοιπές δηµοσιονοµικές επιβαρύνσεις βαρύνουν τον Ανάδοχο.
A.5.4

Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης- Παράδοση – Παραλαβή

Το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης καθώς και η διαδικασία παράδοσης και παραλαβής του έργου
θα γίνει σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα αντίστοιχα κεφάλαια της παρούσας προκήρυξης.
1.

Για τις ανάγκες της παραλαβής του έργου θα έχει συσταθεί από την Αναθέτουσα Αρχή
επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής του.

2.

Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχηµα ή
από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση του έργου. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση
καταβολής αποζηµίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αµοιβή στο
προσωπικό του Αναδόχου προµηθευτή ή τρίτων.

3.

Ο Ανάδοχος προµηθευτής φέρει τον κίνδυνο για την καταστροφή ή φθορά του εξοπλισµού
µέχρι την οριστική παραλαβή του.

4.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου θα διενεργεί απροειδοποίητα
δειγµατοληπτικούς ελέγχους σε όλη τη διάρκεια του έργου. Εάν σε αυτούς διαπιστωθούν
αποκλίσεις στους όρους της σύµβασης ή πρόθεση παραπλάνησης της Αναθέτουσας Αρχής, τότε
η Επιτροπή Παραλαβής εισηγείται στην αρµόδια αρχή την έναρξη των διαδικασιών για την
κήρυξη του Αναδόχου ως έκπτωτου .

Περίοδος Εγγύησης
1. Ο διαγωνιζόµενος οφείλει να εγγυηθεί την καλή λειτουργία του εξοπλισµού και του
λογισµικού που προσφέρει για χρονική περίοδο τουλάχιστον ενός (1) έτους για τον
εξοπλισµό και ενός (1) έτους για το λογισµικό µετά την οριστική παραλαβή του έργου.
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2. Για την καλή λειτουργία του εξοπλισµού και του λογισµικού, µετά την οριστική παραλαβή
του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας,
συντεταγµένης σύµφωνα µε το αντίστοιχο υπόδειγµα του Παραρτήµατος Ι της παρούσας,
η αξία της οποίας θα ανέρχεται σε 2,5% του συνολικού συµβατικού τιµήµατος χωρίς ΦΠΑ,
µε χρόνο ισχύος που θα καλύπτει όλο το χρονικό διάστηµα της εγγύησης καλής
λειτουργίας.
3. Κατά την περίοδο της εγγύησης, ο Ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του
συνόλου του έργου για το οποίο προσφέρει. Επίσης, κατά την ίδια περίοδο οφείλει να
αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη µε τρόπο και σε χρόνο ανάλογα µε τα όσα
περιγράφονται στις αντίστοιχες παραγράφους για τις υπηρεσίες συντήρησης.
4. Η ευθύνη του Αναδόχου για την καλή λειτουργία του έργου µετά την περίοδο εγγύησης
καθορίζεται στους όρους συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης και στα σχετικά άρθρα της
σύµβασης, όπου θα τεθούν και οι σχετικές ποινικές ρήτρες.

5. Μετά τη λήξη του χρόνου εγγύησης και για την καλή εκτέλεση των ζητούµενων υπηρεσιών
συντήρησης οι προµηθευτές υποχρεούνται να καταθέσουν εγγυητική επιστολή καλής
εκτέλεσης της συντήρησης το ύψος της οποίας θα ανέρχεται σε ποσοστό 10% της
συνολικής δαπάνης της συντήρησης, χωρίς Φ.Π.Α. η οποία θα αποδεσµεύεται σταδιακά
κατ΄ έτος κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία των παρασχεθεισών υπηρεσιών.
A.5.5

Ποινικές Ρήτρες-Εκπτώσεις

Η παράδοση και η παραλαβή του εξοπλισµού και των υπηρεσιών θα γίνει σύµφωνα µε το
χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του έργου.
Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης ενδιάµεσης φάσης του έργου ή του συνόλου αυτού
από υπέρβαση τµηµατικής ή συνολικής προθεσµίας µε υπαιτιότητα του Αναδόχου επιβάλλονται
κυρώσεις σύµφωνα µε τα παρακάτω:
• Αν παρέλθουν οι συµφωνηµένες ηµεροµηνίες παράδοσης και ο εξοπλισµός ή οι υπηρεσίες
δεν παραδοθούν σύµφωνα µε τους συµβατικούς όρους, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να
καταβάλλει ως ποινική ρήτρα για κάθε ηµέρα καθυστέρησης ποσοστό 0,2% επί του συµβατικού
τιµήµατος του εξοπλισµού ή των υπηρεσιών που καθυστερούν.
• Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει
ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή στην Αναθέτουσα Αρχή.
• Επίσης, η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωµα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο αν δεν
εκπληρώνει ή εκπληρώνει πληµµελώς τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη
όρο της σύµβασης που θα υπογραφεί, χωρίς να καταβάλλει οποιαδήποτε αποζηµίωση.
• Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ηµερολογιακές ηµέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στη
σύµβαση (µε Φ.Π.Α.) και οι προθεσµίες χωρίς µεταθέσεις.
• Οι ως άνω ρήτρες καθυστέρησης και µε τους ίδιους όρους επιβάλλονται στην περίπτωση
υπέρβασης τυχόν τµηµατικών προθεσµιών από υπαιτιότητα του Αναδόχου.
• Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα περιέχονται στη σύµβαση, θα επιβάλλονται
µε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωµοδότηση του της Επιτροπής
Παρακολούθησης και Παραλαβής ως αρµοδίου οργάνου και θα παρακρατούνται από την
εποµένη πληρωµή του Αναδόχου.
• Με ίδια ως άνω απόφαση ανακαλούνται οι ρήτρες καθυστέρησης για τυχόν τµηµατικές
προθεσµίες µόνο αν το έργο περατωθεί µέσα στη συνολική προθεσµία. Οι ρήτρες
καθυστέρησης που επιβάλλονται για υπέρβαση τµηµατικών προθεσµιών, αν δεν ανακληθούν
βαρύνουν τον Ανάδοχο επιπλέον των ρητρών λόγω υπέρβασης συνολικής προθεσµίας που
έχουν επιβληθεί.
• Σε περίπτωση Ένωσης/ Κοινοπραξίας οι ως ανωτέρω ποινικές ρήτρες και τόκοι επιβάλλονται
αναλογικά σε όλα τα µέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας.
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• Σε περίπτωση εκπτώσεως του Αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, κατά την κρίση
της, να κρατήσει µέρος ή το σύνολο του εξοπλισµού, καταβάλλοντας το αναλογούν συµβατικό
τίµηµα.
• Για την απόρριψη παραδοτέων και την αντικατάσταση αυτών ισχύουν οι διατάξεις του
άρθρου 23 του Π.∆. 118/2007
1. Υποχρεώσεις Αναδόχου
2. Μετά την κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού, ο Ανάδοχος θα υποβάλει
αναλυτικό πρόγραµµα ενεργειών στην Αναθέτουσα Αρχή. Εάν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης
του έργου προκύπτουν αλλαγές στο χρονοδιάγραµµα ενεργειών, τότε οι αλλαγές αυτές θα
υποβάλλονται ως εισηγήσεις στην Αναθέτουσα Αρχή, η οποία και θα τις εγκρίνει κατά
περίπτωση ή θα τις απορρίπτει.
3. Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά
µε την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαµβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε
παρατηρήσεις της σχετικά µε την εκτέλεση του έργου.
4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν το
έργο (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την
αποτελεσµατική λήψη αποφάσεων.
5. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά µόνος υπεύθυνος για την τήρηση της
ισχύουσας νοµοθεσίας ως προς το απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση
των υποχρεώσεων της σύµβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζηµίας που
προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται µόνος αυτός προς αποκατάστασή της.
6. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο
οποίος υποχρεούται µέσα σε δέκα εργάσιµες µέρες από τότε που συνέβησαν τα
περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκοµίσει
στην υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
7. Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον Ανάδοχο του έργου σε οποιονδήποτε τρίτο, των
υποχρεώσεων και δικαιωµάτων που απορρέουν από τη σύµβαση που θα συναφθεί µεταξύ
αυτού και της Αναθέτουσας Αρχής, εκτός της αµοιβής του την οποία µπορεί να εκχωρήσει
σε Τράπεζα της επιλογής του.
8. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσαρµόζει τις εφαρµογές σύµφωνα µε τις υποδείξεις της
Αρχής Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
A.5.6

Υπεργολαβίες

Ο Ανάδοχος µετά την ανάθεση του έργου δεν έχει δικαίωµα, χωρίς προηγούµενη έγγραφη
έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής, να αναθέσει οποιοδήποτε µέρος ή το σύνολο του έργου
υπεργολαβικά σε τρίτο, την οποία δεν είχε συµπεριλάβει στην προσφορά του.
Σε περίπτωση αποδεδειγµένης διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου µε υπεργολάβο/
υπεργολάβους, ο Ανάδοχος υποχρεούται σε άµεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην
Αναθέτουσα Αρχή και άµεση αντικατάσταση µε νέο υπεργολάβο µε προσόντα αντίστοιχα του
απελθόντος, µετά από τη σύµφωνη γνώµη της Αναθέτουσας Αρχής.
Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του έργου, φέρει αποκλειστικά ο
Ανάδοχος.
A.5.7

Εµπιστευτικότητα Αναδόχου

Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύµβασης αλλά και µετά την λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος θα
αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εµπιστευτικές και να µη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε
τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την
εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του. Επίσης θα αναλάβει την
υποχρέωση να µην γνωστοποιήσει µέρος ή το σύνολο του Έργου που θα εκτελέσει χωρίς την
προηγούµενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής.
Ειδικότερα:

Σελ.55 / 142

Όλα τα πληροφοριακά στοιχεία (γραπτά και προφορικά) που θα περιέλθουν στην αντίληψη του
Αναδόχου κατά την υλοποίηση του Έργου αυτού θεωρούνται εµπιστευτικά και δεν επιτρέπεται
να γνωστοποιηθούν ή δηµοσιοποιηθούν. Ο Ανάδοχος οφείλει να κρατά µυστική κάθε
πληροφορία που περιέρχεται στην αντίληψή του κατά την εκτέλεση του παρόντος Έργου και
δεν αποκαλύπτει τέτοιες πληροφορίες σε τρίτα πρόσωπα, ενώ ο Ανάδοχος επιβάλλει την
υποχρέωση αυτή στους υπεργολάβους του και στους µε οποιονδήποτε τρόπο συνδεόµενους µε
αυτόν για την εκτέλεση του παρόντος Έργου.
Ο Ανάδοχος δύναται να αποκαλύπτει εµπιστευτικές πληροφορίες σε όσους υπαλλήλους του
ασχολούνται άµεσα µε την εκτέλεση του παρόντος Έργου και διασφαλίζει ότι οι υπάλληλοι
αυτοί είναι σε πλήρη γνώση και συµφωνούν µε τις υποχρεώσεις εµπιστευτικότητας και
εχεµύθειας. Ο Ανάδοχος µεταφέρει αυτές τις υποχρεώσεις του και στους υπεργολάβους του και
στους µε οποιονδήποτε τρόπο συνδεόµενους µε αυτόν για την εκτέλεση του παρόντος Έργου.
Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η χρήση ή εκµετάλλευση των πληροφοριών οι οποίες θα
περιέλθουν σε γνώση του Αναδόχου καθ’ οιονδήποτε τρόπο, στα πλαίσια εκτέλεσης του
παρόντος Έργου, οι οποίες είναι εµπιστευτικές για σκοπούς διαφορετικούς από την εκτέλεση
του Έργου αυτού. Ως εµπιστευτικές πληροφορίες και στοιχεία νοούνται όσα δεν είναι γνωστά
σε τρίτους, ακόµα και αν δεν έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοια.
Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να διασφαλίζει τη διαφύλαξη όλων των
πληροφοριακών στοιχείων στους κοινούς χώρους συνεργασίας και στους ανθρώπους που
ασχολούνται µε το Έργο, αποκλειόµενης της διαφυγής, διαρροής ή µεταφοράς σε άλλα άτοµα,
χώρους ή εταιρείες. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενηµερώνει τα αρµόδια όργανα της
Αναθέτουσας Αρχής για τα µέτρα που παίρνει προς την κατεύθυνση αυτή.
Σε περίπτωση που υπάρξει διαρροή πληροφοριών, η οποία αποδεδειγµένα οφείλεται στον
Ανάδοχο, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να κάνει χρήση των διατάξεων «περί
πνευµατικής ιδιοκτησίας» και να αξιώσει πληρωµή και αποζηµίωση για όλες τις άµεσες και
έµµεσες, θετικές ή και αποθετικές ζηµίες που θα έχει κατά περίπτωση υποστεί καθώς επίσης και
να προβεί στη λύση της Σύµβασης µε υπαιτιότητα του Αναδόχου, κηρύσσοντας τον έκπτωτο.
A.5.8

Εφαρµοστέο ∆ίκαιο – ∆ιαιτησία

Ο Ανάδοχος του έργου και της Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθµίζουν φιλικά κάθε
διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις µεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της
σύµβασης που θα υπογραφεί.
Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριµένα τα
δικαστήρια Αθηνών, εφαρµοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό και το κοινοτικό .
∆εν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισµένες περιπτώσεις εφόσον συµφωνούν και τα δύο µέρη, να
προβλεφτεί στη σύµβαση προσφυγή των συµβαλλοµένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία
σύµφωνα πάντα µε την ελληνική νοµοθεσία και µε όσα µεταξύ τους συµφωνήσουν. Αν δεν
επέλθει τέτοια συµφωνία, η αρµοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα ελληνικά
δικαστήρια κατά τα οριζόµενα στην προηγούµενη παράγραφο.

A.5.9

Πνευµατικά ∆ικαιώµατα – Μελλοντικές επεκτάσεις

Όλα τα αποτελέσµατα, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό µε το Έργο, καθώς
και όλα τα υπόλοιπα παραδοτέα που θα αποκτηθούν ή θα αναπτυχθούν από τον Ανάδοχο µε
δαπάνες του Έργου, θα αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία του ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΤΩΝ
ΑΘΗΝΩΝ - Ι∆ΡΥΜΑΤΟΣ ΒΟΥΡΟΥ-ΕΥΤΑΞΙΑ, που µπορεί να τα διαχειρίζεται και να τα
εκµεταλλεύεται (όχι εµπορικά), εκτός και αν ήδη προϋπάρχουν σχετικά πνευµατικά δικαιώµατα.
Τα αποτελέσµατα θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νοµίµων εκπροσώπων του ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΤΗΣ
ΠΟΛΕΩΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ - Ι∆ΡΥΜΑΤΟΣ ΒΟΥΡΟΥ-ΕΥΤΑΞΙΑ κατά τη διάρκεια ισχύος της
Σύµβασης, και εάν βρίσκονται στην κατοχή του Αναδόχου, θα παραδοθούν στο ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ
ΠΟΛΕΩΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ - Ι∆ΡΥΜΑ ΒΟΥΡΟΥ-ΕΥΤΑΞΙΑ κατά την καθ’ οποιονδήποτε τρόπο λήξη ή
λύση της Σύµβασης. Σε περίπτωση αρχείων µε στοιχεία σε ηλεκτρονική µορφή, ο Ανάδοχος
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υποχρεούται να συνοδεύσει την παράδοσή τους µε έγγραφη τεκµηρίωση και µε οδηγίες για την
ανάκτηση / διαχείρισή τους.
Κατά τη φάση της υπογραφής σύµβασης µε τον Ανάδοχο, η Αναθέτουσα Αρχή, λαµβάνοντας
υπόψη την εξέλιξη του συνολικού έργου, µπορεί να προσαρµόσει την ηµεροµηνία έναρξης των
εργασιών του Αναδόχου.
Σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο, ανάλογα µε την πορεία υλοποίησης του Έργου, η
διάρκεια της σύµβασης ενδέχεται να επεκταθεί. Η εν λόγω επέκταση θα πραγµατοποιηθεί χωρίς
επιπλέον κόστος για την Αναθέτουσα Αρχή, εφόσον δεν συνοδεύεται από αντίστοιχη επέκταση
του φυσικού αντικειµένου του Αναδόχου, αλλά αφορά στις προδιαγεγραµµένες στην παρούσα
Προκήρυξη εργασίες.
∆υνατή είναι και η επέκταση του φυσικού αντικειµένου του έργου, σύµφωνα µε το Π∆ 60/07,
άρθρο 25, παράγραφο 4, περίπτωση α) και όσα έχουν οριστεί στο εδάφιο Α.4.3. της παρούσας
σχετικά µε το δικαίωµα προαίρεσης – συµπληρωµατικές υπηρεσίες. Επισηµαίνεται, ότι σε
κάθε περίπτωση τα σχετικά έγγραφα πρέπει να υποβληθούν προς έλεγχο στην ΕΥ∆.
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B

ΜΕΡΟΣ : ΑΝΤΙΚΕ ΙΜΕΝΟ–ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ

B.1

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

B.1.1

Συνοπτική παρουσίαση του Φορέα για τον οποίο προορίζεται το Έργο

Το Μουσείον της Πόλεως των Αθηνών - Ίδρυµα Βούρου–Ευταξία βρίσκεται στην πλατεία
Κλαυθµώνος και στεγάζεται σε δύο από τα παλαιότερα κτίρια της πρωτεύουσας. Οι συλλογές του
περιλαµβάνουν ζωγραφικούς πίνακες, χαρακτικά, γλυπτά, έπιπλα, αντικείµενα καθηµερινής χρήσης
αλλά και σηµαντικά κειµήλια και τεκµήρια της νεότερης Ελληνικής ιστορίας. Το ένα από τα κτίρια
του Μουσείου, το επί της οδού Παπαρρηγοπούλου 7, κατοικήθηκε από το 1836 έως το 1843 από
τον Όθωνα και την Αµαλία, πρώτους βασιλείς της Ελλάδας. Για το λόγο αυτό ένας όροφός του είναι
αφιερωµένος στη µνήµη του βασιλικού ζεύγους. Το κτίριο επί της οδού Παπαρρηγοπούλου 5, το
οποίο συνδέεται µέσω κλειστής γέφυρας µε το προηγούµενο, κτίστηκε από τον αρχιτέκτονα
Γεράσιµο Μεταξά το 1859, αποτελεί µοναδικό δείγµα αστικής αρχοντικής κατοικίας της Αθήνας του
19ου αιώνα, µε τις αίθουσές του µε έπιπλα της εποχής και Πινακοθήκη.

ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟΝ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ - ΣΤΟ Γ’ Κ.Π.Σ.
Το ΜΟΥΣΕΙΟΝ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ - Ι∆ΡΥΜΑ ΒΟΥΡΟΥ-ΕΥΤΑΞΙΑ ανέπτυξε στα πλαίσια
έργων στο Γ’ ΚΠΣ (εκτός άλλων) µια πρωτογενή ψηφιακή φωτογραφική συλλογή που απεικονίζει
διαφορετικά αντικείµενα που διαθέτει το Μουσείο και που σε συνδυασµό µεταξύ τους επιτρέπουν
τη δηµιουργία µίας ολοκληρωµένης πρωτογενούς συλλογής για την Αθήνα του 19ου αιώνα. Το
σύνολο των ψηφιοποιηµένων αντικειµένων τεκµηριώθηκε και οργανώθηκε σε εξειδικευµένο
σύστηµα διαχείρισης οπτικοακουστικών ψηφιακών πόρων. Για την υποστήριξη των διαδικασιών
ψηφιοποίησης, τεκµηρίωσης και οργάνωσης της ενιαίας ψηφιακής πλέον συλλογής, το Μουσείο
προµηθεύτηκε λογισµικό τεκµηρίωσης, οργάνωσης, διαχείρισης και ανάδειξης ψηφιακών
οπτικοακουστικών αρχείων, το οποίο όµως χρήζει επέκτασης και συµπλήρωσης προκειµένου να
καλυφθούν τόσο οι ανάγκες του παρόντος έργου, όσο και οι µελλοντικές ανάγκες του Μουσείου.
Ακόµα, δηµιουργήθηκε διαδικτυακός τόπος ενσωµατώνοντας και αξιοποιώντας εξειδικευµένες και
καταξιωµένες διεθνώς τεχνολογίες προβολής, διαχείρισης και αξιοποίησης φωτογραφικών συλλογών
στο διαδίκτυο, ενώ παράλληλα αναπτύχθηκε πολύγλωσση ηλεκτρονική έκδοση που αναδεικνύει,
προωθεί και υποστηρίζει την ύπαρξη και λειτουργία του Μουσείου επιτρέποντας σε µεγάλο αριθµό
από ενδιαφερόµενους να αποκτήσουν µε διαδραστικό τρόπο επαφή µε τα αντικείµενα, τεκµήρια και
κειµήλια του Μουσείου.

B.1.2

Σκοπός και στόχοι του έργου

Το παρόν έργο καλείται να καλύψει και να προβάλει τις συγκλονιστικές αλλαγές που έγιναν στην
Αθήνα – και ουσιαστικά σε όλη τη χώρα – από το 1840 και έως τις αρχές του 20ου αιώνα, µε τρόπο
διαδραστικό και ελκυστικό, τόσο για το ευρύ κοινό όσο και για τους ειδικούς.
Ουσιαστικά όµως, µέσα από την υλοποίηση του έργου θα πρέπει γίνει κατανοητή η εξέλιξη και
µετατροπή της Αθήνας ως πρωτεύουσας του νέου Ελληνικού κράτους και, συνεπώς, η µετεξέλιξη
του ίδιου του Ελληνικού κράτους από την ίδρυσή του και ως πρόσφατα.
Η «Ψηφιακή Περιπλάνηση στην Αθήνα του Χτες και του Σήµερα» αποτελεί ένα άκρως
καινοτοµικό έργο µε ένα σύνολο ψηφιακών στην κυριότητά τους εφαρµογών, που έχουν σκοπό να
µυήσουν τον επισκέπτη στον πλούτο της ιστορίας, του πολιτισµού και της ζωής της Αθήνας – και
του νέου τότε Ελληνικού κράτους από τα µέσα περίπου του 19ου αιώνα και µετέπειτα.
Στόχοι της προτεινόµενης πράξης είναι :
1. η ολοκληρωµένη πληροφόρηση µε καινοτοµικούς τρόπους για την ιστορία, τον πολιτισµό,
τον τρόπο ζωής αλλά και την από το 1840 και έως τις αρχές του 20ου αιώνα,
2. η ανάδειξη του ιστορικού και πολιτιστικού πλούτου του Μουσείου της Πόλεως των Αθηνών,
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3. η δηµιουργία ενός εικονικού µουσείου στο διαδίκτυο, που συµπληρώνεται και µε ένα
πιλοτικό βιωµατικό τµήµα «in situ» στο Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών
4. η προστασία από τη φθορά του χρόνου ιστορικού και πολιτισµικού υλικού µέσω της
ψηφιοποίησης και τεκµηρίωσής τους.

Η υλοποίηση του έργου εντάσσεται στη συνολική προσπάθεια που καταβάλλει τόσο το Μουσείο της
Πόλεως των Αθηνών, όσο και οι υπόλοιποι φορείς της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, για την παροχή
ποιοτικών υπηρεσιών στους Πολίτες. Ακόµα, αποσκοπεί µετά την υλοποίησή του να αποτελέσει
αποδεδειγµένα καλή πρακτική καθώς ακολουθεί στην υλοποίηση τα υπάρχοντα πρότυπα, τις
υπάρχουσες και παραδεδεγµένες καλές πρακτικές (σε όποια τµήµατα του έργου υφίστανται ήδη),
δίνει βαρύτητα στη µεθοδολογία της προσέγγισης και της υλοποίησης, ενώ ο συνολικός σχεδιασµός
υποστηρίζεται από έρευνα αγοράς για καλές πρακτικές
Μια τέτοια προσπάθεια:


στοχεύει στη διεύρυνση του ενδιαφέροντος στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για την πόλη
των Αθηνών (και του νέου Ελληνικού κράτους) µέσα στα επόµενα χρόνια



έχει σαφώς και εκπαιδευτική διάσταση µε την παροχή εποπτικού εκπαιδευτικού υλικού και
την δηµιουργία διαδραστικών εκπαιδευτικών εφαρµογών για µαθητές



αποσκοπεί να συµβάλλει στην αύξηση (και) του τουριστικού ρεύµατος στην ευρύτερη
περιοχή των Αθηνών και την τόνωση της οικονοµίας

B.2

Αντικείµενο του Έργου

B.2.1

Εισαγωγή

Το έργο «Ψηφιακή Περιπλάνηση στην Αθήνα του Χτες και του Σήµερα» καλείται να καλύψει και να
προβάλει τις συγκλονιστικές αλλαγές που έγιναν στην Αθήνα – και ουσιαστικά σε όλη τη χώρα –
από το 1840 και έως τις αρχές του 20ου αιώνα, µε τρόπο διαδραστικό και ελκυστικό, τόσο για το
ευρύ κοινό όσο και για τους ειδικούς.
Η περιγραφή του έργου λαµβάνει υπόψη της και αποσκοπεί να αξιοποιήσει κατά τον καλύτερο
δυνατό τρόπο:
•

την υπάρχουσα υποδοµή (την ψηφιοποίηση τµήµατος του Ιστορικού Αρχείου του Μουσείου,
τον εξοπλισµό και βασικό λογισµικό, τις εφαρµογές λογισµικού και την υπάρχουσα ιστοσελίδα
του Μουσείου)

•

τις υπάρχουσες ελληνικές και διεθνείς καλές πρακτικές

Κατά την υλοποίηση του έργου θα αξιολογηθεί και θα τεθεί εις γνώση και στη διάθεση του
Αναδόχου του έργου:
1. όλο το υπάρχον ψηφιακό υλικό, µε τις σχετικές τεκµηριώσεις του
2. οι υπάρχουσες εφαρµογές λογισµικού
3. η υπάρχουσα υποδοµή σε εξοπλισµό και βασικό λογισµικό

Τελικός στόχος είναι να συνεισφέρει στο έργο η υπάρχουσα υποδοµή σε υλικό και ψηφιακή µορφή,
εφόσον σχετίζεται µε αυτό. Μία άλλη ουσιαστική παράµετρος της εν λόγω συνεισφοράς είναι η
αυτοµατοποιηµένη και σίγουρη µεταφορά των ψηφιακών συλλογών του Μουσείου στις νέες
εφαρµογές και η αποφυγή εκ νέου καταχωρίσεων.
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B.2.2

Κοινό

Το έργο ενδιαφέρεται να προσελκύσει:
•

το ευρύ κοινό, τον µέσο δηλαδή χρήστη του διαδικτύου και µάλιστα τόσο στην Ελλάδα, όσο
και στο εξωτερικό

•

τους ειδικούς (ιστορικούς, αρχιτέκτονες, πολεοδόµους, φωτογράφους, σπουδαστές αυτών των
ειδικοτήτων κ.λπ.)

•

ερευνητές-µελετητές (κινηµατογραφιστές, λογοτέχνες, λαογράφους, ηθογράφους κτλ)

•

µαθητές και νέους καθώς και τους καθηγητές /δασκάλους τους

B.2.3

Περιγραφή έργου

Προκειµένου να επιτευχθούν οι στόχοι, αλλά και το όραµα του Μουσείου, προτάθηκε και εγκρίθηκε
η υλοποίηση ενός (κυρίως) Εικονικού Μουσείου, µε µικρή προέκταση και σε διαδραστικό/ βιωµατικό
Μουσείο, το οποίο λειτουργώντας αυτόνοµα, θα συµπληρώνει, θα εµπλουτίζει και θα ενισχύει την
ήδη υπάρχουσα φυσική και διαδικτυακή παρουσία του Μουσείου.

Το Εικονικό , αλλά και το µικρό βιωµατικό τµήµα του θα πρέπει:


να είναι έντονα διαδραστικά



να είναι ελκυστικά τόσο εικαστικά όσο και λειτουργικά



να αξιοποιούνται εκπαιδευτικά



να αναδεικνύουν την ιστορία και την εξέχουσα θέση του Μουσείου, τόσο στην Ελλάδα. όσο και
στο εξωτερικό.

B.2.3.1

∆ράσεις

B.2.3.1.1

∆ράσεις υποδοµής

Το συγκεκριµένο τµήµα αποτελείται από τρεις διακριτές µεταξύ τους αλλά συµπληρωµατικές
ενότητες εργασίας ήτοι


Επιλογή, Ψηφιοποίηση, επεξεργασία, επιστηµονική τεκµηρίωση και προστασία των
τεκµηρίων, συγγραφή ειδικών κειµένων για τις εφαρµογές



Προµήθεια, παραµετροποίηση, εγκατάσταση ολοκληρωµένου συστήµατος διαχείρισης
ψηφιακών συλλογών και δραστηριοτήτων, εκπαίδευση προσωπικού.



Επέκταση/ συµπλήρωση/ αναβάθµιση υπάρχοντος εξοπλισµού και βασικού λογισµικού,
προµήθεια και εγκατάσταση ειδικού εξοπλισµού για το βιωµατικό τµήµα του έργου

Η πρώτη ενότητα εργασίας αποτελείται από ψηφιοποιήσεις, τις σχετικές επεξεργασίες, την
επιστηµονική τεκµηρίωση και τις µεταφράσεις της, καθώς και τη συγγραφή ειδικών κειµένων για τις
ψηφιακές εφαρµογές για τα έργα που θα επιλεγούν από το συνολικό πρωτογενές υλικό του
Μουσείου της Πόλης των Αθηνών, ήτοι από:
1. χειροποίητα και σπάνια βιβλία του 18ου και 19ου αιώνα που αφορούν στην Πόλη των Αθηνών,
2. φωτογραφικό αρχείο του Μουσείου που περιέχει πάνω από 3000 φωτογραφίες της Πόλεως
των Αθηνών,
3. µεγάλο αριθµό ιστορικών εγγράφων, κειµηλίων και χρηστικών αντικειµένων της Αθήνας του
19ου και 20ου αιώνα.
Η δεύτερη ενότητα περιλαµβάνει την προµήθεια, παραµετροποίηση, εγκατάσταση, εκπαίδευση και
λειτουργία ενός Ολοκληρωµένου Συστήµατος ∆ιαχείρισης, τόσο των ψηφιακών (υπαρχόντων και
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µελλοντικών) συλλογών του Μουσείου, όσο και των βασικών εξωτερικών δραστηριοτήτων και
υπηρεσιών της προς τους πολίτες, ήτοι των εκθέσεων, των εκδηλώσεων και των διευθύνσεων και
αποστολών ενηµερωτικών δελτίων και άλλων πράξεων προβολής.
Η τρίτη ενότητα περιλαµβάνει την προµήθεια και εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισµού και
εφαρµογών για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων ψηφιοποίησης, τεκµηρίωσης και διαχείρισης
του εικονικού µουσείου καθώς και την προµήθεια και εγκατάσταση ειδικού εξοπλισµού για το
βιωµατικό τµήµα του µουσείου.

B.2.3.1.2

∆ηµιουργία του Εικονικού Μουσείου

Το δεύτερο και σηµαντικότερο τµήµα του έργου αποτελείται από την υλοποίηση του καθεαυτού
εικονικού µουσείου, στη µορφή διαδικτυακού portal. Σε αυτό θα εµπεριέχονται διαδραστικές
εφαρµογές διαφόρων τύπων, όπως θα περιγραφούν στη συνέχεια. Στην ενότητα αυτή θα
ενσωµατωθεί και η δηµιουργία διαδικτυακού κόµβου (διαδικτυακή πύλη) για την εικονική έκθεση.
Ο δικτυακός τόπος του εικονικού µουσείου θα πρέπει να αντανακλά τη σύγχρονη µουσειολογική
αντίληψη και να στηρίζεται σε διεθνείς καλές πρακτικές.
Ενδεικτικές εφαρµογές τις οποίες πρέπει κατ’ ελάχιστον να περιλαµβάνει είναι:



Εικονική Περιήγηση στην Αθήνα του 1842, όπως έχει αποτυπωθεί στο πρόπλασµα της
Πόλεως των Αθηνών του καθηγητή Ιωάννου Τραυλού που βρίσκεται στο Μουσείο, µέσα
από διαδραστικό χάρτη. Στα σηµεία ενδιαφέροντος του επισκέπτη, ο τελευταίος θα έχει
στη διάθεσή του σηµαντικές πληροφορίες γι’ αυτά (π.χ. σηµαντικά κτίρια για τη
διαµόρφωση της πόλεως και του αστικού περιβάλλοντός της, για πρόσωπα, γεγονότα κλπ).



∆ηµιουργία διαδραστικού χάρτη της Πόλεως των Αθηνών, συνδεδεµένο µε διαδραστικό
χρονολόγιο. Με τη χρήση του διαδραστικού αυτού χάρτη και επιλέγοντας σηµεία της
Πόλεως ή ηµεροµηνίες στον χρόνο, ο επισκέπτης θα µπορεί να περιηγηθεί στον χώρο και
στον χρόνο. Έτσι θα υπάρχει η δυνατότητα σύνθετης πλοήγησης που θα δίνει
ολοκληρωµένη εικόνα της Πόλεως και της εξέλιξής της.



∆ηµιουργία Εικονικού Μουσείου Αρχιτεκτονικής και Πολεοδοµίας της Πόλεως των Αθηνών.
Πιο συγκεκριµένα, απαιτείται η δηµιουργία πρωτοποριακών δίγλωσσων (µε δυνατότητα
ανάπτυξης και σε άλλες γλώσσες) πολυµεσικών και διαδραστικών εκπαιδευτικών
εφαρµογών για την αρχιτεκτονική και πολεοδοµική εξέλιξη της Πόλεως των Αθηνών. Με
πηγή οικοδοµήµατα και κτίρια σπουδαίων αρχιτεκτόνων, παρουσιάζονται πληροφορίες για
τους δηµιουργούς, το έργο τους, την εποχή που έζησαν και δηµιούργησαν (σχέδια,
φωτογραφίες, αναπαραστάσεις).



Εικονική ξενάγηση στους χώρους-εφαρµογές του εικονικού µουσείου. Σε επιλεγµένα σηµεία
της ξενάγησης ο χρήστης θα συναντά εικονικούς ξεναγούς που θα εξηγούν µε απλά λόγια
στοιχεία για τα αντικείµενα, την εποχή, τους ανθρώπους κτλ.



∆ηµιουργία διαδραστικής εφαρµογής «ψηφιακές εντυπώσεις» (impression desk)

B.2.3.1.3

∆ηµιουργία του Βιωµατικού τµήµατος του έργου

Με δεδοµένο ότι το Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών ευρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας – και άρα
στο κέντρο του περίπου 50% του πληθυσµού της χώρας, αλλά κυρίως για να αυξηθεί µε έµµεσο
τρόπο και η επισκεψιµότητα του εικονικού µουσείου, απαιτείται παράλληλα µε αυτό η
πρωτοποριακή υλοποίηση µέρους των εικονικών εφαρµογών µε βιωµατικό/ διαδραστικό τρόπο.
Συγκεκριµένα, σε µία εσωτερική επιφάνεια (τοίχος) σε ένα από τα 2 κτίρια του Μουσείου, θα
κατασκευαστεί ένας «ψηφιακός/ βιωµατικός τοίχος» µεγάλων διαστάσεων (π.χ. 2×4µ). Ο τοίχος θα
ελέγχεται από ένα σύστηµα Info-kiosk µε οθόνη αφής. Ο χρήστης θα µπορεί από ένα συγκεκριµένο
µενού εφαρµογών να ενεργοποιεί µία, ενώ µέσω της οθόνης αφής θα δύναται να διαδρά µε την
εφαρµογή. Το αποτέλεσµα θα µεταφέρεται από το Info-kiosk στον ψηφιακό τοίχο και θα είναι
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ορατό και ακουστό από όλους. Ο ίδιος ο «τοίχος» θα αποτελείται από ειδικό προβολικό σύστηµα
υψηλής ευκρίνειας και αντίστοιχο σύστηµα ήχου.
Σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει ενεργός χρήστης, ένας ψηφιακός ξεναγός θα παρουσιάζει το µενού
και θα καλεί τους επισκέπτες να πάρουν µέρος.

B.2.3.1.4

∆ηµιουργία εποπτικού υλικού για εκπαιδευτικούς

Προκειµένου οι εφαρµογές που προαναφέρθηκαν να αποτελέσουν σηµείο αναφοράς στα µαθήµατα
στην τάξη, ο Ανάδοχος θα προβεί σε δηµιουργία χώρου στο διαδίκτυο (στον κόµβο του εικονικού
µουσείου) όπου οι εκπαιδευτικοί, ανάλογα µε τη βαθµίδα στην οποία διδάσκουν, θα έχουν
πρόσβαση σε πολυµεσικό υλικό όπως βίντεο, φωτογραφίες, αναπαραγωγές σηµαντικών εγγράφων,
αναπαραστάσεις και σχέδια κτιρίων, επιστηµονικά κείµενα, µελέτες, δοκίµια κλπ.
Επίσης θα µπορούν να αντλούν ιδέες για την αξιοποίηση των ψηφιακών εκθεµάτων στην τάξη µέσα
από σχέδια µαθηµάτων που θα δηµιουργηθούν για συγκεκριµένα θέµατα και πτυχές της ιστορίας
της Αθήνας, θα βρίσκουν φυλλάδια εργασίας για τους µαθητές, ιδέες και προτάσεις για συνέχεια
των δραστηριοτήτων στην τάξη.

B.2.3.1.5

∆ράσεις δηµοσιότητας

Η τελευταία ενότητα των δράσεων περιλαµβάνει τις δραστηριότητες προβολής και δηµοσιότητας
του έργου.
Οι ενέργειες προβολής και δηµοσιότητας συµβάλλουν στην κοινοποίηση των κυριότερων σηµείων
που εξειδικεύουν το περιεχόµενο του έργου και που αναδεικνύουν τη συµβατότητα του έργου µε
τις ανάγκες των ωφελούµενων.

B.2.3.2

Άλλες απαιτήσεις έργου

B.2.3.2.1

Εγκαταστάσεις και έλεγχος συστηµάτων και βασικού λογισµικού

Στην ενότητα αυτή εντάσσονται οι ενέργειες του Αναδόχου για την εγκατάσταση και έλεγχο των
νέων συστηµάτων εξοπλισµού και βασικού λογισµικού, µε τρόπο που θα αναφερθεί αναλυτικά στη
συνέχεια

B.2.3.2.2

Πιλοτική λειτουργία του έργου

Στην ενότητα εντάσσονται όλες οι ενέργειες ελέγχου των εφαρµογών στο περιβάλλον λειτουργίας
τους (εικονικό και βιωµατικό µουσείο), η παροχή εκπαιδεύσεων και µεταφοράς τεχνογνωσίας, η
παρακολούθηση της λειτουργίας των δύο µουσείων σε πιλοτικό επίπεδο και τέλος η παροχή
υπηρεσιών υποστήριξης και βελτίωσης της λειτουργίας των Μουσείων από τον Ανάδοχο.

B.2.3.3

Τεχνολογική περιγραφή

B.2.3.3.1

Το εικονικό µουσείο

Το εικονικό µουσείο θα έχει τη µορφή portal, το οποίο θα συγκεντρώνει τον µεγάλο όγκο υλικού
τεκµηρίωσης όπως φωτογραφίες, κείµενα, οπτικοακουστικό υλικό και θα τα παρουσιάζει µε τη
µορφή:


θεµατικών χρονολογίων,



βιωµατικών αφηγήσεων γεγονότων,



εικονικών περιηγήσεων µνηµείων και ιστορικών διαδροµών
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Στόχος του εικονικού µουσείου
διαδραστικών εργαλείων τα οποία:

είναι

η

βιωµατική εικονική πραγµατικότητα



εκπαιδεύουν και ταυτόχρονα ψυχαγωγούν (edutainment),



ψυχαγωγούν και προσφέρουν βαθιά πληροφόρηση (infotainment).

µέσω

Για να µπορέσει το εικονικό µουσείο να καλύψει τις ανάγκες για edutainment και infotainment
απαιτείται να χρησιµοποιηθούν (και να υλοποιηθούν από τον Ανάδοχο):


Εικονικοί ξεναγοί που θα κατευθύνουν τον διαδικτυακό χρήστη στην εικονική περιήγηση
στην Πόλη των Αθηνών και θα παρέχουν πρόσθετη πληροφόρηση για θέµατα που
ενδιαφέρουν τον χρήστη,



Εκπαιδευτικά παιχνίδια µε διαβαθµισµένο συντελεστή δυσκολίας που βοηθούν στην
κατανόηση ενός στοιχείου της εικονικής περιήγησης,



Ψηφιακοί διαδραστικοί χάρτες µε χαρτογραφικά υπόβαθρα και διασύνδεση της
πληροφορίας µε την χωροθέτηση και την προβολή της γεωγραφικά,



Newsletters,



Οµάδες συζητήσεων.

Το εικονικό µουσείο θα πρέπει να προσφέρει πλούσιο και διαδραστικό interface χρηστών
(Rich Internet Applications-RIA), δυναµικό περιεχόµενο, ιστοσελίδες που θα ανανεώνονται µόνο
όποιο περιεχόµενό τους αλλάζει.
Βασικά χαρακτηριστικά του εικονικού µουσείου θα πρέπει να είναι:


Η χρήση πληροφορίας και κώδικα από διάφορες πηγές (π.χ. ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά ή
αποκλειστικά Google maps) και η ενσωµάτωσή της στο εικονικό µουσείο.



Η κατηγοριοποίηση του περιεχοµένου από διαδικτυακούς χρήστες (µε χρήση tags ή άλλων
κατάλληλων τρόπων). Στόχος είναι η δηµιουργία προσωποποιηµένου, κατηγοριοποιηµένου και
πλούσιου περιεχοµένου µε µεγάλη ευελιξία σε διαδικτυακές αναζητήσεις.



Συνεισφορά περιεχοµένου από τους διαδικτυακούς χρήστες του εικονικού µουσείου (usercontributed content). Οι χρήστες θα πρέπει να έχουν την δυνατότητα να σχολιάζουν, να
βαθµολογούν και να προσθέτουν στοιχεία όπως φωτογραφίες, video κλπ.

Ο τρόπος υλοποίησης των παραπάνω αποτελεί απαίτηση προς τον ανάδοχο, ο οποίος θα πρέπει να
σχεδιάσει και να καταθέσει στην τεχνική του προσφορά τους τρόπους και τα εργαλεία µε τα οποία
θα επιτευχθούν και θα υλοποιηθούν οι απαιτήσεις του έργου. Κάποιες από τις υπάρχουσες
δυνατότητες περιγράφονται στη συνέχεια, χωρίς να αποτελούν απαραίτητο τρόπο υλοποίησης.


ανάπτυξη Wikis για την δηµιουργία συνεργατικών ιστοχώρων, που θα υποβοηθήσουν την
προβολή του Μουσείου – υποστήριξη, συνεισφορά περιεχοµένου και η συνολική ενθάρρυνση
αλληλεπίδρασης των χρηστών

 Χρήση RSS (Real Simple Syndication) feeds, για άµεση λήψη νέων πληροφοριών από σχετικές
ιστοσελίδες που θα εµπλουτίζουν το περιεχόµενο του εικονικού µουσείου
Ευχρηστία (usability) εικονικού µουσείου
Βασικό στοιχείο του εικονικού µουσείου θα πρέπει να είναι η ευχρηστία του και κατά την διάρκεια
του σχεδιασµού θα ληφθούν υπόψη οι κατευθυντήριες οδηγίες που καθόρισε το ΜΙΤ
http://web.mit.edu/is/usability/usability-guidelines.html
Στόχος του Μουσείου είναι η πρόσκληση στη ιστορική/πολιτιστική γνώση όλων των επισκεπτών
ανεξάρτητα από τις δυνατότητες που έχει ο καθένας. Η διαφορετικότητα του κάθε επισκέπτη
προσφέρει µια µοναδική πρόκληση - πώς µπορεί να διασφαλιστεί ότι όλοι µπορούν να
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επωφεληθούν από την εµπειρία της µάθησης; Ο καθολικός σχεδιασµός, που είναι ο σχεδιασµός των
προϊόντων και του περιβάλλοντος που µπορεί να χρησιµοποιηθεί από όλα τα άτοµα, στο
µεγαλύτερο δυνατό βαθµό, χωρίς την ανάγκη προσαρµογής ή εξειδικευµένου σχεδιασµού,
παρουσιάζεται σαν µια πιθανή λύση.
Χρήση εικονικού µουσείου από ΑµεΑ
Κατά την διάρκεια της υλοποίησης του εικονικού µουσείου θα πρέπει να ληφθούν πλήρως υπόψη οι
ιδιαιτερότητες χρηστών ΑµεΑ. Στον σχεδιασµό των εφαρµογών θα πρέπει να ακολουθηθούν οι
παρακάτω προδιαγραφές, οι οποίες σχετίζονται µε το αντικείµενο της προσβασιµότητας στο
διαδικτυακό κόµβο από ειδικές οµάδες:


Παροχή εναλλακτικών τρόπων αναπαράστασης των ηχητικών και οπτικών περιεχοµένων.



Χρήση ενδιάµεσων λύσεων πρόσβασης έτσι ώστε οι βοηθητικές τεχνολογίες και οι παλιότεροι
διαφυλλιστές (browsers) να λειτουργούν σωστά.



Χρήση τεχνολογιών και προδιαγραφών προσβασιµότητας W3C



Παροχή πληροφορίας για προσανατολισµό και πλοήγηση έτσι ώστε να βοηθούνται οι χρήστες
στην κατανόηση δύσκολων σελίδων ή στοιχείων.



Χρήση απλής και ξεκάθαρης γλώσσας για το περιεχόµενο του διαδικτυακού χώρου



Χρήση CSS (Cascading Style Sheets) για να διαχωρίζονται τα δεδοµένα καθαρής πληροφορίας
από τα δεδοµένα µορφοποίησης σε µια ιστοσελίδα

B.2.3.3.2

Το Βιωµατικό Μουσείο

Η ψηφιακή τεχνολογία αποτελεί το µέσο για την ιστορική πληροφόρηση και απευθύνεται σε ένα
πολυσχιδές κοινό, το οποίο επισκέπτεται το βιωµατικό Μουσείο είτε ως µέλος οµάδας είτε
µεµονωµένα. Τα ποικίλα επίπεδα γνώσεων εξυπηρετούνται µε τα διαφορετικά επίπεδα
πληροφόρησης σε ένα περιβάλλον που ευνοεί την κοινωνικότητα και την ενεργητική συµµετοχή
του επισκέπτη στη µάθηση και την ψυχαγωγία.
Για το λόγο αυτό θα υπάρξει περιορισµένη διαµόρφωση ενός φυσικού χώρου (που προϋφίσταται
προσβάσιµος και λειτουργικός) και προσδιορίζεται σε χώρο του Μουσείου της Πόλεως των Αθηνών,
ο οποίος θα πρέπει να µετατραπεί µε την χρήση της τεχνολογίας (ψηφιακά διαδραστικά
ερµηνευτικά µέσα) και την κατάλληλη σκηνογραφική επένδυση, σε ένα ενηµερωτικό, ψυχαγωγικό
περιβάλλον που ξεναγεί τον επισκέπτη θεµατικά στον χώρο και τον χρόνο.

B.3

Αναλυτική περιγραφή υλοποίησης του έργου

B.3.1
B.3.1.1

∆ράσεις υποδοµής
Ψηφιοποίηση, επεξεργασία,
κειµένων, προστασία τεκµηρίων

επιστηµονική

τεκµηρίωση,

συγγραφή

ειδικών

Ένα σηµαντικό τµήµα του έργου αποτελείται από την ψηφιοποίηση και επεξεργασία µεγάλου
τµήµατος των φυσικών συλλογών του Μουσείου, καθώς και την επιστηµονική τεκµηρίωσή τους και
τις σχετικές µεταφράσεις των τεκµηριώσεων.
Αναλυτικά, θα ψηφιοποιηθούν τα εξής:
1. Επιλογή από χειροποίητα και σπάνια βιβλία του 18ου και 19ου αιώνα που αφορούν στην Πόλη
των Αθηνών, ήτοι 500 βιβλία από 100 σελίδες έκαστο
2. Επιλογή από φωτογραφικό αρχείο του Μουσείου που περιέχει πάνω από 3000 φωτογραφίες της
Πόλεως των Αθηνών, ήτοι τουλάχιστον 1.500 φωτογραφίες
3. Επιλογή από µεγάλο αριθµό ιστορικών εγγράφων, κειµηλίων και χρηστικών αντικειµένων της
Αθήνας του 19ου και 20ου αιώνα., ήτοι 3.000 κειµήλια και 1.500 ιστορικά έγγραφα
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Στη συνέχεια, όλο το ψηφιοποιηµένο υλικό θα πρέπει να τύχει ειδικής επεξεργασίας σύµφωνα µε τις
ελληνικές και διεθνείς σχετικές καλές πρακτικές, ενώ το υλικό που θα χρησιµοποιηθεί για εφαρµογές
µε πρόσβαση από το διαδίκτυο θα πρέπει να σηµανθεί για την προστασία κειµένων πνευµατικών
δικαιωµάτων.
Το θέµα της κατάλληλης σήµανσης των ψηφιοποιηµένων τεκµηρίων σχετίζεται απόλυτα µε το είδος
τους, ήτοι άλλο είδος σήµανσης επιλέγεται για διδιάστατα ή τριδιάστατα αντικείµενα και άλλο για
ηχητικά ή οπτικοακουστικά ντοκουµέντα. Ακόµα, η προστασία των πνευµατικών δικαιωµάτων δεν
περιορίζεται µόνο στη σήµανση των ψηφιοποιηµένων τεκµηρίων, αλλά σχετίζεται και µε τον τρόπο
πρόσβασής τους από το διαδίκτυο και την ανάλυση µε την οποία αυτά αναρτώνται. ∆εδοµένου ότι
στις εφαρµογές και γενικά στο εικονικό µουσείο θα προβάλλονται τµήµατα από το συνολικά
ψηφιοποιηµένο υλικό, θα πρέπει το υλικό αυτό να εξεταστεί στο σύνολό του σχετικά µε ενιαίο
τρόπο σήµανσης.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει αποδεδειγµένη εµπειρία στον τοµέα αυτό, που θα αποδεικνύεται
από συµµετοχή του σε έργα µε αντίστοιχες απαιτήσεις.
Παράλληλα, όλο το ψηφιοποιηµένο υλικό θα πρέπει να τεκµηριωθεί επιστηµονικά από
καταξιωµένους επιστήµονες – µέλη της οµάδας έργου του Αναδόχου και γνώστες του εκάστοτε
αντικειµένου των συλλογών, ενώ απαιτείται και µετάφραση της τεκµηρίωσης στα Αγγλικά.
Τέλος, όλα τα ψηφιοποιηµένα και τεκµηριωµένα πολιτισµικά τεκµήρια θα εισαχθούν στο (υπό
προµήθεια στο παρόν έργο) Ολοκληρωµένο Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ψηφιακών Συλλογών και
∆ραστηριοτήτων, το οποίο περιγράφεται αναλυτικά στο επόµενο εδάφιο. Οι σχετικές µε αυτό
εργασίες επίσης περιγράφονται στο ίδιο εδάφιο.
Επίσης θα γίνει συγγραφή ειδικών κειµένων για τις ψηφιακές εφαρµογές. Το τελευταίο αυτό είναι
ένα κοµβικό σηµείο του όλου έργου, δεδοµένου ότι απαιτεί συνεργασία ειδικών επιστηµόνων
διαφόρων ειδικοτήτων, όπως ιστορικών, αρχιτεκτόνων, σκηνοθετών, µουσειο-παιδαγωγών, κλπ.
Οι σχετικές εργασίες αποτελούνται από:
•

Σκανάρισµα ή/ και φωτογράφηση βιβλίων, χειρογράφων, φωτογραφιών, εγγράφων.

•

Βιντεοσκοπήσεις (εφόσον κριθούν αναγκαίες)

•

Τρισδιάστατη αναπαράσταση αντικειµένων –κειµηλίων (όπου αυτό απαιτείται)

•

Επιστηµονική τεκµηρίωση έγγραφου και φωτογραφικού υλικού και αντικειµένων

•

Μεταφράσεις τεκµηρίωσης

•

Προστασία ψηφιοποιηµένων τεκµηρίων

•

Συγγραφή ειδικών κειµένων

Η Ενότητα Εργασίας θα καταλήγει στα παραδοτέα:
o

Π.1.1 – Ψηφιοποιηµένο και προσαρµοσµένο αρχείο ιστορικών εκθεµάτων

o

Π.1.2 – Τεκµηριωµένο και µεταφρασµένο αρχείο ιστορικών εκθεµάτων

o

Π.1.3 – υλοποιηµένα ειδικά κείµενα

o

Π.1.4 – προστατευµένο αρχείο ιστορικών εκθεµάτων

B.3.1.2

Ολοκληρωµένο σύστηµα διαχείρισης ψηφιακών συλλογών και δραστξριοτήτων

Στο έργο ανήκει η προµήθεια, παραµετροποίηση, εγκατάσταση και λειτουργία ενός εµπορικού
Ολοκληρωµένου Συστήµατος ∆ιαχείρισης, τόσο των ψηφιακών (υπαρχόντων και µελλοντικών)
συλλογών του Μουσείου, όσο και των βασικών εξωτερικών δραστηριοτήτων και υπηρεσιών του
προς τους πολίτες, ήτοι των εκθέσεων, των εκδηλώσεων και των διευθύνσεων και αποστολών
ενηµερωτικών δελτίων και άλλων πράξεων προβολής. Συγκεκριµένα απαιτείται να προσφερθεί
εµπορικό ολοκληρωµένο σύστηµα διαχείρισης ψηφιακών συλλογών και δραστηριοτήτων µουσείου
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µε υποστήριξη από τον κατασκευαστή, ή λειτουργική λύση που να βασίζεται σε ανοιχτό λογισµικό
(open source) που θα παραµετροποιηθεί και θα υποστηρίζεται από τον υποψήφιο ανάδοχο.
Το εν λόγω σύστηµα (εφαρµογή λογισµικού) θα πρέπει να καλύπτει τα εξής κριτήρια:
•

χρήση ώριµων και δοκιµασµένων τεχνολογιών µε εφαρµογή υπαρχόντων best practices,

•

χρήση Βάσης ∆εδοµένων, προστατευµένης από τυχαίες ή και κακόβουλες αλλοιώσεις των
δεδοµένων, τόσο εσωτερικά όσο και από το διαδίκτυο

•

ανοικτή αρχιτεκτονική, ανεξαρτησία του τελικού συστήµατος από συγκεκριµένα συστήµατα
(υλικό ή και λογισµικό), επεκτασιµότητα, µεταφερσιµότητα σε διαφορετικές πλατφόρµες,

•

εύκολη χρήση (χωρίς απαίτηση ειδικών γνώσεων από τους κοινούς χρήστες),

•

εύκολη συντήρηση και διαχείριση του υπό εφαρµογή συστήµατος,

•

δοκιµασµένο και ώριµο προϊόν (όχι απευθείας ανάπτυξη νέου προϊόντος), µε αρκετές και
σηµαντικές εγκαταστάσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό,

•

δυνατότητα παραµετροποίησης σε µεγάλο βαθµό, προκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες
του Μουσείου,

•

ελληνική επιφάνεια εργασίας, µε απαραίτητα ύπαρξη και άλλων γλωσσών σε συγκεκριµένα
πεδία τεκµηρίωσης,

•

δυνατότητα διαχείρισης
διευθύνσεων,

•

τεκµηριωµένα συστήµατα ασφάλειας δεδοµένων,

•

δυνατότητα επιλογής υποσυνόλου των πεδίων τεκµηρίωσης και αυτοµατοποιηµένη και
ελεγχόµενη εξαγωγή τους σε αντίστοιχη Βάση ∆εδοµένων για χρήση τους στο εικονικό
µουσείο ή και στο διαδικτυακό τόπο του Μουσείου,

•

δυνατότητα αυτοµατοποιηµένης και ελεγχόµενης ως προς την πληρότητα και ακεραιότητα
των στοιχείων µετανάστευσης των υπαρχόντων δεδοµένων (ψηφιοποιηµένα αντίγραφα και
τεκµηριώσεις) του Μουσείου. Το τµήµα αυτό των εργασιών είναι εξέχουσας σηµασίας και
θα πρέπει το υποψήφιο νέο προς εφαρµογή Ολοκληρωµένο Σύστηµα να αποδεικνύει την
δυνατότητα αυτή.

τουλάχιστον

συλλογών,

εκθέσεων,

δραστηριοτήτων

και

Από το εν λόγω σύστηµα θα πρέπει να προσφερθούν
1. τουλάχιστον έξι (6) άδειες χρήσης για εσωτερικούς χρήστες που να καλύπτουν την πλήρη
λειτουργικότητα όπως αυτή αναφέρθηκε παραπάνω
2. απεριόριστες άδειες χρήσης για χρήστες internet.
Στη συνέχεια, θα πρέπει τα υπάρχοντα σε ψηφιακή µορφή στοιχεία του Μουσείου να µεταφερθούν
µε ευθύνη του Αναδόχου στο νέο ολοκληρωµένο σύστηµα διαχείρισης συλλογών, ο δε Ανάδοχος
πρέπει να περιγράψει αναλυτικά τη σχετική µεθοδολογία υλοποίησης (migration).

Η Ενότητα Εργασίας θα πρέπει να καταλήγει στα παραδοτέα:
o

Π.1.5 - Εφαρµογή διαχείρισης ψηφιακού
εγκατεστηµένη και παραµετροποιηµένη

o

Π.1.6 – υλοποιηµένη και ελεγµένη µεταφορά δεδοµένων στο νέο σύστηµα διαχείρισης
συλλογών

B.3.1.3

–

πολυµεσικού

περιεχοµένου,

πλήρως

Επέκταση/ συµπλήρωση/ αναβάθµιση υπάρχοντος εξοπλισµού και βασικού
λογισµικού, προµήθεια και εγκατάσταση ειδικού εξοπλισµού

B.3.1.3.1

Προµήθεια εξοπλισµού και λογισµικού

Στο πλαίσιο του έργου θα γίνει περιορισµένη προµήθεια εξοπλισµού για την αποθήκευση των
ψηφιοποιηµένων τεκµηρίων, την εγκατάσταση της εφαρµογής διαχείρισης ψηφιακών συλλογών και
την εν γένει προβολή και υποστήριξη του εικονικού διαδικτυακού µουσείου. Ακόµα θα
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οριστικοποιηθεί και θα υλοποιηθεί η προµήθεια του απαιτούµενου οπτικοακουστικού εξοπλισµού για
την υλοποίηση του βιωµατικού τµήµατος του έργου.
Στην παρούσα Ενότητα Εργασίας ορίζουµε τον εξοπλισµό, κάνοντας και ακολουθώντας
συγκεκριµένες παραδοχές:
1. το εικονικό µουσείο θα διαχέεται µέσω εξειδικευµένου παρόχου. Ο τρόπος αυτός προτείνεται
για λόγους ασφαλείας και για να µη επιβαρυνθεί το προσωπικό του Μουσείου µε θέµατα
διασφάλισης οµαλής λειτουργίας, προστασίας από κακόβουλες επιθέσεις, κλπ. Με τον πάροχο
που θα επιλεγεί στα πλαίσια της υλοποίησης του έργου, θα συναφθεί σύµβαση µε
συγκεκριµένους όρους (Service Level Agreement).
2. Η επικαιροποίηση του περιεχοµένου θα διενεργείται από ειδική οµάδα του µουσείου. Το
επιστηµονικό προσωπικό του µουσείου (εικονικό και βιωµατικό) θα αποτελείται από τρεις (3)
επιστήµονες για κάθε έναν από τους οποίους θα προβλεφθεί και µία θέση εργασίας, ενώ θα
προβλεφθούν και δύο (2) ακόµη θέσεις εργασίας για επισκέπτες επιστήµονες. Επιπλέον θα
υπάρχει ένας κεντρικός εξυπηρετητής ο οποίος θα χρησιµοποιείται και ως εξυπηρετητής
εφαρµογών.
3. Προβλέπονται ψηφιακά εκθέµατα, ψηφιακές διαδραστικές εφαρµογές, εφαρµογές εικονικής
πραγµατικότητας, προβολές ταινιών, καθώς και εξειδικευµένος οπτικοακουστικός εξοπλισµός
για το βιωµατικό τµήµα του έργου.
4. Στις σχετικές µε την υλικοτεχνική υποδοµή υπηρεσίες προβλέπονται ακόµη µεταφορά
τεχνογνωσίας στο προσωπικό του Μουσείου καθώς και υπηρεσίες εγγύησης και συντήρησης.

B.3.1.3.2

Εγκατάσταση εξοπλισµού και λογισµικού

Όλος ο παρεχόµενος εξοπλισµός και το λογισµικό για τη λειτουργία όλου του εξοπλισµού θα
παραδοθούν, θα εγκατασταθούν και θα παραµετροποιηθούν από τον Ανάδοχο του έργου
υλοποίησης. Ο Ανάδοχος έχει επίσης την υποχρέωση να προβεί σε λεπτοµερείς δοκιµές,
προκειµένου να διαπιστωθεί η άριστη λειτουργία του υλικού και του λογισµικού. Οι δοκιµές αυτές
θα προδιαγραφούν σε ειδικό τεύχος και θα εκτελεσθούν από τον Ανάδοχο παρουσία µελών της
Οµάδας Έργου.

B.3.1.3.3

Εκπαίδευση προσωπικού – µεταφορά τεχνογνωσίας

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου προβλέπονται υποχρεωτικά παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης
στους χρήστες του ολοκληρωµένου πληροφοριακού συστήµατος.
Οι ελάχιστες υποχρεώσεις του Αναδόχου αναφορικά µε την εκπαίδευση των χρηστών είναι οι εξής:
o

Σεµινάριο κατάρτισης πέντε (5) ατόµων του Μουσείου στις τεχνολογικές υποδοµές και στη
διαχείριση των συστηµάτων που θα εγκατασταθούν,.

o

Εκπαίδευση έξι (6) χρηστών, µε βάση εγχειρίδια (στα Ελληνικά), στη χρήση των
εφαρµογών που θα αναπτυχθούν & του εξοπλισµού που θα παρασχεθεί.

Οι επιµέρους εργασίες αποτελούνται από
•

Προµήθεια εξοπλισµού και βασικού λογισµικού ως εξής
NAS (τεµ)

1,00

Server (τεµ)

1,00

Σύστηµα Backup (τεµ)

1,00

Rack (τεµ)

1,00

Η/Υ µε τον κατάλληλο εξοπλισµό (τεµ)

5,00
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UPS (τεµ)

2,00

Photoshop (τεµ)

1,00

Scanner A3 (τεµ)

1,00

SQL SERVER (τεµ) ή ισοδύναµο λογισµικό διαχείρισης
βάσεων δεδοµένων

1,00

Antivirus system για το σύνολο του εξοπλισµού (τεµ)

1,00

•

Σχεδιασµός και προµήθεια ειδικού εξοπλισµού και λογισµικού βιωµατικού µουσείου

•

Εγκατάσταση και έλεγχος εξοπλισµού και βασικού λογισµικού

•

Σχεδιασµός εκπαίδευσης και µεταφοράς τεχνογνωσίας

Η Ενότητα Εργασίας θα πρέπει να καταλήγει στα παραδοτέα:
o

Π.1.7 - Προµήθεια εξοπλισµού και βασικού λογισµικού

o

Π.1.8 – τεκµηρίωση σχεδιασµού και προµήθεια ειδικού εξοπλισµού και λοιπών συστηµάτων

o

Π.1.9- Τεκµηρίωση ποσοτικής και ποιοτικής παράδοσης, εγκατάστασης, παραµετροποίησης
εξοπλισµού και λογισµικού, καθώς και λοιπών συστηµάτων

o

Π.1.10 - Σχέδιο εκπαίδευσης

o

Π.1.11 - Αποτελέσµατα ∆οκιµών Ελέγχου Εγκατάστασης

B.3.2
B.3.2.1

Υλοποίηση του Εικονικού Μουσείου
Σκεπτικό

Όπως προαναφέρθηκε, εκ της φύσεως του έργου το Μουσείο θα είναι ολοκληρωτικά ψηφιακό,
δηλαδή τα εκθέµατα θα αποτελούνται από ψηφιακές εικόνες, βίντεο και ήχους, καθώς και
διαδραστικές εφαρµογές, τοποθετηµένα, σκηνοθετηµένα και σκηνογραφηµένα έτσι ώστε να
αποδίδουν τα µέγιστα όσον αφορά την πρόσληψη των απαραίτητων πληροφοριών και γνώσεων
από τον επισκέπτη. Επιπρόσθετα, η «βιωµατική» προσέγγιση (ακόµα και στο διαδίκτυο) αποτελεί
τον θεµέλιο λίθο του σχεδιασµού της όλης παρουσίασης, προσπαθώντας να αναπαραστήσει την
ιστορία και τον πολιτισµό του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Για να γίνει αυτό εφικτό,
επιστρατεύονται όλες οι διαθέσιµες σήµερα τεχνικές και δυνατότητες.
Το έργο θα πρέπει να υλοποιηθεί λαµβάνοντας υπόψη τις υπάρχουσες διεθνείς καλές πρακτικές σε
αντίστοιχα µουσεία, ο δε Ανάδοχος θα πρέπει να τεκµηριώσει την σχετική του εµπειρία σε
αντίστοιχα έργα, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στο εδάφιο Α.2.6

B.3.2.2

αναβάθµιση διαδικτυακού κόµβου

Στο πλαίσιο του έργου θα αναβαθµιστεί ο υπάρχον διαδικτυακός τόπος του Μουσείου της Πόλεως
των Αθηνών, µέσω του οποίου πλέον θα παρέχονται
•

Όλες οι εφαρµογές του εικονικού µουσείου όπως θα αναφερθούν αναλυτικά στη συνέχεια

•

Πληροφορίες τόσο προς το ευρύ κοινό όσο και προς οµάδες χρηστών µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον
για τα περιεχόµενα, τα εκθέµατα του εικονικού Μουσείου καθώς επίσης και επιπρόσθετο υλικό
αναφοράς

•

Ειδικές υπηρεσίες σύνθετης αναζήτησης στη Βάση ∆εδοµένων του µουσείου, όπως αυτή θα
εµφανίζεται στο διαδίκτυο. Για την ακρίβεια, οι αναζητήσεις θα κατευθύνονται προς υποσύνολο
της Βάσης ∆εδοµένων, τοποθετηµένης σε διαφορετικό εξυπηρετητή, η οποία και θα περιέχει τα
στοιχεία που θα εµφανίζονται στο διαδίκτυο. Η ενηµέρωση των στοιχείων αυτών θα γίνεται
δυναµικά µέσω της εφαρµογής διαχείρισης ψηφιακών συλλογών και δραστηριοτήτων
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•

Ελεύθερες Υπηρεσίες. Πρόκειται για υπηρεσίες στις οποίες όλοι οι χρήστες έχουν δικαίωµα
πρόσβασης, όπως π.χ. στη Γενική Ενηµέρωση, χωρίς την υποχρέωση εγγραφής στο σύστηµα.

•

∆ιαβαθµισµένες Υπηρεσίες. Πρόκειται για υπηρεσίες που απαιτούν αυθεντικοποίηση και
εξουσιοδότηση του χρήστη, όπως για παράδειγµα η πρόσβαση σε ειδικές κατηγορίες
περιεχοµένου (π.χ. ηλεκτρονική βιβλιοθήκη) ή σε ειδικές υπηρεσίες. Σε αυτές τις περιπτώσεις η
εγγραφή του χρήστη θα γίνεται ηλεκτρονικά, µε απλό κωδικό (password).

•

Υπηρεσίες ∆ιαχείρισης. Πρόκειται για υπηρεσίες διαχείρισης των λειτουργιών, υπηρεσιών και
δεδοµένων του συστήµατος στις οποίες πρόσβαση θα έχουν µόνο εντεταλµένα στελέχη του
Μουσείου.

Οι διαφορετικοί ρόλοι και τα δικαιώµατα τους στις λειτουργίες και δεδοµένα του συστήµατος,
καθώς επίσης και οι οµάδες χρηστών, θα καθοριστούν αναλυτικά στο πλαίσιο της µελέτης
εφαρµογής του συστήµατος.

Η Ενότητα Εργασίας θα πρέπει να καταλήγει στα παραδοτέα:
o

Π.2.1 - διαδικτυακός κόµβος πλήρως ανεπτυγµένος

o
Π.2.2 - Μηχανισµός αναζήτησης µε πολλαπλά κριτήρια στη βάση δεδοµένων του
Ηλεκτρονικού Αρχείου πλήρως ανεπτυγµένος

B.3.2.3

B.3.2.3.1

∆ηµιουργία Εικονικής Περιήγησης στην Αθήνα του 1842

Εισαγωγή

Μια «Εικονική Θεµατική Έκθεση», όπως αυτή που απαιτείται στο έργο, καλείται να αξιοποιήσει τις
σύγχρονες τεχνολογικές δυνατότητες έτσι ώστε όχι µόνο να εισαγάγει τον επισκέπτη στην
ατµόσφαιρα µιας "φυσικής" Έκθεσης - ακόµη και εάν αυτή δεν υφίσταται ως τέτοια ή σε τέτοια
πληρότητα - αλλά και να του προσφέρει περισσότερα: να παρουσιάσει µε σαφήνεια, να µεταδώσει
πληροφόρηση, να ψυχαγωγήσει, να προσκαλέσει σε συµµετοχή και δράση - και όλα αυτά, όχι στο
αναµενόµενο πλαίσιο µιας Έκθεσης, παρά σε περιβάλλον που είναι δοµηµένο πάνω σε µια κεντρική
ιδέα και ελκύει διαρκώς το ενδιαφέρον.
Μια αλληλουχία οπτικών και ακουστικών ευρηµάτων καθώς επίσης και ένας συνεχής διάλογος µε
τον επισκέπτη θα πρέπει να δηµιουργούν ένα "δρώµενο" στο οποίο ο επισκέπτης είναι, τελικά, ο
πρωταγωνιστής.

B.3.2.3.2

Λειτουργική Περιγραφή

Για τη λειτουργία της εικονικής έκθεσης απαραίτητη προϋπόθεση είναι ένα κατάλληλο σύστηµα
διαχείρισης περιεχοµένου content management systems (CMS), το οποίο θα πρέπει να αποτελεί τη
βάση και το µηχανισµό ελέγχου όλων όσα αναφέρονται παραπάνω. Πέρα από την άψογη διαχείριση
του υλικού µιας Εικονικής Θεµατικής Έκθεσης, τα CMS επιτρέπουν και περαιτέρω δυνατότητες
όπως π.χ. τη συγκέντρωση ή ανανέωση του περιεχοµένου προκειµένου να πραγµατοποιηθεί µια νέα
έκδοση, κ.ά.
Ακόµη, θα πρέπει να αναπτυχθούν διαδραστικά συστήµατα (χρονολόγια, χάρτες, παιχνίδια µε
σκοπό την ενηµέρωση µέσα από την ψυχαγωγία, αφήγηση ιστοριών µε "εµπλοκή" του θεατή ως
προς επιλογές, κ.ά.), τα οποία θα καθιστούν "βιωµατική" την εµπειρία επίσκεψης της διαδικτυακής
έκθεσης.
Στην νέα γενιά διαδικτύου Web 2.0 οι δυνατότητες "κοινωνικής" συνεισφοράς (social
contribution) περιεχοµένου και η "διάδραση" της εικονικής έκθεσης µε εργαλεία όπως Wiki,
Facebook, YouTube, Flickr, Google, Digg, blogs, κ.α. προσδίδουν περαιτέρω διαδραστικότητα και
εµπλουτισµό στο σύνολο του περιεχοµένου αλλά και ιδιαίτερη εκπαιδευτική διάσταση.
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Το όφελος για τον επισκέπτη είναι ένας οπτικός και ακουστικός πλούτος περιεχοµένου, ο οποίος
µάλιστα παρουσιάζεται µε διάφορους δυναµικούς τρόπους: εικονικές περιηγήσεις, γκαλερί, απόψεις
δρόµων, αεροφωτογραφίες, κινούµενα στοιχεία, διαδραστικά στοιχεία όπως µεγεθύνσεις, πίνακες,
διαγράµµατα κτλ (virtual tours, galleries, street views, aerial views, animations, interactive
accessories) Ένα ακόµη πιθανό χαρακτηριστικό είναι η εξαγωγή των παραπάνω δεδοµένων σε
διαφορετικά µέσα όπως: οθόνες υπολογιστή, οθόνες αφής, τηλεόραση, PDAs, κινητά τηλέφωνα,
κλπ καθώς και η αυτόµατη εκκίνηση λήψης πληροφοριών οδηγούµενη από ποµπούς αναπαραγωγής
σε ευρυζωνικό περιβάλλον.
Ακόµη η χρήση µεταδεδοµένων (metadata) στην γνωσιακή βάση της έκθεσης θα δίνει πρόσθετη
δυνατότητας αποτελεσµατικότερης εφαρµογής εφαρµογών σηµασιολογικού ιστού (semantic
web).
Τέλος σηµαντική είναι η "αναζητησιµότητα" (searchability) των εικονικών εκθέσεων αλλά και των
µερών τους στο ∆ιαδίκτυο και η σωστή διαδικτυακή προβολή τους (web marketing).
Το όφελος για τον επισκέπτη της έκθεσης είναι µια ασυνήθιστη πρόταση που αφήνει πολύ ζωηρές
εντυπώσεις ενώ παράλληλα οι συνέργειες των τεχνολογιών ψηφιακών συστηµάτων διευρύνουν
τους ορίζοντες των εφαρµογών για περαιτέρω λειτουργίες.

B.3.2.3.3

Εικονική περιήγηση µε βάση το πρόπλασµα της Πόλεως των Αθηνών του
καθηγητή Ιωάννου Τραυλού

Πρόκειται για την υλοποίηση εφαρµογής λογισµικού, που θα απεικονίζει την Αθήνα του
συγκεκριµένου χρόνου, όπως αυτή έχει αποτυπωθεί στο πρόπλασµα της Πόλεως των Αθηνών του
καθηγητή Ιωάννου Τραυλού που βρίσκεται στο Μουσείο. Στα σηµεία ενδιαφέροντος του επισκέπτη,
ο τελευταίος θα έχει στη διάθεσή του σηµαντικές πληροφορίες γι’ αυτά (π.χ. σηµαντικά κτίρια για
τη διαµόρφωση της πόλεως και του αστικού περιβάλλοντός της, για πρόσωπα, γεγονότα κλπ).
∆ηµιουργείται λοιπόν ένας εικονικός θεµατικός χώρος στον οποίο θα υπάρχει τρισδιάστατη
αναπαράσταση του προπλάσµατος της Πόλης των Αθηνών. Ο χρήστης θα µπορεί να περιηγηθεί στο
πρόπλασµα ελεύθερα και, όταν φτάνει σε σηµεία ενδιαφέροντος, µε κλικ να αντλεί πληροφορίες
για αυτά. Οι ίδιες οι πληροφορίες θα υλοποιηθούν µε τη χρήση rich media, όπως έχει
προαναφερθεί.

B.3.2.3.4

∆ιαδραστικός χάρτης

Θα πρέπει να δηµιουργηθεί ένας διαδραστικός χάρτης της Πόλεως των Αθηνών, συνδεδεµένος
µε διαδραστικό χρονολόγιο. Με τη χρήση του διαδραστικού αυτού χάρτη και επιλέγοντας
σηµεία της Πόλεως ή ηµεροµηνίες στον χρόνο, ο επισκέπτης θα µπορεί να περιηγηθεί στον χώρο
και στον χρόνο. Έτσι θα υπάρχει η δυνατότητα σύνθετης πλοήγησης που θα δίνει ολοκληρωµένη
εικόνα της Πόλεως και της εξέλιξής της.
Ανεξάρτητα από τον τύπο του ηλεκτρονικού τεκµηρίου που συνδέεται µε την προβαλλόµενη
εικόνα, υπάρχει ένα ελάχιστο σύνολο µεταδεδοµένων που εξυπηρετεί την ταξινόµηση του υλικού,
όπως ο τίτλος του, τόπος κι χρόνος του, κ.α. Σύνοψη αυτής της πληροφορίας θα πρέπει να
προβάλλεται είτε σε αναδυόµενο παράθυρο, είτε σε προεπιλεγµένη περιοχή της επιφάνειας
εργασίας.
Ο ∆ιαδραστικός χάρτης θα παρέχει ένα σύνολο λειτουργιών, όπως:
•

∆υνατότητα απεικόνισης επιλεγµένων περιοχών, µε βάση τα ενδιαφέροντα των επισκεπτών/
χρηστών,

•

∆υνατότητα πολλαπλής πλοήγησης των χρηστών για την αναζήτηση πληροφοριών.
Αναζήτηση µέσω του χάρτη, αναζήτηση µέσω κατηγορίας, αλφαβητικά, επισκεψιµότητας
βάσει χρηστών,

•

Ενσωµατωµένο σύστηµα αναζήτησης και προβολής πληροφοριών,
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∆υνατότητα αυτόµατου φιλτραρίσµατος των προβαλλόµενων σηµείων ενδιαφέροντος στο
διαδραστικό χάρτη,

•

B.3.2.3.5

∆ιαδραστικό Χρονολόγιο

Το ∆ιαδραστικό Χρονολόγιο είναι το µέσο µε το οποίο προβάλλονται ιστορικά δεδοµένα, έχοντας ως
κύριο γνώµονα τη διάσταση του χρόνου. Η παρουσίαση των δεδοµένων γίνεται κατά τέτοιο τρόπο,
ώστε ο επισκέπτης να νιώθει ότι βιώνει ένα ταξίδι στο χρόνο, µια εµπειρία που υπερβαίνει τις
συµβατικές περιηγήσεις χρονολογικά οργανωµένων και συσχετισµένων ιστορικών δεδοµένων.
Εντός του διαδραστικού χρονολογίου, ο επισκέπτης δε νιώθει µόνο ότι ταξιδεύει στο χωροχρόνο
επιβαίνοντας σε ένα προηγµένα τεχνολογικά όχηµα, αλλά ότι ο ίδιος περιηγείται σ' αυτόν. Τα
ιστορικά δεδοµένα, γεγονότα και τεκµήρια, περνούν δίπλα του, σχεδόν αγγίζοντάς τον και
προκαλώντας του το ενδιαφέρον και την επιθυµία να σταθεί και να τα γνωρίσει περισσότερο.
Με κατάλληλο ψηφιακό τρόπο θα πρέπει να δίνεται το χρονολογικό πανόραµα της ιστορικής
περιόδου, δίνοντας έµφαση σε λεπτοµέρειες που συνδέονται πιο άµεσα µε τα εκθέµατα, αλλά
παράλληλα θα παρουσιάζεται και µια ευρύτερη ιστορική περίοδος που συνδέεται νοηµατικά µε το
Μουσείο. Ο επισκέπτης θα µπορεί να σταθεί στα χρονικά σηµεία για τα οποία επιθυµεί περισσότερη
πληροφόρηση.
Ο επισκέπτης θα πρέπει να έχει ακόµα τη δυνατότητα να ορίσει το χρόνο έναρξης του ταξιδιού του,
καθώς και την ταχύτητα µε την οποία κινείται. Καθώς κυλάει ο χρόνος, οι εικόνες αναδύονται στο
βάθος του παραθύρου, πλησιάζουν τον επισκέπτη και συγχρόνως µεγαλώνουν, όπως ακριβώς
συµβαίνει µε τα αντικείµενα στον ορίζοντα, ταξιδεύοντας σε έναν αυτοκινητόδροµο. Οποιαδήποτε
στιγµή θελήσει ο ταξιδιώτης, µπορεί να σταµατήσει το χρόνο, επιλέγοντας µια εικόνα. Η επιλογή
αυτή θα του δίνει την ευκαιρία να ρίξει µια πιο σχολαστική µατιά στα ιστορικά δεδοµένα που
επέλεξε. Το ιστορικό δεδοµένο µπορεί να είναι:
µια εικόνα,

•

• ένα έγγραφο,
• ένα οπτικοακουστικό αρχείο,
• ένας σύνδεσµος σε κάποιο άλλο διαδικτυακό τόπο,
• οποιοσδήποτε πολυµεσικός τύπος δεδοµένου υπάρχει και είναι διαθέσιµος.

B.3.2.3.6

Άλλες εργασίες

Προκειµένου να υλοποιηθούν τα παραπάνω, θα χρειαστεί να εκτελεστούν και εργασίες
•

Επιστηµονικής τεκµηρίωσης σηµείων ενδιαφέροντος και σχετικές µεταφράσεις στα Αγγλικά

•

Φωτογράφησης

•

Επιστηµονικής τεκµηρίωσης σταθµών χάρτη και χρονολογίου

Σηµείωση: οι εργασίες αυτές αποτελούν τµήµα των δράσεων υποδοµής, όπως αυτές
αναφέρθηκαν συνολικά στο σχετικό εδάφιο και η παράθεσή τους εδώ έχει µόνο πληροφοριακό
χαρακτήρα προς τον Ανάδοχο.

B.3.2.4

∆ηµιουργία Εικονικού Μουσείου Αρχιτεκτονικής και Πολεοδοµίας της Πόλεως των
Αθηνών

Το τρίτο τµήµα του έργου, θα αποτελείται από διαδραστικές εφαρµογές µέσω διαδικτύου, οι οποίες
υλοποιούνται ως τµήµα του εικονικού µουσείου, παρουσιάζουν όµως σηµαντικές διαφορές µε το
προηγούµενο τµήµα του έργου.
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Οι σηµαντικότερες διαφορές µεταξύ των δύο τµηµάτων είναι
o

Οι εφαρµογές έχουν έντονο εκπαιδευτικό στόχο, χωρίς να σκοπεύουν αποκλειστικά σε
παιδιά

o

∆ίνεται η δυνατότητα υλοποίησης µε πρωτοποριακό τρόπο ενός µουσείου αρχιτεκτονικής
και πολεοδοµίας, πράγµα που δεν υπάρχει ούτε στην Αθήνα, ούτε στο Βαλκανικό χώρο,
ενώ και στον Ευρωπαϊκό χώρο, σπανίζουν οι σχετικοί διαδικτυακοί τόποι.

Πιο συγκεκριµένα, απαιτείται η δηµιουργία πρωτοποριακών δίγλωσσων (µε δυνατότητα αναπτύξεως
και σε άλλες γλώσσες) πολυµεσικών και διαδραστικών εκπαιδευτικών εφαρµογών για την
αρχιτεκτονική και πολεοδοµική εξέλιξη της Πόλεως των Αθηνών. Με πηγή οικοδοµήµατα και κτίρια
σπουδαίων αρχιτεκτόνων, θα παρουσιάζονται πληροφορίες για τους δηµιουργούς, το έργο τους,
την εποχή που έζησαν και δηµιούργησαν (σχέδια, φωτογραφίες, αναπαραστάσεις).
Οι εφαρµογές θα χαρακτηρίζονται από εµπλουτισµένα µέσα (rich media) καθώς και δυνατότητα
διαπλατφορµικής χρήσης (διαδίκτυο, info kiosk, PDAs).

B.3.2.4.1

∆ιαδραστικός χάρτης

Στο εικονικό µουσείο οι µαθητές/ χρήστες θα έχουν τη δυνατότητα να περιηγηθούν στην Αθήνα µε
βάση τον διαδραστικό χάρτη που θα αναπτυχθεί. Στον χάρτη θα πλοηγούνται µε βάση:
•

Τα σηµαντικά δηµόσια κτίρια

•

Τους αρχιτέκτονες

•

Το πολυµεσικό υλικό που θα αναπτυχθεί (ψηφιοποιηµένα σχέδια και φωτογραφίες, βίντεο,
δραµατοποιηµένες αφηγήσεις κτλ.)

Σε επιλεγµένα σηµεία του χάρτη τα παιδιά θα συναντούν εικονικό ξεναγό, έναν άνθρωπο του
µουσείου, έναν αρχιτέκτονα, έναν ιστορικό κτλ που θα τους παρέχει περισσότερες πληροφορίες
σχετικά µε το επιλεγµένο σηµείο.

B.3.2.4.2

∆ιαδραστικό χρονολόγιο

Επίσης, ένας άλλος τρόπος πλοήγησης στο εικονικό µουσείο θα είναι το διαδραστικό χρονολόγιο
µε σηµαντικούς σταθµούς στην ιστορία της αρχιτεκτονικής και της πολεοδοµίας της πόλης. Κάθε
σταθµός θα είναι εµπλουτισµένους µε ψηφιοποιηµένο αρχειακό υλικό όπως φωτογραφίες κτιρίων,
αρχιτεκτόνων, σηµαντικών προσώπων, αρχειακό βίντεο, δραµατοποιηµένες αφηγήσεις, µουσική
κτλ.
Μέσα από τον διαδραστικό χάρτη και το διαδραστικό χρονολόγιο τα παιδιά θα έχουν τη
δυνατότητα να αποκτήσουν µε τρόπο ελκυστικό και ευχάριστο πολλές γνώσεις γύρω από την
εποχή, το χτες και το σήµερα, το αστικό περιβάλλον, τους δηµιουργούς και τους ανθρώπους της
πόλης.

B.3.2.4.3

Εκπαιδευτικές εφαρµογές

Στη συνέχεια, απαιτείται η δηµιουργία εκπαιδευτικών εφαρµογών στο πλαίσιο του εικονικού
µουσείου, διαβαθµισµένων ανά ηλικία.
Αυτές οι εφαρµογές θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να περιλαµβάνουν:
1. Αυτοτελείς εφαρµογές σε τεχνολογία τύπου φλας ή άλλου λογισµικού µε αντίστοιχη
λειτουργικότητα, µε σεναριακή δοµή και θέµατα όπως
o

Ποιος έχτισε αυτή την πόλη;

o

Πώς χτίστηκε η πόλη µας;
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o

∆ιαδροµές στην παλιά Αθήνα.

Μέσα από αυτές τις εφαρµογές, κατά τις οποίες το παιδί µπορεί να διαδρά, θα µαθαίνει
παίζοντας και θα έχει πρόσβαση στη γνώση µε εναλλακτικό τρόπο.
2. Κυνήγι θησαυρού στην Αθήνα.
Με τη βοήθεια του διαδραστικού χάρτη και κατευθύνσεις που του δίνονται, το παιδί θα καλείται
να ανακαλύψει ένα αντικείµενο, ένα έγγραφο, ένα πρόσωπο εκµεταλλευόµενο όλα τα στοιχεία
που συνάντησε κατά την περιήγησή του στο εικονικό µουσείου.
3. Ποιος έκανε τι
Εφαρµογή κατά την οποία το παιδί θα καλείται να ταυτίσει πρόσωπα, κειµήλια και κτίρια, ώστε
να έχει ολοκληρωµένη την «ταυτότητα» του κάθε σηµαντικού δηµόσιου κτιρίου στην πόλη.
4. Ο δικός σου δρόµος
Με την εφαρµογή αυτή το παιδί θα καλείται να δηµιουργήσει τον δικό του δρόµο,
χρησιµοποιώντας ψηφιοποιηµένα κτίρια, αρχιτεκτονικά στοιχεία, δρόµους, πλατείες, πάρκα,
µέσα µεταφοράς κτλ. Συνειδητοποιεί την αλλαγή, την εξέλιξη, τη διαφορετικότητα, το πέρασµα
από το χτες στο σήµερα.
5. Η Αθήνα µε τα µάτια σου
Μία εφαρµογή µε την οποία οι µαθητές θα µπορούν να στέλνουν φωτογραφίες και βίντεο από
δρόµους της Αθήνας. Κάθε φωτογραφία ή βίντεο µπορεί να συνδέεται µε το αρχειακό υλικό
που παρουσιάζεται στο εικονικό µουσείο και έτσι να υπάρχει µία γόνιµη αντιπαραβολή του χτες
µε το σήµερα.
6. Η δική σου συλλογή
Το παιδί θα επιλέγει να δηµιουργήσει τη δική του συλλογή αξιοποιώντας το υλικό από τα
εκθέµατα του εικονικού µουσείου. Κάθε συλλογή αποθηκεύεται και µπορεί να εκτεθεί στο
διαδίκτυο µε την τεκµηρίωση των επιλογών από τον δηµιουργό της.
B.3.2.5

Εφαρµογή «ψηφιακές εντυπώσεις» (Impression Desk)

Το τελευταίο τµήµα του εικονικού µουσείου αποσκοπεί να δώσει την ευκαιρία στον χρήστη
του διαδικτύου να δει τις µαρτυρίες και τα σχόλια των προηγούµενων επισκεπτών του
µουσείου. Ακόµα, ο χρήστης θα είναι σε θέση να σχολιάσει το περιεχόµενο και να το
εµπλουτίσει καταθέτοντας τη δικιά του «εντύπωση». και γενικά να «ξαναζήσει» την επίσκεψή
του, µέσω της εφαρµογής «Ψηφιακές Εντυπώσεις» (Impression Desk). Το υλικό αυτό είναι
επίσης διαθέσιµο για σχολιασµό από άλλους χρήστες του διαδικτυακού κόµβου µετά από την
ανάρτησή του.

Η Ενότητα Εργασίας καταλήγει στα παραδοτέα:
o

Π.2.3 - αναπτυγµένα σενάρια, δηµιουργία ειδικών κειµένων, µεταφράσεις, speakage
ειδικών κειµένων για τις εφαρµογές εικονικού µουσείου

o

Π.2.4 – σχεδιασµένες και υλοποιηµένες εφαρµογές διαδραστικών χαρτών

o

Π.2.5 - σχεδιασµένες και υλοποιηµένες εφαρµογές διαδραστικών χρονολογίων

o

Π.2.6 - σχεδιασµένη και υλοποιηµένη εφαρµογή «εικονική περιήγηση στην Αθήνα του
1842»

o

Π.2.7 – σχεδιασµένη και υλοποιηµένη εφαρµογή Εικονικού Μουσείου Αρχιτεκτονικής και
Πολεοδοµίας της Πόλεως των Αθηνών, στην οποία θα περιλαµβάνονται και οι σχεδιασµένες
και υλοποιηµένες εκπαιδευτικές εφαρµογές εικονικού µουσείου

o

Π.2.8 – σχεδιασµένη και υλοποιηµένη εφαρµογή «Ψηφιακές Εντυπώσεις» (Impression
desk)
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B.3.3

Υλοποίηση του Βιωµατικού Μουσείου

Με δεδοµένο ότι το Μουσείο της Πόλης των Αθηνών ευρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας – και άρα
στο κέντρο του περίπου 50% του πληθυσµού της χώρας, αλλά και για να αυξηθεί µε έµµεσο τρόπο
και η επισκεψιµότητα του εικονικού µουσείου, προβλέφθηκε και απαιτείται παράλληλα µε αυτό η
πρωτοποριακή υλοποίηση µέρους των εικονικών εφαρµογών µε βιωµατικό/ διαδραστικό τρόπο.
Συγκεκριµένα, σε µία εσωτερική επιφάνεια (τοίχος) σε ένα από τα 2 κτίρια του Μουσείου, θα
κατασκευαστεί ένας «ψηφιακός/ βιωµατικός τοίχος» µεγάλων διαστάσεων (π.χ. 2×4µ). Ο τοίχος θα
ελέγχεται από ένα σύστηµα Info-kiosk µε οθόνη αφής. Ο χρήστης θα µπορεί από ένα συγκεκριµένο
µενού εφαρµογών να ενεργοποιεί µία, ενώ µέσω της οθόνης αφής θα δύναται να διαδρά µε την
εφαρµογή. Το αποτέλεσµα θα µεταφέρεται από το Info-kiosk στον ψηφιακό τοίχο και θα είναι
ορατό και ακουστό από όλους. Ο ίδιος ο «τοίχος» θα αποτελείται από ειδικό προβολικό σύστηµα
υψηλής ευκρίνειας και αντίστοιχο σύστηµα ήχου. Σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει ενεργός χρήστης,
ένας ψηφιακός ξεναγός θα παρουσιάζει το µενού και θα καλεί τους επισκέπτες να πάρουν µέρος.
O «ψηφιακός ξεναγός» αποτελεί µέρος και συνάµα εργαλείο του βιωµατικού µουσείου, µε το οποίο
αποδίδεται (υποκαθίσταται) ένας πραγµατικός ξεναγός σε ένα µοντέλο εικονικής πραγµατικότητας
ενός µουσείου µέσα στο µουσείο. Το εικονικό µοντέλο αποτελεί αντίγραφο του χώρου και παρέχει
τη δυνατότητα τρισδιάστατης πλοήγησης των επισκεπτών σε αυτό. Ο ξεναγός εµφανίζεται στον
εικονικό χώρο ως εικονική αναπαράσταση (avatar).
Κατά την διάρκεια της ξενάγησης (όταν δηλαδή δεν χρησιµοποιείται ενεργά ο ψηφιακός τοίχος από
επισκέπτες), ο ξεναγός καλωσορίζει τους επισκέπτες και ξεκινά την πλοήγησή τους στις εφαρµογές
του βιωµατικού µουσείου. Οι επισκέπτες ανά κάθε στιγµή µπορούν να αλληλεπιδρούν µε τον
ξεναγό και τα «εκθέµατα» που υπάρχουν στο χώρο (εφαρµογές) αποκτώντας πρόσβαση σε αυτές.
Ταυτόχρονα ο ξεναγός παρέχει επιπλέον ενδιαφέρουσες πληροφορίες.
ΕΡΓΑΣΙΕΣ
•

Μελέτη/ υλοποίηση/ εγκατάσταση ψηφιακού και διαδραστικού/ βιωµατικού τοίχου µεγάλου
µεγέθους

•

Προµήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία του απαραίτητου εξοπλισµού, λογισµικού και των
συστηµάτων φωτισµού και ήχου

•

∆ηµιουργία ειδικού ψηφιακού ξεναγού µε συγκεκριµένο σενάριο, προβολή στον τοίχο

•

Επιλογή/ µετεξέλιξη τµήµατος των εικονικών εφαρµογών που θα παρουσιάζονται µε
βιωµατικό τρόπο

Η Ενότητα Εργασίας καταλήγει στα παραδοτέα:
o

Π.3.1 - αναπτυγµένα σενάρια, δηµιουργία, µεταφράσεις, speakage ειδικών κειµένων για
την εφαρµογή βιωµατικού µουσείου

o

Π.3.2 – σχεδιασµένη και υλοποιηµένη εφαρµογή εικονικού ξεναγού βιωµατικού µουσείου

Σηµείωση: Η προµήθεια και εγκατάσταση του ειδικού εξοπλισµού και λογισµικού για το βιωµατικό
τµήµα θα πρέπει να αναφερθούν στα γενικότερα Παραδοτέα της προµήθειας εξοπλισµού και της
εγκατάστασης και του ελέγχου του, αντιστοίχως.

B.3.4

∆ηµιουργία εποπτικού υλικού για Εκπαιδευτικούς

Προκειµένου οι εφαρµογές που προαναφέρθηκαν να αποτελέσουν σηµείο αναφοράς στα µαθήµατα
στην τάξη, απαιτείται η δηµιουργία χώρου στο διαδίκτυο όπου οι εκπαιδευτικοί, ανάλογα µε τη
βαθµίδα στην οποία διδάσκουν, θα έχουν πρόσβαση σε πολυµεσικό υλικό όπως βίντεο,
φωτογραφίες, αναπαραγωγές σηµαντικών εγγράφων, αναπαραστάσεις και σχέδια κτιρίων,
επιστηµονικά κείµενα, µελέτες, δοκίµια κλπ.
Επίσης θα µπορούν να αντλούν ιδέες για την αξιοποίηση των ψηφιακών εκθεµάτων στην τάξη µέσα
από σχέδια µαθηµάτων που θα δηµιουργηθούν για συγκεκριµένα θέµατα και πτυχές της ιστορίας
της Αθήνας, θα βρίσκουν φυλλάδια εργασίας για τους µαθητές, ιδέες και προτάσεις για συνέχεια
των δραστηριοτήτων στην τάξη.
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B.3.4.1

Η Αθήνα ταξιδεύει

Πρόκειται για την κατασκευή µίας µουσειοσκευής µε αντίγραφα αντικειµένων του Μουσείου,
εγγράφων, αναπαραγωγές φωτογραφιών, µακέτες δηµοσίων κτιρίων, βιογραφικά αρχιτεκτόνων και
σηµαινόντων κατοίκων της πόλης, σειρές από διαφάνειες, επιστηµονικά κείµενα και άλλο σχετικό
εποπτικό υλικό που σκοπό έχει να βοηθήσει τον εκπαιδευτικό σε όλες τις γωνιές της Ελλάδας να
γνωρίσει στους µαθητές του τη γέννηση και την εξέλιξη της νεότερης Αθήνας.
Οι µουσειοσκευές είναι εκπαιδευτικές βαλίτσες οι οποίες συνήθως λειτουργούν µε τη διαδικασία του
δανεισµού προς τα σχολεία, δηµοτικά, γυµνάσια και λύκεια. Εκτός από τα παραπάνω, κάθε
µουσειοσκευή περιλαµβάνει
•

Φυλλάδια εργασίας για τους µαθητές

•

Φυλλάδιο οδηγιών χρήσης του υλικού και φυλλάδιο µε προτάσεις δραστηριοτήτων προς
τους εκπαιδευτικούς

•

Φυλλάδιο αξιολόγησης της µουσειοσκευής και των προτεινόµενων προγραµµάτων

Προτεινόµενη ποσότητα δανειστικών µουσειοσκευών για τα σχολεία της Ελλάδας: 50
Σηµειώνεται ότι το υλικό στις µουσειοσκευές µπορεί να ανανεώνεται σε περιεχόµενο
χρονικά διαστήµατα ώστε να δηµιουργείται εκ νέου ενδιαφέρον για τον δανεισµό τους.
B.3.4.2

σε τακτά

Πολυµεσικοί διαδραστικοί εκπαιδευτικοί τίτλοι για τα σχολεία (για ∆ηµοτικό και
Γυµνάσιο/Λύκειο)

CD/DVD µε επιλογή από το παραπάνω υλικό
Αναπαραγωγή επιλεγµένου αρχειακού υλικού σε έντυπες ή/και πολυµεσικές εκδόσεις
Ενηµερωτικό υλικό και οδηγίες χρήσης για τους εκπαιδευτικούς

Η Ενότητα Εργασίας καταλήγει στα παραδοτέα:
•

Π.4.1 – Μουσειοσκευή υλοποιηµένη

•

Π.4.2 – Πολυµεσικοί διαδραστικοί εκπαιδευτικοί τίτλοι υλοποιηµένοι, εφαρµογή DVD
υλοποιηµένη

B.3.5

∆ράσεις δηµοσιότητας

Οι ενέργειες προβολής και δηµοσιότητας συµβάλλουν στην κοινοποίηση των κυριότερων σηµείων
που εξειδικεύουν το περιεχόµενο του έργου και αναδεικνύουν τη συµβατότητα του έργου µε τις
ανάγκες των ωφελούµενων.
Η χρονική διάρκεια της παρούσας Φάσης ανέρχεται στους 8 µήνες, εκτελείται δε χρονικά και καθ’
όλη τη διάρκεια, εν παραλλήλω µε τις δράσεις του εικονικού µουσείου.
Συγκεκριµένα προβλέπονται και θα πρέπει να σχεδιαστούν και υλοποιηθούν από τον Ανάδοχο


Οργάνωση ενηµερωτικής ηµερίδας, µε προσκεκληµένους οµιλητές από όλες τις πτυχές του
έργου, όπως (ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά) αρχιτέκτονες, πολεοδόµους, διευθυντές
µουσείων, παιδαγωγούς, σκηνοθέτες και άλλους, οι οποίοι θα έχουν συµβάλλει στην
υλοποίηση του έργου



Παραγωγή έντυπου υλικού προς διάθεση στο Μουσείο της Πόλης των Αθηνών και σε άλλα
επιλεγµένα σηµεία



Χρήση διαδικτυακών εργαλείων τα οποία θα αναδεικνύουν την διαδικτυακή παρουσία του
Μουσείου της Πόλης των Αθηνών



∆ιαρκείς δράσεις δηµοσιότητας

Η Ενότητα Εργασίας θα πρέπει να καταλήγει στα παραδοτέα:
•

Π.5.1 – έκθεση για δράσεις δηµοσιότητας πλήρως υλοποιηµένες
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B.3.6

Εγκαταστάσεις και έλεγχος εξοπλισµού και λογισµικού Πιλοτική λειτουργία
του έργου

Όλος ο εγκατεστηµένος εξοπλισµός και οι εφαρµογές ως ένα σύστηµα πλέον θα τεθεί κατά τη
διάρκεια της ενότητας αυτής σε πλήρη λειτουργία, ήτοι θα εγκατασταθούν και θα ελεγχθούν όλες
οι εφαρµογές, ενώ θα διεξαχθούν οι προγραµµατισµένες εκπαιδεύσεις και θα παρασχεθούν οι
υπηρεσίες πιλοτικής λειτουργίας. Αναλυτικά:
B.3.6.1

Εγκατάσταση και έλεγχος εφαρµογών, θέση συνολικού συστήµατος σε λειτουργία

Οι εφαρµογές που θα έχουν αναπτυχθεί και ελεγχθεί τµηµατικά, θα εγκατασταθούν πλέον είτε στο
φυσικό τους περιβάλλον (βιωµατικό/ ψηφιακό µουσείο), είτε στο διαδίκτυο (εικονικό µουσείο).
Μέσα από προγραµµατισµένους ελέγχους θα ελεγχθούν πλέον οι εφαρµογές ως υποσύνολα του
γενικού συστήµατος και θα γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις.
B.3.6.2

Υπηρεσίες Υποστήριξης κατά την Πιλοτική Λειτουργία του Συστήµατος

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποστηρίξει τη λειτουργία όλων των συστηµάτων και εφαρµογών και
τους χρήστες τους κάτω από πραγµατικές συνθήκες λειτουργίας εξασφαλίζοντας την απαιτούµενη
διαθεσιµότητα για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον τριών (3) µηνών (δοκιµαστική λειτουργία). Κατά
την περίοδο αυτή ο Ανάδοχος θα βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία µε τους υπεύθυνους της
Αναθέτουσας Αρχής και θα παρέχει υποστήριξη στους χώρους των παραπάνω φορέων µε παρουσία
τουλάχιστον ενός (1) εξειδικευµένου τεχνικού του, όποτε αυτό απαιτηθεί.
Ειδικότερα οι ενέργειες του Αναδόχου κατά την περίοδο πιλοτικής λειτουργίας του συστήµατος
περιλαµβάνουν:
o

την υποστήριξη του Φορέα στη λειτουργία του συστήµατος,

o

την εκπαίδευση χρηστών – διαχειριστών,

o

την επίλυση προβληµάτων-υποστήριξη χρηστών,

o

τη συλλογή παρατηρήσεων από τους χρήστες,

o

τη διόρθωση/ διαχείριση λαθών,

o

την τεκµηρίωση των εφαρµογών (εγχειρίδια των χρηστών, πηγαίος κώδικας λογισµικού),

o

τον έλεγχο των εφαρµογών

o

τον τελικό έλεγχο του συστήµατος και τελικές ρυθµίσεις για τη βελτίωση της επίδοσης (fine
tuning),

o

τις βελτιώσεις των εφαρµογών.

Από τη συλλογή των παρατηρήσεων και των εκκρεµοτήτων ενδέχεται να δηµιουργηθεί η ανάγκη
για συγκεκριµένες παρεµβάσεις ή διορθώσεις στη λειτουργία του συστήµατος. Ο Ανάδοχος µετά
από συνεννόηση µε την αρµόδια Επιτροπή, θα προχωρήσει στις απαραίτητες διορθωτικές κινήσεις,
οι οποίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν µέσα στο χρονικό διάστηµα της δοκιµαστικής λειτουργίας.
Σε περίπτωση που κατά την περίοδο της δοκιµαστικής λειτουργίας, εµφανισθούν σοβαρά κατά την
κρίση της Επιτροπής Παρακολούθησης Παραλαβής Έργου προβλήµατα ή διαπιστωθεί ότι δεν
πληρούνται κάποιες από τις προδιαγραφόµενες απαιτήσεις, διακόπτεται η περίοδος δοκιµαστικής
λειτουργίας και καλείται ο Ανάδοχος να αποκαταστήσει το πρόβληµα µέσα στους προβλεπόµενους
από τους πίνακες συµµόρφωσης χρόνους.
Ο Ανάδοχος πρέπει να ειδοποιήσει εγγράφως την ΕΠΠΕ ότι αποκατέστησε τη δυσλειτουργία ή
βλάβη και τον τρόπο που το πραγµατοποίησε. Η αρµόδια επιτροπή µετά από έλεγχο πιστοποιεί την
αποκατάσταση της δυσλειτουργίας. Ο χρόνος της δοκιµαστικής λειτουργίας επιµηκύνεται αντίστοιχα
για όσο χρόνο µεσολάβησε από τη διαπίστωση της βλάβης µέχρι την πιστοποίηση της
αποκατάστασής της.
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Με την ολοκλήρωση της δοκιµαστικής λειτουργίας και πριν από την οριστική παραλαβή του έργου ο
Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να παραδώσει επικαιροποιηµένη έκδοση του συνόλου της τεχνικής
και λειτουργικής τεκµηρίωσης.
Εγγύηση και συντήρηση: ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει υπηρεσίες Εγγύησης και
Συντήρησης για τον εξοπλισµό και τις εφαρµογές, για χρονικό διάστηµα τεσσάρων (4) ετών ως
ακολούθως:
Για χρονικό διάστηµα τουλ. (1) έτους από την οριστική παραλαβή του έργου, οι υπηρεσίες
συντήρησης θα παρέχονται δωρεάν (περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας) για τον εξοπλισµό και
το λογισµικό του πληροφοριακού συστήµατος.
Ως Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό σύστηµα νοούνται:
o

ο εξοπλισµός και το λογισµικό που προαναφέρθηκαν

o

ο ειδικός εξοπλισµός

o
όλες οι εφαρµογές λογισµικού, κυριότερες από τις οποίες είναι η εφαρµογή διαχείρισης
ψηφιακού περιεχοµένου, οι ψηφιακές διαδραστικές εφαρµογές, οι εφαρµογές εικονικής
πραγµατικότητας, και λοιπές εφαρµογές

Η Ενότητα Εργασίας καταλήγει στα παραδοτέα:
•

Π.6.1 - Αναφορά πραγµατοποιηθέντων ελέγχων εφαρµογών και συνολικού συστήµατος

•

Π.6.2 - Υλοποίηση εκπαίδευσης

•

Π.6.3 - Αποτελέσµατα υπηρεσιών πιλοτικής λειτουργίας

B.3.7

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Οι απαιτήσεις που αναφέρονται στο παρόν κεφάλαιο αποτελούν τα βασικά τµήµατα της
αξιολόγησης των υποψηφίων αναδόχων και παρατίθενται για λόγους πληρότητας και προσοχής εκ
µέρους των. Παράληψη ή τεκµηρίωση που θα κριθεί ελλιπής εκ µέρους της Επιτροπής Αξιολόγησης
οδηγεί σε απόρριψη της τεχνικής προσφοράς και αποκλεισµό του υποψηφίου αναδόχου από την
συνέχεια του διαγωνισµού.
B.3.7.1

Σχέδιο Ελέγχου Ποιότητας/ ∆ιαχείριση Έργου

Ένα τέτοιο Έργο πρέπει να περιλαµβάνει απαραίτητα και ένα ολοκληρωµένο σχέδιο ελέγχου
ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών και των αποτελεσµάτων του. Οι προσφέροντες θα πρέπει
να περιγράψουν στην παρούσα ενότητα τη Μεθοδολογία, το Σχήµα ∆ιοίκησης Έργου και γενικά
όλες τις ενέργειες και τα µέτρα που θα λαµβάνουν καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του Έργου,
προκειµένου να εξασφαλισθεί η άρτια και έγκαιρη υλοποίησή του.
Αναλυτικότερα, ο Ανάδοχος θα εκπονήσει ένα συνολικό σχέδιο οργάνωσης και διαχείρισης των υπό
ανάπτυξη και υλοποίηση ενεργειών που προβλέπονται στο Έργο, λαµβάνοντας υπόψη το κύρος και
την αναγνωρισµένη διεθνώς παρουσία της Αναθέτουσας Αρχής. Επίσης θα εκπονηθεί και θα
παρουσιασθεί ένα κατάλληλο για το φορέα και το παρόν Έργο σχήµα οργάνωσης των παραδοτέων,
ενώ δίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα σε µία σωστή και έγκυρη ∆ιαχείριση Έργου, συνοδευόµενη από
τρόπο ελέγχου της ποιότητας των εργασιών.
Οι προσφέροντες οφείλουν να αναφέρουν και να τεκµηριώσουν τόσο τις ενέργειες, όσο και την
ακολουθούµενη µεθοδολογία και (ενδεχοµένως) τυχόν εξοπλισµό ή και λογισµικό που θα
χρησιµοποιήσουν για την υλοποίηση της παρούσας ενότητας.
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B.3.7.2

Έρευνα – Συλλογή τεκµηρίων και Υλικού Τεκµηρίωσης

Μέρος του Έργου συνίσταται στην επιλογή των τεκµηρίων που θα χρησιµοποιηθούν στο έργο,
καθώς και στην έρευνα και συλλογή του υλικού τεκµηρίωσης για τα εκθέµατα που θα
ψηφιοποιηθούν, και τα οποία δεν θα υφίσταται επιστηµονική τεκµηρίωση.
Στο τµήµα αυτό του Έργου ανήκουν κυρίως η διαδικασίες έρευνας, καταγραφής και επιλογής των
τεκµηρίων και οι αντίστοιχες διαδικασίες έρευνας και αξιολόγησης πληροφοριών, που αφορούν τα
εν θέµατι τεκµήρια µε ιδιαίτερο βάρος στην εξαγωγή µεταδεδοµένων (metadata).
Οι σχετικές διεργασίες ανήκουν αποκλειστικά στην αρµοδιότητα του Αναδόχου, ο οποίος
βαθµολογείται στα πλαίσια της τεχνικής αξιολόγησης του παρόντος Έργου, για
1. την µεθοδολογία υλοποίησης που υποχρεωτικά θα καταθέσει
2. την αποτελεσµατικότητα της σχετικής οµάδας Έργου του
ελέγχονται δε ως προς τα σχετικά παραδοτέα από την ΕΠΠΕ της Αναθέτουσας Αρχής.

B.3.7.3

Μετάφραση στα αγγλικά

Η ενότητα αυτή κρίνεται ως ιδιαίτερα σηµαντική για τους γενικούς σκοπούς του όλου Έργου,
ήτοι την προβολή του σε όσο το δυνατόν ευρύτερο κοινό. Οι µέθοδοι και οι διαδικασίες, που
θα επιλεγούν και θα ακολουθηθούν στην ενότητα αυτή, θα χρησιµεύσουν (εκτός άλλων) και
στην µετέπειτα τυχόν µετάφραση του υλικού και σε άλλες γλώσσες.
Οι προσφέροντες οφείλουν να αναφέρουν και να τεκµηριώσουν τόσο τις ενέργειες, όσο και
την ακολουθούµενη µεθοδολογία και τον εξοπλισµό ή και λογισµικό που ενδεχοµένως θα
χρησιµοποιήσουν. ΄

B.3.7.4

Φωτογράφηση και βιντεοσκόπηση,
Καταχώριση στη Μονάδα Τεκµηρίωσης

Ψηφιοποίηση,

Επεξεργασία

Υλικού

και

Παράλληλα µε τις εργασίες της τεκµηρίωσης και την εξαγωγή των µεταδεδοµένων, θα
διεξαχθούν και οι εργασίες της ψηφιοποίησης/ ή και βιντεοσκόπησης και επεξεργασίας των
επιλεγµένων τεκµηρίων, που δεν έχουν ήδη ψηφιοποιηθεί από άλλα έργα. Η πολυπλοκότητα
της εργασίας ενός µουσείου απαιτεί την χρήση εξειδικευµένων εργαλείων της τελευταίας
τεχνολογίας.
Καθώς τα τεκµήρια που θα ψηφιοποιηθούν είναι πολλών και διαφορετικών µεταξύ τους ειδών,
θα πρέπει να ληφθεί µέριµνα για την ψηφιακή αποτύπωσή τους σε κατάλληλα αντίγραφα
διαφορετικού κατά περίπτωση µορφότυπου (ψηφιακό έγγραφο, εικόνα, βίντεο, αρχεία
τριδιάστατης απεικόνισης, κ.ά.) ανάλογα µε τη φυσική µορφή του κάθε τεκµηρίου.
Απαραίτητη είναι η κατά περίπτωση βελτιστοποίηση των αρχείων ανάλογα µε τον τύπο τους,
µε σκοπό την ρεαλιστική ψηφιακή αποτύπωση των τεκµηρίων σε αρχεία κατάλληλου τύπου.
Οι ως άνω αναφερόµενες ενέργειες θα υλοποιηθούν µε την απόλυτη ευθύνη του αναδόχου και
µε τη συνεργασία του φορέα σε σχέση µε την διάθεση προς τον Ανάδοχο των εκθεµάτων που
θα ψηφιοποιηθούν. Οι προσφέροντες θα πρέπει να αναφέρουν αναλυτικά τον τρόπο εργασιών
τους κατά την περίοδο αυτή, καθώς και τα µέτρα που θα λάβουν ώστε να επιτευχθεί ο
παραπάνω στόχος, εγγυούµενοι παράλληλα και την ασφάλεια των προς ψηφιοποίηση
εκθεµάτων.
Οι προσφέροντες θα αναφέρουν στο σχετικό σηµείο της Τεχνικής τους προσφοράς αναλυτικά
τα βήµατα και όλες τις σχετικές ενέργειες. Οι ενέργειες θα πρέπει να είναι εναρµονισµένες µε
τις υπάρχουσες καλές πρακτικές. Οι τύποι των αρχείων στους οποίους θα αποθηκεύονται τα
ψηφιακά αντίγραφα θα βασίζονται σε πρότυπα συµβατά µε όσο το δυνατό περισσότερες
πλατφόρµες και µε ευρεία αποδοχή κατά προτίµηση ανοικτά, π.χ. TIFF, JPEG κλπ Επίσης, πέρα
από το ψηφιακό υποκατάστατο θα δηµιουργούνται τουλάχιστον άλλες δυο εκδοχές του: µια
εικόνα κατάλληλη για πρόσβαση από το διαδίκτυο και µια εικόνα σε σµίκρυνση για
προεπισκόπηση. Το ψηφιακό υποκατάστατο συνιστάται να αποθηκεύεται σε µορφή TIFF χωρίς
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συµπίεση, οι εικόνες που εξυπηρετούν την πρόσβαση από το διαδίκτυο σε JPEG ή PNG και οι
σµικρύνσεις σε JPEG ή GIF, χωρίς να αποκλείονται και άλλοι τύποι αρχείων.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να χρησιµοποιήσει για τη ψηφιοποίηση δικό του κατάλληλο εξοπλισµό ή
και λογισµικό, τα οποία παραµένουν στην κυριαρχία του Αναδόχου µε µόνη την υποχρέωση
διάθεσής του εκ µέρους του Αναδόχου για τις σχετικές ενέργειες ψηφιοποίησης και µέχρι της
παραλαβής τους από τον φορέα.
Οι προσφέροντες οφείλουν να αναφέρουν και να τεκµηριώσουν τόσο τις ενέργειες, όσο και
την ακολουθούµενη µεθοδολογία και τον εξοπλισµό ή και λογισµικό που θα χρησιµοποιήσουν.

B.3.7.5

Προστασία πνευµατικών δικαιωµάτων

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να µεριµνήσει για την προστασία των πνευµατικών δικαιωµάτων όλων
των ψηφιοποιηµένων εκθεµάτων που θα αποτελέσουν αντικείµενο του παρόντος έργου,
εφαρµόζοντας για το σκοπό αυτό συγκεκριµένες και δόκιµες µεθόδους, όπως για παράδειγµα
(αλλά όχι αποκλειστικά) τεχνικές υδατογραφηµάτων. Η προστασία αυτή για το συγκεκριµένο
Έργο θα περιλαµβάνει τεχνολογίες που µπορούν να προστατεύσουν την ιδιοκτησία του
ψηφιοποιηµένων τεκµηρίων (copyright), έτσι ώστε να δηµιουργήσουν πραγµατική αξία για τον
ιδιοκτήτη του περιεχοµένου.
Οι προσφέροντες οφείλουν να αναφέρουν και να τεκµηριώσουν τόσο τις ενέργειες, όσο και
την ακολουθούµενη µεθοδολογία και τον εξοπλισµό ή και λογισµικό που τυχόν θα
χρησιµοποιήσουν.

B.3.7.6

∆ιαλειτουργικότητα

Για την επίτευξη της λειτουργικότητας θα πρέπει να ληφθούν υπ’ όψη από τον Ανάδοχο οι
ακόλουθες παράµετροι:
1. Θα αναπτυχθούν συστήµατα «ανοικτής» αρχιτεκτονικής (open architecture), που θα παρέχουν
ανεξαρτησία από συγκεκριµένο προµηθευτή και θα γίνει χρήση προτύπων που θα
διασφαλίζουν:
•
Οµαλή συνεργασία και λειτουργία µεταξύ των επιµέρους εφαρµογών και υποσυστηµάτων
του συστήµατος.
•
Επεκτασιµότητα των εφαρµογών χωρίς αλλαγές στη δοµή και αρχιτεκτονική τους.
2. Θα υιοθετηθεί Αρθρωτή (modular) αρχιτεκτονική του συστήµατος, ώστε να επιτρέπονται
µελλοντικές επεκτάσεις και αντικαταστάσεις, ενσωµατώσεις, αναβαθµίσεις ή αλλαγές διακριτών
τµηµάτων λογισµικού ή εξοπλισµού.
3. Θα γίνει χρήση συστηµάτων διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδοµένων (RDBMS) για την
ευκολία διαχείρισης µεγάλου όγκου δεδοµένων, για τη δυνατότητα δηµιουργίας εφαρµογών
φιλικών στο χρήστη, για την αυξηµένη διαθεσιµότητα του συστήµατος και για τη δυνατότητα
ελέγχου των προσβάσεων στα δεδοµένα.
4. Θα διασφαλίζονται:
o Ανοικτό περιβάλλον ανάπτυξης εφαρµογών
o Ανοικτά τεκµηριωµένα και δηµοσιευµένα συστήµατα διεπαφής µε προγράµµατα τρίτων
o Τυποποιηµένα πρωτόκολλα επικοινωνίας
o Ανοικτό περιβάλλον ως προς τη µεταφορά και ανταλλαγή δεδοµένων µε άλλα
συστήµατα
o Ανοικτό περιβάλλον ως προς την τεχνολογία της βάσης δεδοµένων
5. Θα ικανοποιούνται οι παρακάτω απαιτήσεις σε σχέση µε τις εφαρµογές που θα αναπτυχθούν:
o Πληρότητα των στοιχείων που αποθηκεύονται
o Ακεραιότητα και ασφάλεια των δεδοµένων των εφαρµογών
o Σύνταξη τεχνικών εγχειριδίων του συστήµατος και των εργαλείων διαχείρισης (system
manuals), καθώς και λεπτοµερή εγχειρίδια λειτουργίας του συστήµατος (operation
manuals) και υποστήριξης των χρηστών (user manuals)
o Τεκµηρίωση του συστήµατος µέσω της αναλυτικής περιγραφής της βάσης δεδοµένων
και των εφαρµογών
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Ο σχεδιασµός και ανάπτυξή της διαδικτυακής πύλης, που θα φιλοξενεί το εικονικό µουσείο, θα γίνει
µε σύγχρονα εργαλεία και η πλατφόρµα υλοποίησης θα είναι ανοιχτή σε Internet Standards, έτσι
ώστε να υπάρχει η δυνατότητα µελλοντικής αναβάθµισης.
Η αρχιτεκτονική του λογισµικού που θα υποστηρίζει το εικονικό Μουσείο και τη δικτυακή πύλη θα
είναι αρθρωτή (modular), ώστε να υπάρχει η δυνατότητα οµαλής επέκτασης των λειτουργιών και
υπηρεσιών που προσφέρουν προς τους χρήστες, χωρίς τη διαταραχή λειτουργίας τους. Επιπλέον,
ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στην υψηλή διαθεσιµότητα και στην κατανοµή φορτίου (load balancing).
Η δυνατότητα επικοινωνίας, συνεργασίας και ανταλλαγής δεδοµένων µεταξύ ετερογενών
λειτουργικών συστηµάτων και συστηµάτων διαχείρισης βάσεων δεδοµένων (π.χ. υποστήριξη web
services) θεωρείται επίσης απαραίτητη.
Η Βάση ∆εδοµένων θα υλοποιείται από ένα σύγχρονο Σχεσιακό Σύστηµα ∆ιαχείρισης Βάσεως
∆εδοµένων συµβατό µε τη γλώσσα SQL και µε ενσωµατωµένα όλα τα στοιχεία λογισµικού για
αυξηµένη διαλειτουργικότητα (πλήρης υποστήριξη XML).
Τα ψηφιοποιηµένα και τεκµηριωµένα εκθέµατα του Μουσείου θα πρέπει να εξασφαλίζουν:
•
•

•

•
•

B.3.7.7

Συµβατότητα µε διεθνή πρότυπα ψηφιοποίησης εικόνας και ήχου.
Συµβατότητα (κατά το δυνατόν και εφαρµόσιµο) µε το διεθνές πρότυπο τεκµηρίωσης
ISO/CD21127 το οποίο αποτελεί το Εννοιολογικό Πρότυπο Αναφοράς της Επιτροπής
Τεκµηρίωσης του ∆ιεθνούς Συµβουλίου Μουσείων.
Κατά το δυνατόν Συµβατότητα µε παλαιότερες βάσεις δεδοµένων και συστήµατα
τεκµηρίωσης, έτσι ώστε να είναι δυνατή η µεταφορά υφιστάµενων ψηφιακών αρχείων
τεκµηρίωσης στο νέο σύστηµα στο ακέραιο.
Συµβατότητα µε το πρότυπο µεταδεδοµένων Dublin Core στη γενική του έκφραση
Κατά το δυνατόν Συµβατότητα µε το MPEG7 για την τεκµηρίωση των τεχνικών
χαρακτηριστικών των ψηφιοποιηµένων αρχείων διδιάστατης εικόνας

Παραδοτέα

Τα παραδοτέα ακολουθούν τις απαιτήσεις του Έργου, όπως αυτές αναφέρθηκαν στο
προηγούµενο εδάφιο του παρόντος και θα πρέπει να αναφέρονται στις τεχνικές προσφορές των
υποψηφίων αναδόχων µε την ίδια σειρά και αρίθµηση. Ταυτόχρονα, τα παραδοτέα αυτά
αποτελούν για κάθε προσφέροντα κοµβικά σηµεία του όλου Έργου.
Για τον λόγο αυτό συνιστάται η λεπτοµερειακή αναφορά και περιγραφή τους στην τεχνική
προσφορά, µε ταυτόχρονη κοστολόγησή τους στην οικονοµική προσφορά.
B.3.7.8

Εγγυήσεις - Συντηρήσεις

Οι προσφέροντες θα αναφέρουν επί ποινή απόρριψης τον χρόνο και τους όρους εγγύησης
όλων των προσφερόµενων εφαρµογών καθώς και του εξοπλισµού και του λογισµικού. Ως
ελάχιστος χρόνος εγγύησης ορίζεται για τον εξοπλισµό, λογισµικό συστήµατος και τις
εφαρµογές ένα (1)
έτος από την οριστική παραλαβή του Έργου. Οι προσφέροντες θα
αναφέρουν στην τεχνική τους προσφορά τους Όρους για συντήρηση του εξοπλισµού και των
εφαρµογών και για χρονικό διάστηµα τριών ακόµη ετών µετά το τέλος της εγγύησης, στη δε
οικονοµική τους προσφορά τους σχετικούς οικονοµικούς όρους.
B.3.7.9

Χρονοδιάγραµµα

Το σύνολο του Έργου δεν θα ξεπεράσει τους δεκατέσσερεις (14) µήνες από την υπογραφή της
σχετικής σύµβασης, θα πρέπει δε να δίδεται λεπτοµερειακά υπό µορφή σχεδιαγράµµατος Gantt
στην τεχνική προσφορά. ∆εδοµένου ότι, το σχεδιάγραµµα αποτελεί στοιχείο κατανόησης του
Έργου και βαθµολογείται, θα πρέπει σε αυτό να αναφέρονται αναλυτικά και επί ποινή
αποκλεισµού όλα τα παραδοτέα, οι επιµέρους ενέργειες και οι αντίστοιχοι χρόνοι υλοποίησής
τους.
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B.3.7.10

Φάσεις Υλοποίησης Έργου

Η υλοποίηση του Έργου µπορεί να στηρίζεται στις παρακάτω φάσεις, χωρίς αυτό να είναι
δεσµευτικό. Οποιαδήποτε απόκλιση από την ακόλουθη ανάλυση πρέπει να τεκµηριώνεται στην
πρόταση του Αναδόχου µε τρόπο ώστε να αποδεικνύεται ότι δεν αλλοιώνεται το τελικό
αποτέλεσµα.

Φάση Α - Ανάλυση απαιτήσεων
Μετά την ανάθεση του Έργου ο Ανάδοχος του Έργου υποχρεούται να προχωρήσει σε
λεπτοµερή καταγραφή και ανάλυση των απαιτήσεων του συστήµατος σε συνεργασία µε την
ΑΝΑΘΈΤΟΥΣΑ ΑΡΧH . Στο τέλος της διαδικασίας πρέπει να παραδοθεί σχετική αναφορά η οποία
θα περιέχει τις πλήρεις και αναλυτικές απαιτήσεις σχετικά µε τις υπό εκτέλεση ενέργειες.

Φάση Β - Σχεδιασµός και υλοποίηση
Σε αυτή τη φάση ο υποψήφιος Ανάδοχος καλείται να κάνει αναλυτικό σχεδιασµό των τµηµάτων
και δράσεων του έργου και όλων των επιµέρους εφαρµογών που θα υλοποιήσει (τεχνολογίες
που θα χρησιµοποιήσει, πρότυπα και µεθοδολογίες ανάπτυξης, προτεινόµενες λύσεις, κ.α.) και
στη συνέχεια να υλοποιήσει το έργο ακολουθώντας τα στάδιά του και λαµβάνοντας υπόψη τις
ειδικές απαιτήσεις του.
Η φάση αυτή προϋποθέτει στενή συνεργασία του Αναδόχου µε την οµάδα Έργου της
ΑΝΑΘΈΤΟΥΣΑ ΑΡΧHΣ ώστε να διασφαλίζεται η έγκριση των επιµέρους αποτελεσµάτων και να
αποφευχθούν καθυστερήσεις και αποκλείσεις από τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί.

Φάση Γ - Εγκατάσταση & Έλεγχος
Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την εγκατάσταση τόσο του εξοπλισµού και βασικού λογισµικού, όσο
και των εφαρµογών στο τελικό περιβάλλον τους και τον έλεγχο της σωστής λειτουργίας τους.
Το Έργο θα θεωρηθεί παραδοθέν αφού εγκατασταθεί και λειτουργήσει πλήρως και
απρόσκοπτα. Ο υποψήφιος Ανάδοχος καλείται να περιγράψει αναλυτικά τα βήµατα για την
ολοκλήρωση αυτής της φάσης.

Φάση ∆ - Πιλοτική Λειτουργία του Συστήµατος
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποστηρίξει την λειτουργία του εξοπλισµού, βασικού λογισµικού
και των εφαρµογών του Έργου κάτω από πραγµατικές συνθήκες λειτουργίας. Επιπλέον στο
διάστηµα αυτό θα διεξαχθούν οι τελικές δοκιµές των παραδοτέων και θα πραγµατοποιηθεί η
εκπαίδευση των χρηστών.
Μια από τις βασικές υπηρεσίες που θα πρέπει να προσφέρει ο υποψήφιος Ανάδοχος σε αυτή τη
φάση, είναι η τηλεφωνική υποστήριξη των χρηστών µε στόχο την άµεση επίλυση
προβληµάτων και θεµάτων σχετικά µε το Έργο.
Συγκεκριµένα ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει τις εξής υπηρεσίες παραγωγικής
λειτουργίας:
•

Τηλεφωνική υποστήριξη σχετικά µε τη χρήση του συστήµατος

•

Τηλεφωνική υποστήριξη για την αντιµετώπιση προβληµάτων κατά την χρήση

Ο υποψήφιος Ανάδοχος στην τεχνική προσφορά του υποχρεούται να περιγράψει αναλυτικά την
δοµή και οργάνωση της παραπάνω υπηρεσίας.
Ο Ανάδοχος καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου πιλοτικής λειτουργίας, καλείται να
ανταποκρίνεται εντός έξι (6) ωρών από την ενηµέρωση του. Επίσης, εφόσον απαιτείται θα
εξασφαλίζει την επιτόπια παρουσία του εντός της επόµενης εργάσιµης.
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Ο Ανάδοχος θα πρέπει να ειδοποιήσει εγγράφως την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής
του Έργου (ΕΠΠΕ) ότι αποκατέστησε τη δυσλειτουργία ή βλάβη, και να περιγράψει τον τρόπο
που το πραγµατοποίησε.

B.3.7.11

Υπηρεσίες Εγγύησης και Συντήρησης

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει υπηρεσίες Εγγύησης και Συντήρησης για τον εξοπλισµό
και τις εφαρµογές, για χρονικό διάστηµα τεσσάρων (4) ετών ως ακολούθως:
Για χρονικό διάστηµα ενός (1) έτους από την οριστική παραλαβή του Ολοκληρωµένου
Πληροφοριακού Συστήµατος οι υπηρεσίες συντήρησης θα παρέχονται δωρεάν (περίοδος
εγγύησης καλής λειτουργίας) για τον εξοπλισµό και το λογισµικό του πληροφοριακού
συστήµατος
Η συνέχιση της παροχής των υπηρεσιών συντήρησης για χρονικό διάστηµα επιπλέον τριών (3)
ετών για τον εξοπλισµό και το λογισµικό θα πραγµατοποιηθεί µε την υπογραφή σχετικής
σύµβασης συντήρησης που θα δύναται να συνάψει η Αναθέτουσα Αρχή µε τον Ανάδοχο έναντι
αντίστοιχου τιµήµατος το οποίο θα πρέπει να περιλαµβάνεται στην οικονοµική προσφορά του
υποψηφίου Αναδόχου.
Όσον αφορά στο είδος και στο αναµενόµενο επίπεδο παροχής υπηρεσιών κατά το διάστηµα
της εγγύησης, ισχύουν οι ίδιοι όροι που καθορίζονται και για το διάστηµα της συντήρησης
(όπως περιγράφονται παρακάτω), µε τη µόνη διαφορά ότι στην πρώτη περίπτωση οι υπηρεσίες
παρέχονται δωρεάν.
Κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας του συστήµατος, οι προσφερόµενες υπηρεσίες
του Αναδόχου είναι οι παρακάτω:
•

∆ιασφάλιση καλής λειτουργίας του εξοπλισµού και των εφαρµογών.

•

Αποκατάσταση των βλαβών και ανωµαλιών λειτουργίας του εξοπλισµού.

•

Αποκατάσταση των ανωµαλιών λειτουργίας του λογισµικού εφαρµογών (bugs).
Κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης του Φορέα, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να επιλύει
τα προβλήµατα εντός τριών ηµερών από την αναγγελία εφόσον αυτά δεν έχουν
προκύψει από κακόβουλες ή άστοχες παρεµβάσεις τρίτων.

•

Παράδοση αντιτύπων όλων των µεταβολών ή των επανεκδόσεων ή τροποποιήσεων
των εγχειριδίων του υλικού και λογισµικού.

•

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διενεργεί προληπτική συντήρηση του εξοπλισµού και των
εφαρµογών, η οποία πρέπει να είναι πέραν του ωραρίου κανονικής λειτουργίας του
Φορέα.

•

Υπηρεσία Help Desk για όλους τους χρήστες του συστήµατος.

•

Αναλυτική δοµή και οργάνωση του Help Desk στην Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου.

Όσον αφορά το κόστος συντήρησης
Το ετήσιο κόστος συντήρησης θα αναλυθεί στην οικονοµική προσφορά ανά προσφερόµενο
προϊόν και υπηρεσία.
Στο κόστος συντήρησης περιλαµβάνονται όλα τα παράπλευρα έξοδα µετακίνησης, διαµονής και
αµοιβής προσωπικού, αξίας ανταλλακτικών, εξαρτηµάτων (πλην αναλωσίµων), που κρίνονται
κάθε φορά απαραίτητα για την διόρθωση του αντίστοιχου προβλήµατος.
Το συνολικό ετήσιο κόστος συντήρησης για όλο το ζητούµενο χρονικό διάστηµα και για όλα τα
προσφερόµενα προϊόντα και τις υπηρεσίες που συµµετέχουν στη συντήρηση θα πρέπει να
αναφέρεται σαφώς στην οικονοµική Προσφορά και
ως ποσοστό επί του συνολικού
προϋπολογισµού των σχετικών προϊόντων και υπηρεσιών του Έργου δεν δύναται να υπερβαίνει
το 15% αυτού.
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Το συνολικό ετήσιο κόστος συντήρησης δεν µπορεί επίσης να είναι µικρότερο από το 3% του
ως άνω προϋπολογισµού των προϊόντων και υπηρεσιών του Έργου που συµµετέχουν στη
συντήρηση.

B.3.7.12

Οµάδα Έργου

Κάθε υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει στην προσφορά του ολοκληρωµένη
πρόταση για το σχήµα διοίκησης, την οργάνωση για την υλοποίηση του Έργου και το
προσωπικό που θα διαθέσει (οµάδα Έργου), µε αναλυτική αναφορά του αντικείµενου και του
χρόνου απασχόλησης τους στο Έργο. Τυχόν αλλαγή του προσωπικού θα τελεί υπό την έγκριση
της αρµόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου.
Στην καταγραφή της οµάδας του Έργου θα πρέπει ρητώς να συµπεριληφθεί ο Υπεύθυνος
Έργου από την πλευρά του Αναδόχου και ο αναπληρωτής αυτού, οι οποίοι θα αναλάβουν
απευθείας επικοινωνία µε την Αναθέτουσα Αρχή, το συντονισµό των εργασιών και
διευθέτηση ζητηµάτων που άπτονται της παρακολούθησης, παραλαβής και πληρωµής
Έργου.

του
την
την
του

Για κάθε µέλος της οµάδας του Έργου θα παρατίθενται αναλυτικά στοιχεία όπως ο ρόλος στο
Έργο, το αντικείµενο εργασιών, ο χρόνος απασχόλησης (πίνακας ανθρωποµηνών ανά φάση του
Έργου) κλπ.
Η Αναθέτουσα Αρχή σε περίπτωση που διαπιστώσει αδυναµία συγκεκριµένων στελεχών να
επιτελέσουν επιτυχώς τον προβλεπόµενο από την οµάδα Έργου ρόλο τους, ακολουθώντας τα
προβλεπόµενα από τη διαδικασία παρακολούθησης του Έργου, ζητά την άρση της µη
συµµόρφωσης µε την αντικατάστασή τους από νέα στελέχη που θα τεθούν και πάλι υπό την
έγκρισή της.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει, επίσης, να προτείνει για την υλοποίηση του Έργου ένα σύστηµα
επικοινωνίας µε την Αναθέτουσα Αρχή που να προβλέπει συγκεκριµένη µεθοδολογία
παράδοσης ηλεκτρονικού και έντυπου υλικού που θα χρησιµοποιηθεί για την τήρηση των
απαραίτητων διαδικασιών από την πλευρά της Αναθέτουσας Αρχής.

B.3.7.13

Προδιαγραφές και τεχνικές απαιτήσεις του εξοπλισµού και λογισµικού

Οι προδιαγραφές και τεχνικές απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν οι προσφορές των
διαγωνιζοµένων,
περιγράφονται
αναλυτικά
στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Β
«ΠΙΝΑΚΕΣ
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».
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C ΠΑΡ ΑΡ ΤΗ ΜΑ Τ Α
C.1
C.1.1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΕΚ∆ΟΤΗΣ .......................................................................
Ηµεροµηνία έκδοσης ...........................
Προς: ΜΟΥΣΕΙΟΝ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ - Ι∆ΡΥΜΑ ΒΟΥΡΟΥ-ΕΥΤΑΞΙΑ
Παρνασσού 2
105 61 ΑΘΗΝΑ
Εγγυητική επιστολή µας υπ’ αριθµ. ............... για ευρώ .......................
Με την παρούσα εγγυόµαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος
της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ
{Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας: της Εταιρίας ……………….. οδός …………………. αριθµός
……………… ΤΚ ……………………..,}
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών
α)…….….... οδός ............................. αριθµός .................ΤΚ………………
β)……….…. οδός ............................. αριθµός .................ΤΚ………………
γ)………….. οδός ............................. αριθµός .................ΤΚ………………
µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατοµικά για κάθε µια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις
ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,}
και µέχρι του ποσού των ευρώ ........................., για τη συµµετοχή στο διενεργούµενο
διαγωνισµό της….………….για εκτέλεση του έργου ……………….. συνολικής αξίας ......................,
σύµφωνα µε τη µε αριθµό............. ∆ιακήρυξή σας.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της µόνο τις από τη συµµετοχή στον
ανωτέρω διαγωνισµό απορρέουσες υποχρεώσεις
{Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας. }
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατοµικά
για κάθε µια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους εκ της
ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας. }
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούµαστε να σας
καταβάλουµε ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να
ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησής σας, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την έγγραφη
ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ………………
(Σηµείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος τουλάχιστον κατά
ένα (1) µήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς).
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Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο της
Υπηρεσίας σας, µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµα σας θα µας υποβληθεί πριν από την
ηµεροµηνία λήξη της.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου.
(Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή)
C.1.2

C.1.3

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

ΕΚ∆ΟΤΗΣ .......................................................................
Ηµεροµηνία έκδοσης ...........................
Προς: ΜΟΥΣΕΙΟΝ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ - Ι∆ΡΥΜΑ ΒΟΥΡΟΥ-ΕΥΤΑΞΙΑ
Παρνασσού 2
105 61 ΑΘΗΝΑ

Εγγυητική επιστολή µας υπ’ αριθµ. ............... για ευρώ .......................
Με την παρούσα εγγυόµαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της
διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ
{Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας : της Εταιρίας …………………. Οδός …………………. Αριθµός
……. Τ.Κ. ………}
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών
α) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..
β) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..
γ) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..
……
µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατοµικά για κάθε µια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις
ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.}
για την λήψη προκαταβολής για την χορήγηση του …% της συµβατικής αξίας, ευρώ …………
σύµφωνα µε τη σύµβαση µε αριθµό...................και τη ∆ιακήρυξή σας µε αριθµό………., στο
πλαίσιο του διενεργούµενου διαγωνισµού της …………. για εκτέλεση του έργου ………
………συνολικής αξίας ..................................., και µέχρι του ποσού των ευρώ
.........................πλέον τόκων επί της προκαταβολής αυτής που θα καταλογισθούν σε βάρος
της Εταιρίας …………… ή, σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, υπέρ των Εταιριών της
Ένωσης ……………… ή Κοινοπραξίας ……………, υπέρ της οποίας εγγυόµαστε σε εφαρµογή των
σχετικών άρθρων του Κανονισµού, στο οποίο και µόνο περιορίζεται η εγγύησή µας.
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούµαστε να σας
καταβάλουµε ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να
ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησής σας, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την έγγραφη
ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη δήλωσή
σας ότι µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζά µας απαλλαγµένη από κάθε σχετική
υποχρέωση.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου.
(Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή)
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C.1.4

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΚ∆ΟΤΗΣ .......................................................................
Ηµεροµηνία έκδοσης ...........................
Προς: ΜΟΥΣΕΙΟΝ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ - Ι∆ΡΥΜΑ ΒΟΥΡΟΥ-ΕΥΤΑΞΙΑ
Παρνασσού 2
105 61 ΑΘΗΝΑ

Εγγυητική επιστολή µας υπ’ αριθµ. ............... για ευρώ .......................
Με την παρούσα εγγυόµαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της
διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ
{Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθµός ……. Τ.Κ.
………}
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών
α) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..
β) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..
γ) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..
……
µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατοµικά για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις
ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας},
και µέχρι του ποσού των ευρώ ........................., για την καλή εκτέλεση της σύµβασης µε
αριθµό................... που αφορά στο διαγωνισµό της …………. µε αντικείµενο …….………..……
συνολικής αξίας ………........, σύµφωνα µε τη µε αριθµό................... ∆ιακήρυξή σας.
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούµαστε να σας
καταβάλουµε ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να
ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησής σας, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την έγγραφη
ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη δήλωσή
σας ότι µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζά µας απαλλαγµένη από κάθε σχετική
υποχρέωση.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου.

(Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή)
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C.1.5

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΚ∆ΟΤΗΣ .......................................................................
Ηµεροµηνία έκδοσης ...........................
Προς: ΜΟΥΣΕΙΟΝ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ - Ι∆ΡΥΜΑ ΒΟΥΡΟΥ-ΕΥΤΑΞΙΑ
Παρνασσού 2
105 61 ΑΘΗΝΑ

Εγγυητική επιστολή µας υπ’ αριθµ. ............... για ευρώ .......................

Με την παρούσα εγγυόµαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της
διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ
{Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθµός ……. Τ.Κ.
………}
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών
α) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..
β) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..
γ) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..
……
µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατοµικά για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις
ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας},
και µέχρι του ποσού των ευρώ ........................., για την καλή λειτουργία του αντικειµένου της
σύµβασης µε αριθµό ……… που αφορά ………………. συνολικής αξίας ……………………. σύµφωνα
µε τη µε αριθµό ……………. ∆ιακήρυξή σας.
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούµαστε να σας
καταβάλουµε ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να
ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησής σας, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την έγγραφη
ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη δήλωσή
σας ότι µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζά µας απαλλαγµένη από κάθε σχετική
υποχρέωση.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου.

(Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή)
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C.1.6

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΕΚ∆ΟΤΗΣ .......................................................................
Ηµεροµηνία έκδοσης ...........................

Προς: ΜΟΥΣΕΙΟΝ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ - Ι∆ΡΥΜΑ ΒΟΥΡΟΥ-ΕΥΤΑΞΙΑ
Παρνασσού 2
105 61 ΑΘΗΝΑ

Εγγυητική επιστολή µας υπ’ αριθµ. ............... για ευρώ .......................

Με την παρούσα εγγυόµαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της
διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ της Εταιρίας ή, σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, υπέρ των
Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας .................................... οδός .............................
αριθµός .................ΤΚ……………… ατοµικά για κάθε µια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις
ολόκληρον υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,
και µέχρι του ποσού των ευρώ ........................., για την καλή εκτέλεση των υπηρεσιών
συντήρησης του αντικειµένου της σύµβασης µε αριθµό................... που αφορά …………….
................................... συνολικής αξίας ..................................., σύµφωνα µε τη µε
αριθµό……… Προκήρυξη σας.

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούµαστε να σας
καταβάλουµε ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να
ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησής σας, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την έγγραφη
ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη δήλωσή
σας ότι µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζά µας απαλλαγµένη από κάθε σχετική
υποχρέωση.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου.

(Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή)
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C.2

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο υποψήφιος Ανάδοχος συµπληρώνει τους παρακάτω πίνακες συµµόρφωσης µε την απόλυτη
ευθύνη της ακρίβειας των δεδοµένων.
Στη συνέχεια δίδεται ο παρακάτω πίνακας, ο οποίος πρέπει να συµπληρωθεί και να τεκµηριωθεί
σε κάθε (υποχρεωτικό) πεδίο. Ως τεκµηρίωση αναγνωρίζεται για το υλικό και το λογισµικό
τουλάχιστον παραποµπή σε συγκεκριµένη σελίδα και εδάφιο επίσηµου τεκµηριωτικού υλικού,
το οποίο θα επισυνάπτεται και όπου θα σηµειώνεται η παράγραφος που αφορά την απάντηση
στην εκάστοτε ερώτηση.
Απαντήσεις τύπου «ΝΑΙ» ή «ισχύει» ή «συµφωνούµε» ή αντίστοιχες απαντήσεις χωρίς
τεκµηρίωση θα λαµβάνονται ως µη απαντηθείσες.
Τεκµηρίωση σε σχέση µε προσφερόµενες υπηρεσίες νοείται αναλυτική απαντητική περιγραφή
της σχετικής ερώτησης σε ειδικό κεφάλαιο της τεχνικής προσφοράς. Για την διευκόλυνση της
αξιολόγησης, οι προσφέροντες οφείλουν να τηρούν τη σειρά και την αρίθµηση του παρακάτω
ΠΙΝΑΚΑ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι υποχρεώσεις ή
επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.
Στη στήλη «ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ» έχει συµπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», που σηµαίνει ότι η αντίστοιχη
προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον Ανάδοχο ή ένας αριθµός που σηµαίνει υποχρεωτικό
αριθµητικό µέγεθος της προδιαγραφής (µέγιστο ή ελάχιστο) και απαιτεί συµµόρφωση,
θεωρούµενα ως απαράβατοι όροι σύµφωνα µε την παρούσα προκήρυξη. Προσφορές που δεν
καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως µη αποδεκτές.
Αν η στήλη «ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ» δεν έχει συµπληρωθεί µε τη λέξη «ΝΑΙ» ή µε κάποιον αριθµό, τότε
η προδιαγραφή είναι επιθυµητή και όχι υποχρεωτική. Προσφορές που δεν καλύπτουν µη
υποχρεωτικούς όρους ή αποκλίνουν από αυτούς δεν απορρίπτονται.
Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σηµειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη µορφή
ΝΑΙ/ΟΧΙ/ΥΠΕΡ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι ή υπερκαλύπτεται από την
προσφορά ή ένα αριθµητικό µέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου
χαρακτηριστικού στην προσφορά. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη
εκπλήρωσης της προδιαγραφής και η Επιτροπή αξιολόγησης έχει την υποχρέωση ελέγχου και
επιβεβαίωσης της απαίτησης.
Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ/ ΣΧΟΛΙΑ» θα καταγραφεί η σαφής παραποµπή σε αντίστοιχο
τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή ή αναλυτική τεχνική περιγραφή του εξοπλισµού ή της
υπηρεσίας, ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας, ή αναφορές µεθοδολογίας
εγκατάστασης, υποστήριξης και εκπαίδευσης κ.λ.π. που θα παρατεθούν σε αντίστοιχο κεφάλαιο
ή σε παράρτηµα της τεχνικής προσφοράς.
Είναι ιδιαίτερα επιθυµητή η πληρέστερη συµπλήρωση των παραποµπών, οι οποίες πρέπει να
είναι κατά το δυνατόν συγκεκριµένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κ.λ.π.).
Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή αναφορά θα υπογραµµιστεί το σηµείο που τεκµηριώνει τη
συµφωνία και θα σηµειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του πίνακα συµµόρφωσης στην οποία
καταγράφεται η ζητούµενη προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 4.18).
Η τεχνική αρτιότητα των φυλλαδίων θα αποτελέσει στοιχείο αξιολόγησης ως ένδειξη της
τεχνικής υποστήριξης που µπορεί να προσφέρει ο Ανάδοχος.
Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σηµεία των Πινάκων συµµόρφωσης και
η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται.
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Η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης θα αξιολογήσει κατά την κρίση της τα
παρεχόµενα από τους προµηθευτές στοιχεία κατά τη διαδικασία τεχνικής αξιολόγησης της
προσφερόµενης λύσης. Σε περίπτωση που δεν έχει απαντηθεί οποιοσδήποτε όρος των πινάκων
τότε η απάντηση θεωρείται αρνητική.
Στο παράρτηµα για Τεχνικά φυλλάδια/ Αναφορές, περιλαµβάνονται όλες οι αναλυτικές
πληροφορίες που αφορούν στην υλοποίηση του Έργου σε µορφή αυτόνοµων τευχών για κάθε
επιµέρους αντικείµενο (ή και παρεχόµενη υπηρεσία) του διαγωνισµού. Το παράρτηµα αυτό
αποτελείται από αριθµηµένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές
περιγραφές των υπηρεσιών, του εξοπλισµού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή
αναφορές µεθοδολογίας εγκατάστασης και υποστήριξης κλπ. που κατά την κρίση του Αναδόχου
τεκµηριώνουν τα στοιχεία των Πινάκων Συµµόρφωσης. Στην αρχή του παραρτήµατος
καταγράφεται αναλυτικός πίνακας των περιεχόµενων φυλλαδίων, τευχών που περιλαµβάνονται
καθώς και η αρίθµηση τους. Η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης θα βασίσει
την απόφασή της κυρίως µε βάση τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στα τεχνικά
φυλλάδια/αναφορές. Η τεχνική αρτιότητα των φυλλαδίων θα αποτελέσει στοιχείο αξιολόγησης
ως ένδειξη της τεχνικής υποστήριξης που µπορεί να προσφέρει ο Ανάδοχος.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Γενικά Απαιτήσεις

1

Γενικά Απαιτήσεις
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

1.1

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1.1.1

Για το σύνολο του εξοπλισµού δεν
θα προσφερθούν τύποι/εκδόσεις
για αυτός οποίες έχει ανακοινωθεί
η απόσυρση (end-of-life)

ΝΑΙ

1.1.2

Σε
περίπτωση
ανακοίνωσης
απόσυρσης του προσφερόµενου
εξοπλισµού µέχρι την υπογραφή
της σύµβασης, ο Ανάδοχος θα
αντικαταστήσει τον εξοπλισµό µε
ισοδύναµο ή καλύτερο µοντέλο
χωρίς επιπρόσθετο κόστος

ΝΑΙ

1.1.3

Το σύνολο του προσφερόµενου
εξοπλισµού θα πρέπει να διαθέτει
πιστοποίηση ISO, ή ισοδύναµου,
του κατασκευαστή του

ΝΑΙ

Αν από την προσφερόµενη λύση
του
υποψήφιου
Ανάδοχου
προκύψουν επιπλέον απαιτήσεις
σε εξοπλισµό, ο εξοπλισµός αυτός
θα πρέπει να προσφερθεί και να
περιγραφεί από τον ανάδοχο
χωρίς επιπλέον κόστος

ΝΑΙ

Να δοθεί αναλυτική περιγραφή
της
προτεινόµενης
φυσικής
αρχιτεκτονικής

ΝΑΙ

Για το σύνολο του εξοπλισµού να
αναφερθούν
εάν
απαιτούνται
ειδικές συνθήκες περιβάλλοντος
και εγκατάστασης

ΝΑΙ

Παροχή του λογισµικού του
συνόλου του εξοπλισµού σε
ηλεκτρονική µορφή σε media του
κατασκευαστή, από το οποίο να
υπάρχει
δυνατότητα
πλήρους
εγκατάστασης

ΝΑΙ

Παροχή
των
manuals
του
συνόλου του εξοπλισµού σε
έντυπη και σε ηλεκτρονική µορφή

ΝΑΙ

1.1.4

1.1.5

1.1.6

1.1.7

1.1.8

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
/ ΣΧΟΛΙΑ
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1.1.9

1.1.10

1.1.11

Εγκατάσταση
και
θέση
σε
λειτουργία του συνόλου του
εξοπλισµού στo προβλεπόµενo
σηµείo

ΝΑΙ

Υποστήριξη
της
παραµετροποίησης (configuration
– setup) του συνόλου του
εξοπλισµού
στo
σηµείo
λειτουργίας

ΝΑΙ

Έλεγχος καλής λειτουργίας

ΝΑΙ

Α) ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
1. Προδιαγραφές Κεντρικού Εξυπηρετητή
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΓΕΝΙΚΑ
Αριθµός µονάδων

1.1

1

Το προτεινόµενο σύστηµα πρέπει να
είναι σύγχρονης τεχνολογίας µε
ανακοίνωση τους τελευταίους 12
µήνες. Ο Server να συνοδεύεται από
εργαλεία διαχείρισης, από εργαλεία
προειδοποίησης λαθών (για σκληρό
δίσκο, επεξεργαστή, µνήµη κ.α.),
ελέγχου παράλληλης σειριακής, USB,
Floppy
από
το
BIOS.
Το
προσφερόµενο σύστηµα πρέπει να
είναι σε πύργο (Tower)

ΝΑΙ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ
Μικροεπεξεργαστής
64
bit
µε
υποστήριξη Hyper Threading &
Intel® Turbo Boost Technology, µε
υποστήριξη διπλού επεξεργαστή

ΝΑΙ

1.3

Αριθµός Επεξεργαστών

1

1.4

Εσωτερική συχνότητα λειτουργίας

1.2

≥ 2,5 GHz
1.5

Προσφερόµενη
Επεξεργαστή

Cache

στον
≥ 8 MB

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ /
ΣΧΟΛΙΑ
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Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΜΝΗΜΗ
1.6

Μέγεθος

≥ 8 GB

1.7

Τύπος µνήµης: DDR3
ΝΑΙ

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ∆ΙΣΚΩΝ
1.8

Ελεγκτής δίσκων µε
hardware RAID 0,1,5,10

υποστήριξη
ΝΑΙ

ΜΟΝΑ∆Α ΣΚΛΗΡΟΥ ∆ΙΣΚΟΥ
1.9

Πλήθος

5

1.10

ΤΥΠΟΣ: SERIAL ATA II (7200rpm,
8mb cache)

ΝΑΙ

1.11

Χωρητικότητα µονάδας

≥ 750 GB

1.12

Πρωτόκολλο
SERIAL ATA

επικοινωνίας

δίσκου

ΝΑΙ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ∆ΙΣΚΩΝ
1.13

∆υνατότητα υποστήριξης τεσσάρων
(4) τουλάχιστον εσωτερικών δίσκων
τεχνολογίας SERIAL ATA
NAI

ΜΟΝΑ∆Α DVD-ROM
1.14

Ταχύτητα ανάγνωσης DVD

≥ 12X

1.15

Ταχύτητα ανάγνωσης CD

≥ 40X

1.16

USB

≥2

1.17

10/100/1000BaseT
Ethernet
σε
δίαυλο PCI-X µε δυνατότητες WOL,
PXE και software teaming σε
λειτουργικό Windows 2008 Server.

ΘΥΡΕΣ

≥2
ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΟ
1.18

Τάση λειτουργίας (V)

220 + 15%

1.19

Ισχύς (W)

≥ 400

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ
1.20

Βασικό σύστηµα µε δύο ανεµιστήρες
ΝΑΙ

ΚΑΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ
1.21

VGA

ΚΑΡΤΑ ∆ΙΚΤΥΟΥ

ΝΑΙ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ /
ΣΧΟΛΙΑ
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Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

1.22

DUAL FAST ETHERNET NIC PCI-X
10/100/1000 ενσωµατωµένη.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ /
ΣΧΟΛΙΑ

2

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
1.23

1.24

Win 2008 Server Standard Edition ή
άλλο νεώτερο λειτουργικό σύστηµα
(Cd εγκατάστασης + 1 άδεια χρήσης)
Το λειτουργικό θα πρέπει να είναι
εγκατεστηµένο κατά την παράδοση
και να παραδοθεί σε media του
κατασκευαστή

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΕΓΓΥΗΣΗ
1.25

Εγγύηση για χρονικό διάστηµα από
την
οριστική
παραλαβή
του
συστήµατος και µετά
≥ 1 χρόνια

2. Προδιαγραφές Σταθµών Εργασίας

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

2.1

Αριθµός µονάδων

5

Στοιχεία Μονάδας
2.2

∆ιάταξη Mini Tower

ΝΑΙ

2.3

Να αναφερθεί
µοντέλο

και

ΝΑΙ

2.4

Ενιαία
συναρµολόγηση
του
συστήµατος από τον κατασκευαστή.

ΝΑΙ

2.5

Πιστοποιητικό
κατασκευαστή.

ΝΑΙ

2.6

Αριθµός προσφερόµενων CPU Cores
ανά σταθµό εργασίας

≥2

2.7

Εσωτερική
συχνότητα
(CPU αναφοράς)

≥2.93GHz

2.8

Εξωτερική συχνότητα διαύλου - FSB
(CPU αναφοράς)

≥1066MHz

2.9

Μέγεθος εσωτερικής λανθάνουσας
µνήµης / CPU (CPU αναφοράς)

≥2MB

2.10

Μέγεθος εγκατεστηµένης µνήµης RAM

≥2GB

2.11

Μέγιστο µέγεθος µνήµης RAM

≥8GB

2.12

Συχνότητα λειτουργίας µνήµης RAM
(CPU αναφοράς)

≥667MHz

κατασκευαστής

ISO

9001

λειτουργίας

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ /
ΣΧΟΛΙΑ
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Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

2.13

Πλήθος εσωτερικών σκληρών δίσκων

≥1

2.14

Χωρητικότητα / δίσκο

≥750GB

2.15

Ταχύτητα περιστροφής

≥7200rpm

2.16

Τύπος Serial ATA II ή ανώτερο

ΝΑΙ

2.17

Κάρτα γραφικών

ΝΑΙ

2.18

∆ικτυακές θύρες 10/100/1000

≥1

2.19

Οθόνη.

ΝΑΙ

2.20

Τύπος: TFT

ΝΑΙ

2.21

Να αναφερθεί κατασκευαστής /
µοντέλο και να δοθούν χαρακτηριστικά
απεικόνισης.

ΝΑΙ

2.22

∆ιαγώνιος

≥20”

2.23

EPA Energy Star

ΝΑΙ

2.24

TCO 99 ή νεώτερο

ΝΑΙ

2.25

Ενιαία
µονάδα
εγγραφής
και
ανάγνωσης CD και DVD DL για τα
πρότυπα CDR CDRW
και DVD-R
DVR+R και DVDRW.

ΝΑΙ

2.26

Να
αναφερθούν
ταχύτητες
ανά
πρότυπο και πρόσθετα πρότυπα που
υποστηρίζει η αναφερόµενη µονάδα
εγγραφής / ανάγνωσης CR / DVD.

ΝΑΙ

2.27

Να παρέχεται µαζί µε όλο το
απαραίτητο λογισµικό οδήγησης των
µονάδων που το απαρτίζουν.

ΝΑΙ

2.28

Να συνοδεύονται από λειτουργικό
σύστηµα Windows 7 µε όλες τις
πρόσφατες ενηµερώσεις του.

ΝΑΙ

2.29

Το λογισµικό των µονάδων που το
απαρτίζουν να είναι πιστοποιηµένο από
τον κατασκευαστή του λειτουργικού
συστήµατος που διατίθεται µε τον
κάθε σταθµό εργασίας, εφόσον τέτοια
πιστοποίηση διατίθεται.

ΝΑΙ

2.30

Να συνοδεύονται από λογισµικό
αντιµετώπισης ιών µαζί µε τις
υπηρεσίες ενηµέρωσης αυτού για όλη
την περίοδο εγγύησης του σταθµού
εργασίας.

ΝΑΙ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

3. Προδιαγραφές Αυτόνοµου Αποθηκευτικού Συστήµατος

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ /
ΣΧΟΛΙΑ
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Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

3.1

Αριθµός

≥1

3.2

Να
προσφερθεί
ένα
ενιαίο
αυτόνοµο
σύστηµα αποθήκευσης
τεχνολογίας NAS

NAI

3.3

Να
αναφερθεί
ο
κατασκευαστής και το
µοντέλο.

ΝΑΙ

3.4

Ενσωµάτωση
του
συστήµατος σε Rack, το
οποίο προσφέρεται.

ΝΑΙ

3.5

Υποστήριξη
τύπου

ΝΑΙ

δίσκων

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ / ΣΧΟΛΙΑ

SATA/SATA2
3.6

Ζητούµενη
χωρητικότητα
συστήµατος

≥2ΤB

3.7

Να δοθεί συνοδευτικό
λογισµικό
για
την
Παρακολούθηση
και
∆ιαχείριση
του
συστήµατος συνολικά.

NAI

3.8

Υποστήριξη
πρωτοκόλλων
NFS

ΝΑΙ
CIFS

,

4. Προδιαγραφές Συστήµατος back-up

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

4.1

Εταιρεία κατασκευής και µοντέλο

ΝΑ
ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ

4.2

Αριθµός µονάδων

1

4.3

∆ιεπαφή SAS

ΝΑΙ

Γενικά

Εγκατάσταση
4.4

Ρύθµιση και παραµετροποίηση

ΝΑΙ

4.5

Εγκατάσταση
του
συνοδευτικού
λογισµικού
στον
εξυπηρετητή
διαχείρισης των βιβλιοθηκών ταινιών

ΝΑΙ

4.6

Εγκατάσταση
λογισµικού

ΝΑΙ

σε

απαραίτητου
όλους
τους

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
ΣΧΟΛΙΑ

/
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Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
ΣΧΟΛΙΑ

/

εξυπηρετητές από τους οποίους θα
λαµβάνονται αντίγραφα ασφαλείας

5. Προδιαγραφές Ικριώµατος

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

5.1

Εταιρεία κατασκευής και µοντέλο

ΝΑ
ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ

5.2

Αριθµός µονάδων

≥1

Γενικά

Χαρακτηριστικά
5.3

Συµβατότητα µε υπολογιστές και
δικτυακές συσκευές που ακολουθούν
το standard µήκος 19 ιντσών

ΝΑΙ

5.4

Ύψος σε U (rack units)

≥ 42U

5.5

Ωφέλιµο βάθος (cm)

≥ 65

5.6

Μέγιστο αντοχή σε βάρος (kgr)

≥ 800

5.7

Ωφέλιµο πλάτος (mm)

ΝΑ
ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ

5.8

Μπροστινή διάτρητη πόρτα

ΝΑΙ

5.9

Πίσω διάτρητη δίφυλλη πόρτα

ΝΑΙ

5.10

∆υνατότητα
προσάρτησης
συστήµατος θερµοαπαγωγής στη
πίσω πλευρά του ικριώµατος για την
καλύτερη ψύξη του ικριώµατος

ΝΑ
ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ

5.11

∆υνατότητα κλειδώµατος της πόρτας

ΝΑΙ

5.12

Αποσπώµενα πλαϊνά

ΝΑΙ

5.13

Αντισεισµική στήριξη

ΝΑ
ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ

Σύστηµα διανοµής τροφοδοσίας ενσωµατωµένο στο ικρίωµα
5.14

Το
σύστηµα
τροφοδοσίας
να
εγκαθίσταται µέσα στο ικρίωµα µε
τρόπο τέτοιο που να µην επηρεάζει

ΝΑΙ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ /
ΣΧΟΛΙΑ
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Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ /
ΣΧΟΛΙΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
ΣΧΟΛΙΑ

την τοποθέτηση του υπόλοιπου
εξοπλισµού και να βρίσκεται στην
όπισθεν πλευρά του ικριώµατος για
ευκολότερη
διαχείριση
της
τροφοδοσίας του εξοπλισµού. (Zero
U PDUs)
5.15

Αριθµός αυτόνοµων κυκλωµάτων

≥2

5.16

Μέγιστο ρεύµα ανά υποδοχή εισόδου

≥ 32Α

5.17

Τάση τροφοδοσίας εισόδου (Input
Voltage)

AC 230V

5.18

Συχνότητα τροφοδοσίας
(Input frequency)

εισόδου

50Hz

5.19

Αριθµός υποδοχών IEC 320 C13 10Α
για την σύνδεση εξοπλισµού

≥ 32

5.20

∆υνατότητα
αποµακρυσµένης
διαχείρισης µέσω των πρωτοκόλλων
HTTP, HTTPS, Telnet, SNMP, SSH

ΝΑΙ

Συνοδευτικά
5.21

Εγχειρίδια

ΝΑΙ

5.22

Βίδες ενσωµάτωσης εξοπλισµού

ΝΑΙ

5.23

Σταθερό ράφι (όχι συρταρωτό) µε
δυνατότητα ενσωµάτωσης σε rack

≥3

5.24

∆ύο βάσεις/στηρίγµατα οριζόντιας
καλωδίωσης
µε
δυνατότητα
ενσωµάτωσης σε rack για την
διαχείριση των καλωδίων δικτύου

ΝΑΙ

5.25

Βάση/Στηρίγµατα
κάθετης
καλωδίωσης στην όπισθεν πλευρά
του ικριώµατος για για την διαχείριση
των καλωδίων δικτύου

ΝΑΙ

5.26

Καλώδια τροφοδοσίας για όλες τις
προσφερόµενες υποδοχές τύπου IEC
320 C13 Socket 10A σε IEC 320 C14
Plug 10A

ΝΑΙ

6. Σαρωτές Α3

Σαρωτές Α3
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

/
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6.1

Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και
το µοντέλο

ΝΑΙ

6.2

Αριθµός Μονάδων

1

6.3

Τύπος Σαρωτή : Επίπεδος

ΝΑΙ

6.4

OCR Ελληνικό

ΝΑΙ

Συνδεσιµότητα

1xUSB
1xSCSI

6.5

2.0

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Ανάλυση

έως 600
1200 dpi

6.6

Ταχύτητα Προεσκόπισης

5 sec

6.7

Max Zoom

2x

∆ιαστάσεις σάρωσης

έως 297
432 mm

6.5

6.8

x

x

7. Προδιαγραφές Συστήµατος Αδιάλειπτης Παροχής Ισχύος (UPS)

Προδιαγραφές Συστήµατος Αδιάλειπτης Παροχής Ισχύος (UPS)
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
7.1

Αριθµός Μονάδων

2

7.2

Να αναφερθεί το Μοντέλο

NAI

7.3

Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής

NAI

7.4

Τύπος Line Interacive

NAI

7.5

Ισχύς Εξόδου

1200 VA

7.6

Να αναφερθεί Input Voltage

NAI

7.7

Να αναφερθεί Output Voltage

NAI

7.8

Μέσος χρόνος επαναφόρτισης

16 ώρες

7.9

Χρόνος αυτονοµίας (µισό φορτίο)

≥18 λεπτών

7.10

Rack Mount

ΝΑΙ

7.11

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει
τον
αναγκαίο
συµπληρωµατικό
εξοπλισµό και εξαρτήµατα για τη θέση
του συστήµατος σε παραγωγική
λειτουργία (π.χ. καλώδια, connectors
κλπ.)

ΝΑΙ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
ΣΧΟΛΙΑ

/
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8. Λογισµικό Προστασίας από Ιούς

Λογισµικό Προστασίας από Ιούς Ασφαλείας
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

8.1

Να αναφερθεί το προσφερόµενο λογισµικό

ΝΑΙ

8.2

Αριθµός προσφερόµενων αδειών

6

8.3

Να προσφέρεται η άδεια χρήσης του,
ισχύος τουλάχιστον τριών (3) ετών (να
αναφερθεί το είδος και οι όροι της)

ΝΑΙ

Να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα
µέσα εγκατάστασης (σε CD/DVD ROM,
τουλάχιστον
ένα
σετ
ανά
σηµείο
εγκατάστασης)

ΝΑΙ

8.5

∆υνατότητα ελέγχου των αρχείων στο
σκληρό δίσκο του σταθµού εργασίας

ΝΑΙ

8.6

Προστασία από ιούς, Trojan Horses,
Worms, Macro Viruses, ActiveX Controls,
Java Applets καλύπτοντας και την
περίπτωση των συµπιεσµένων αρχείων

ΝΑΙ

Αυτόµατη παροχή αναβαθµίσεων και
ενηµέρωσης τόσο του ίδιου του λογισµικού
(live updates, patches) όσο και των
«υπογραφών» των νέων ιών, από τον
δικτυακό τόπο της κατασκευάστριας
εταιρίας κατά το χρονικό διάστηµα ισχύος
της άδειας χρήσης του.

ΝΑΙ

Συνεργασία µε τα συνήθη προγράµµαταπελάτες ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (µέσω
πρωτοκόλλων POP3 και IMAP) ώστε να
εξασφαλίζεται ο έλεγχος των εισερχόµενων
και
των
εξερχόµενων
µηνυµάτων
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και των
συνηµµένων σε αυτά αρχείων

ΝΑΙ

8.4

8.7

8.8

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ /
ΣΧΟΛΙΑ
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Β) Λογισµικό Υποδοµής
1. Λογισµικό Συστήµατος ∆ιαχείρισης Βάσεων ∆εδοµένων (Σ.∆.Β.∆.)
1

Λογισµικό Συστήµατος ∆ιαχείρισης Βάσεων ∆εδοµένων (Σ.∆.Β.∆.)

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1.1

Το Πληροφοριακό Σύστηµα θα πρέπει
να υποστηρίζονται από βάσεις
δεδοµένων, στις οποίες θα
περιλαµβάνεται το περιεχοµένο του
Πληροφοριακού Συστήµατος.

1.2

1.3

Οι βάσεις δεδοµένων θα περιέχουν
τουλάχιστον τις παρακάτω
πληροφορίες:
• Θεµατική οργάνωση του
περιεχοµένου
• Χρήστες, οµάδες χρηστών και
δικαιώµατα πρόσβασης
• ∆οµές στατιστικών στοιχείων
• Ηµεροµηνία καταγραφής του
περιεχοµένου
• ∆ιάρκεια ισχύος (validity
duration) του περιεχοµένου,
όπου αυτή υπάρχει
• ∆είκτες για τήρηση
αναφορικής ακεραιότητας
(foreign keys – referential
integrity)
Η πολυπλοκότητα της σχεδίασης δεν
θα είναι εµφανής στο χρήστη

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

1.4

Χαρακτηριστικά RDBMS

1.5

Να αναφερθεί το προσφερόµενο
Σύστηµα ∆ιαχείρισης Σχεσιακής Βάσης
∆εδοµένων (RDBMS).

ΝΑΙ

1.6

Να αναφερθεί η έκδοση του RDBMS
και η συχνότητα ενηµέρωσης

ΝΑΙ

1.7

Να προσφερθούν οι απαραίτητες
άδειες χρήσης

ΝΑΙ

1.8

Υποστήριξη των διεθνών προτύπων
της SQL (ISO, ANSI 92 standard SQL)

ΝΑΙ

1.9

Το προσφερόµενο RDBMS πρέπει να
υποστηρίζει default values όταν δεν
υπάρχει τιµή σε κάποιο πεδίο. Επίσης,
να υποστηρίζει Null Values.

ΝΑΙ

Να δοθεί περιγραφή του τρόπου
διασφάλισης της referential integrity
της Β.∆. (Declarative Database
Integrity).

ΝΑΙ

1.10

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
/ ΣΧΟΛΙΑ
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1.11

1.12

1.13

1.14

Το προσφερόµενο RDBMS πρέπει να
υποστηρίζει τον ορισµό
επιχειρησιακών κανόνων (business
rules) στη Β.∆., οι οποίοι να
ενεργοποιούνται αυτόµατα µετά από
κάποια συγκεκριµένη αλλαγή των
δεδοµένων στη Β.∆. και να εκτελούν
αντίστοιχες διαδικασίες (procedures).

ΝΑΙ

Περιγραφή της δυνατότητας και του
τρόπου εξουσιοδότησης των χρηστών
στην πρόσβαση δεδοµένων (data
access authorization) στην περίπτωση
Αναζήτησης, Καταχώρησης,
Ενηµέρωσης ∆ιαγραφής από ένα
χρήστη ή οµάδα χρηστών ανά
περίπτωση εφαρµογής και ανά
περίπτωση πρόσβασης ενός αρχείου
είτε σαν σύνολο είτε σαν µέρος
αυτού. (Υποστήριξη Role Based
Access Control).

ΝΑΙ

Να παρέχεται Σύστηµα ∆ιαχείρισης
της Βάσης ∆εδοµένων (Database
Administration Application) µε
δυνατότητες παρακολούθησης και
διαχείρισης πολλαπλών
αποµακρυσµένων βάσεων.

ΝΑΙ

Να περιγραφούν οι δυνατότητες
Auditing των χρηστών σε επίπεδο:
• Πρόσβασης στη βάση
• Πρόσβασης στα δεδοµένα
για επιτυχείς και ανεπιτυχείς ενέργειες

1.15

1.16

1.17

1.18

ΝΑΙ

Nα υποστηρίζεται η ύπαρξη
πολλαπλών B.∆. υπό τον έλεγχο ενός
η περισσοτέρων Πυρήνων (Data Base
Kernel) και η ανεξάρτητη διαχείρισή
τους (users, permissions,
administration, back up, recovery).

NAI

Για το προσφερόµενο RDBMS πρέπει
να αναφερθούν οι δοµές
προσπέλασης και αποθήκευσης
(storage structures) btree, hash,
sequential, sorted, clustered, τόσο για
τους πίνακες (tables) όσο και για τα
αρχεία δεικτών (indices).

ΝΑΙ

Υποστήριξη δυνατότητας
αποθήκευσης εικόνων (images) και
κειµένου (TEXT) στο RDBMS και
τρόπος διαχείρισης.

ΝΑΙ

Να περιγραφεί η συνολική
δυνατότητα ON-LINE TRANSACTION
PROCESSING (OLTP) του RDBMS.

ΝΑΙ
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1.19

Record level locking

ΝΑΙ

1.20

Να περιγραφεί αναλυτικά ο τρόπος
διαχείρισης των deadlocks.

ΝΑΙ

1.21

Το προσφερόµενο RDBMS πρέπει να
υποστηρίζει τη δυνατότητα ορισµού
γεγονότων που συµβαίνουν στη Β.∆.
από τους χρήστες (user defined
events). Επίσης, πρέπει τα γεγονότα
αυτά να ενεργοποιούν και να
ειδοποιούν αυτόµατα κάποιες άλλες
εφαρµογές που τρέχουν ταυτόχρονα
στη Β.∆..

ΝΑΙ

1.22

∆υνατότητα consistent read χωρίς
κλείδωµα του πίνακα για transactions.

NAI

1.23

Το προσφερόµενο RDBMS πρέπει να
υποστηρίζει τη δυνατότητα ορισµού
read-only περιοχών στη Βάση
∆εδοµένων για αποθήκευση read-only
δεδοµένων. Να επιτρέπει µια readonly περιοχή να µπορεί να µετατραπεί
σε read/write και το αντίστροφο.
Επιπλέον οι read-only περιοχές να
µπορούν να αποθηκεύονται και σε
άλλα media εκτός από φυσικούς
δίσκους όπως CD-ROM.

ΝΑΙ

1.24

Να αναφερθούν οι προµεταφραστές
(precompilers), που υποστηρίζει το
προσφερόµενο RDBMS, για ανάπτυξη
εφαρµογών σε Embedded SQL.
Να αναφερθούν επίσης τα
προσφερόµενα εργαλεία SQL
precompiler τα οποία είναι επιθυµητό
να είναι πλήρως συµβατά µε το
προσφερόµενο λειτουργικό σύστηµα

ΝΑΙ

2. Ολοκληρωµένο σύστηµα διαχείρισης ψηφιακών συλλογών και δραστηριοτήτων µουσείου

2

Ολοκληρωµένο σύστηµα διαχείρισης ψηφιακών συλλογών και δραστηριοτήτων µουσείου

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2.1

Το λογισµικό θα πρέπει να είναι ώριµο προϊόν,
µε δυνατότητες παραµετροποίησης.
Να αναφερθεί η έκδοση του προσφερόµενου
λογισµικού και ο κατασκευαστής

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΝΑΙ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
ΣΧΟΛΙΑ

/
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2.2

Το λογισµικό θα πρέπει να υποστηρίζεται µε
συνεχείς βελτιώσεις από τον κατασκευαστή
του ή (σε περίπτωση προσφοράς λειτουργικής
λύσης που θα βασίζεται σε ανοιχτό λογισµικό)
από τον υποψήφιο ανάδοχο

NAI

2.3

Να αναφερθούν οι εγκαταστάσεις σε Ελλάδα
και εξωτερικό

NAI

2.4

Παρουσίαση στην ΕΠΠΕ του προτεινόµενου
συστήµατος σε κανονική λειτουργία (να
αναφερθεί η δέσµευση για παρουσίαση στην
επιτροπή του προτεινόµενου προϊόντος κατά
τη διάρκεια της αξιολόγησης)

ΝΑΙ

Να προσφερθεί πακέτο για τουλ. 6
ταυτόχρονους εσωτερικούς χρήστες, να
δοθούν στην οικονοµική προσφορά τιµές για
επεκτάσεις

ΝΑΙ

Συµφωνία µε τις τεχνικές προδιαγραφές (όλες
οι προδιαγραφές νοούνται ως υποχρεωτικές),
σύµφωνα µε το σχετικό εδάφιο, Μέρος Β’ της
προκήρυξης.

ΝΑΙ

2.5

2.6

Γ) Προδιαγραφές ∆ιαδικτυακής Πύλης
1. Απαιτήσεις ∆ιαδικτυακής Πύλης
1

Απαιτήσεις ∆ιαδικτυακής Πύλης

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1.1

Η προτεινόµενη λύση θα πρέπει να
φροντίζει
για
την
εύρωστη
διαθεσιµότητα πρόσβασης σε δεδοµένα
και λειτουργίες της Πύλης.

ΝΑΙ

Η προτεινόµενη λύση θα πρέπει να
ενσωµατώνει την υλοποίηση πολλαπλών
τρόπων πρόσβασης στο Πληροφοριακό
υλικό

ΝΑΙ

1.3

∆υνατότητα
παραµετροποιηµένης
πρόσβασης (Personalization)

ΝΑΙ

1.4

Ενοποίηση
και
αυτοµατοποιηµένη
διαχείριση
περιεχοµένου
(Content
Management)

1.2

Η διαχείριση του περιεχοµένου και των
οντοτήτων της Πύλης θα πρέπει να
καλύπτει το internet, intranet portal και
να
παρέχει
µηχανισµούς
κοινής
διαχείρισης αυτών, ώστε να µειώνει το
χρόνο διαχείρισης και ανανέωσης της
∆ιαδικτυακής Πύλης συνολικά

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΝΑΙ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
ΣΧΟΛΙΑ

/
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1.5

Εύχρηστο
και
κατανοητό
σηµείο
διεπαφής (interface) το οποία παρέχει
εύκολη πρόσβαση σε δεδοµένα –
πληροφορίες και λειτουργίες της πύλης

ΝΑΙ

∆υναµικό περιβάλλον παρουσίασης σε
δύο τουλάχιστον γλώσσες (Ελληνικά –
Αγγλικά)
µε
δυνατότητα
εύκολης
µελλοντικής επέκτασης, δια µέσου των
ιδίων προτύπων σελίδων και όχι µε
δηµιουργία νέων.

ΝΑΙ

Οµοιογενής
παρουσίαση
υψηλής
ποιότητας και αισθητικής βασισµένη σε
συγκεκριµένο, εγκεκριµένο από την
Αναθέτουσα Αρχή
σχέδιο προτύπων
επιφανειών και αντίστοιχων διεπαφών

ΝΑΙ

Ελαχιστοποίηση των απαιτήσεων για τα
συστήµατα
πελάτη
(client)
µε
ενσωµάτωση της επιχειρησιακής λογικής
στις λειτουργίες του εξυπηρετητή
(server), µε στόχο την δυνατότητα
πρόσβασης στο σύνολο των λειτουργιών
του συστήµατος δια µέσου απλών
περιηγητών (Web browsers).

ΝΑΙ

1.9

Πολλαπλούς τρόπους πλοήγησης στο
περιεχόµενο της πύλης

ΝΑΙ

1.10

Η πύλη θα πρέπει δια µέσου των
λειτουργιών της να υποστηρίζει τη
συνεργασία µεταξύ των χρηστών
(collaboration),
παρέχοντας
ένα
ολοκληρωµένο συνεργατικό πλαίσιο
λειτουργίας:

ΝΑΙ

Οµαδική ή κατ’ ιδίαν ανταλλαγή
απόψεων και οµαδική επικοινωνία και
διάχυση πληροφορίας ( FAQs, bulletin
boards-news groups, κλπ)

ΝΑΙ

Η Πύλη θα πρέπει να υποστηρίζει
λειτουργίες διαδραστικής επικοινωνίας
όπως αυτόµατη επιστολή ενηµερωτικών
δελτίων µέσω email (newsletter)

ΝΑΙ

πολύ-επίπεδη αρχιτεκτονική σχεδιασµού
και οργάνωσης των δοµών, των
οντοτήτων και των επιµέρους στοιχείων
που συνθέτουν τα περιεχόµενα της
πύλης
(δεδοµένα
–
χρήστες
–
εφαρµογές).

ΝΑΙ

∆υνατότητα δηµιουργίας και ανανέωσης
περιεχοµένου µε τη χρήση ενός webbrowser, από οποιαδήποτε τοποθεσία ,
µέσω ειδικών φορµών από προσωπικό
χωρίς
ιδιαίτερες
γνώσεις
προγραµµατισµού.

ΝΑΙ

1.6

1.7

1.8

1.11

1.12

1.13

1.14
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1.15

Κατηγοριοποίηση,
αποθήκευση
και
διαχείριση των αρχείων περιεχοµένου
(εγγράφων,
media)
σε
ειδικό
«αποθετήριο»
(αρχειοθήκη),
που
εξασφαλίζει την «µακροβιότητα» του
περιεχοµένου

ΝΑΙ

Υποστήριξη ενός σηµείου ελέγχου για
την ενιαία ενεργοποίηση αλλαγών
(εκδόσεων, versions) του ιστοχώρου,
από εξουσιοδοτηµένους χρήστες του
συστήµατος (version control).

ΝΑΙ

Υποστήριξη ψηφιακού περιεχοµένου σε
µορφή κειµένου (MS Word, Power Point
κλπ), πινάκων, εικόνες, βίντεο και
συνδέσεις µε εξωτερικές πηγές (links).

ΝΑΙ

1.18

Υποστήριξη
Πολυγλωσσικού
πληροφοριακού υλικού

ΝΑΙ

1.19

Ανάλυση Επισκεψιµότητας και χρήσης
των λειτουργιών της Πύλης (καταγραφή,
µέτρηση, ανάλυση)

ΝΑΙ

Υποστήριξη πλήρους διαχωρισµού της
εµφάνισης από το περιεχόµενο µε την
χρήση σύγχρονων τεχνολογιών web

ΝΑΙ

Να περιγραφεί πλήρως η αρχιτεκτονική
του συστήµατος, ο σχεδιασµός της
βάσης δεδοµένων και οι µεθοδολογίες
που θα χρησιµοποιηθούν για την
υλοποίηση.

ΝΑΙ

Ύπαρξη µηχανισµού αναζήτησης που θα
µπορεί να εκτείνεται σε όλο το εύρος
της πύλης (portal), µε υποστήριξη και
Ελληνικού full text search.

ΝΑΙ

Περιγραφή του τρόπου ενσωµάτωσης
και επέκτασης των components που
έχουν αναπτυχθεί για την Πύλη.

ΝΑΙ

1.24

Περιγραφή των διαφορετικών ρόλων
πρόσβασης που υποστηρίζονται

ΝΑΙ

1.25

Περιγραφή
του
τρόπου
αυθεντικοποίησης των χρηστών

ΝΑΙ

1.26

∆υνατότητα
διαχείρισης
HTTPS/HTML- web σελίδων

ΝΑΙ

1.27

Περιγραφή των ορίων πρόσβασης στο
περιεχόµενο βασισµένη σε πληροφορίες
που αφορούν τους χρήστες ή τη
συγκεκριµένη οµάδα (group) που
ανήκουν

1.16

1.17

1.20

1.21

1.22

1.23

1.28

∆υνατότητα
υποστήριξης
compliant υπηρεσιών καταλόγου

µέσω

LDAP

ΝΑΙ
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1.29

Συµβατότητα µε τις απαιτήσεις του
εδαφίου
«∆ηµιουργία
δικτύου
ανταλλαγής
πληροφοριών»
της
παρούσας

ΝΑΙ
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2. Λογισµικό ∆ιαδικτυακής Πύλης
2

Λογισµικό ∆ιαδικτυακής Πύλης

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2.1

Το λογισµικό θα πρέπει να είναι ώριµο
προϊόν µε πολλές εγκαταστάσεις σε
Ελλάδα και εξωτερικό.
Να
αναφερθεί
η
έκδοση
προσφερόµενου λογισµικού

2.2

2.3

2.4

2.5

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΝΑΙ

του

Το λογισµικό θα πρέπει να υποστηρίζεται
µε
συνεχείς
βελτιώσεις
από
τον
κατασκευαστή του.

NAI

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει όλες
τις απαραίτητες άδειες χρήση για τη
λειτουργία του συνόλου του έργου

ΝΑΙ

Το λογισµικό θα πρέπει να υποστηρίζει
πολλαπλούς τρόπους πρόσβασης (internet,
intranet κ.α.)

ΝΑΙ

Το λογισµικό πρέπει να υποστηρίζει τη
διασύνδεση
µε
εναλλακτικές
πηγές
πληροφοριών
για
την
περαιτέρω
διαχείριση
δεδοµένων
εναλλακτικών
µορφοτύπων. Οι πηγές αυτές µπορεί να
είναι:

ΝΑΙ

2.6

∆εδοµένα τύπου XML

2.7

Βάσεις δεδοµένων σχεσιακού τύπου

2.8

Αποθήκες δεδοµένων (data warehouses)

2.9

Το λογισµικό πρέπει να παρέχει εργαλεία
που
να
επιτρέπουν
την
εύκολη
δηµιουργία, διαγραφή, ενεργοποίηση και
αναδιοργάνωση των κατηγοριών.

ΝΑΙ

∆υνατότητα επικοινωνίας και διασύνδεσης
µε ευρέως διαδεδοµένα συστήµατα
διαχείρισης βάσεων δεδοµένων µε σκοπό
την εκµετάλλευση των δυνατοτήτων που
παρέχουν αυτά τα συστήµατα για
βέλτιστη και αποδοτικότερη διαχείριση της
υπάρχουσας πληροφορίας

ΝΑΙ

Πρέπει να παρέχεται µηχανισµός έξυπνης
αναζήτησης του περιεχοµένου µέσα από
τον
ορισµό
πολλαπλών
κριτηρίων
αναζήτησης

ΝΑΙ

2.10

2.11

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
ΣΧΟΛΙΑ

/
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2.12

∆υνατότητα
δηµιουργίας
προκαθορισµένων ερωτήσεων (φίλτρων)
για τακτική και περιοδική χρήση και
ρύθµιση του τρόπου και του χρόνου
εκτέλεσης αυτών

2.13

Να είναι δυνατή η εισαγωγή-εξαγωγή
περιεχοµένου µε τη χρήση συγκεκριµένων
προτύπων αναπαράστασης και οργάνωσης
δεδοµένων (π.χ. XML), έτσι ώστε να είναι
εφικτή η µεταφορά αυτών µεταξύ
διαφορετικών συστηµάτων

ΝΑΙ

∆ιεπαφές
χρήσης
για
την
παραµετροποίηση
του
τρόπου
παρουσίασης των πληροφοριών για τον
ορισµό του τρόπου παρουσίασης των
δεδοµένων

ΝΑΙ

∆ιεπαφές για την εισαγωγή παραµέτρων
αναζήτησης,
επιλογής
του
τρόπου
παρουσίασης των αποτελεσµάτων και την
µετάβαση στο αντίστοιχο περιεχόµενο

ΝΑΙ

Το
σύστηµα
πρέπει
να
παρέχει
δυνατότητες διαχείρισης και ρύθµισης των
παραµέτρων των επιµέρους λειτουργιών
του
(επεξεργασία
και
διαχείριση
δεδοµένων, ορισµός πηγών άντλησης
δεδοµένων, ορισµός χώρων αποθήκευσης
και αρχειοθέτησης κλπ)

ΝΑΙ

Το σύστηµα θα πρέπει να περιλαµβάνει
λειτουργίες υποστήριξης-βοήθειας στους
χρήστες
οι
οποίες
θα
παρέχουν
κατάλληλες πληροφορίες όποτε και όταν
απαιτούνται

ΝΑΙ

Ευκολία ανανέωσης περιεχοµένου αλλά και
διαχείρισης, µέσω ενός απλού Web
browser και χωρίς την ύπαρξη ειδικού
επιπρόσθετου λογισµικού.

ΝΑΙ

Κάθε σελίδα της πύλης πρέπει να µπορεί
να χωρίζεται σε πολλαπλούς τοµείς
(regions) και σε καθέναν από αυτούς να
µπορούν να ενσωµατωθούν πολλαπλές
επιµέρους πληροφορίες/ εφαρµογές

ΝΑΙ

Υποστήριξη templates και styles για την
προκατασκευή
του
περιβάλλοντος
διεπαφής και την επιβολή σχετικών
προτύπων, µε βάση τις ιδιαίτερες
απαιτήσεις της Πύλης

ΝΑΙ

2.14

2.15

2.16

2.17

2.18

2.19

2.20
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2.21

2.22

2.23

2.24

Υποστήριξη πλούσιας διεπαφής µε τη
χρήση
γραφικών
αντικειµένων
που
υποστηρίζονται σε περιβάλλον Web (όπως
π.χ. tabs, drop-down lists, links, buttons
κλπ.),
ανεξαρτήτως
του
χρησιµοποιούµενου Web browser στον
client

ΝΑΙ

Υποστήριξη
της
ενσωµάτωσης
στο
περιεχόµενο της πύλης και της διάθεσης
προς τους χρήστες οποιουδήποτε τύπου
αρχείου όπως αρχεία ASCII, XML, HTML,
αρχεία επεξεργαστών κειµένων, εικόνων,
video, ήχου, λογιστικών φύλλων κλπ.

ΝΑΙ

Εύκολη
οργάνωση,
πλοήγηση
και
πρόσβαση σε ιεραρχικούς καταλόγους και
αρχεία σύµφωνα µε πολλαπλή θεµατική
κατηγοριοποίηση

ΝΑΙ

Να υποστηρίζεται ο ορισµός της διάρκειας
ζωής του περιεχοµένου µε δηλωτικό
τρόπο µέσα από το γραφικό περιβάλλον
διαχείρισης της πύλης

ΝΑΙ

2.25

Να
υποστηρίζεται
versioning
και
λειτουργίες check-in και check-out στο
περιεχόµενο της πύλης

2.26

Ενσωµατωµένες υπηρεσίες για καθορισµό
διαδικασιών επισκόπησης και έγκρισης για
τη δηµοσίευση περιεχοµένου

ΝΑΙ

∆υνατότητα υποστήριξης του πρότυπου
W3C Web Accessiblility Initiative (WAI) για
την εξυπηρέτηση ατόµων µε ειδικές
ανάγκες

ΝΑΙ

Για το προσφερόµενο λογισµικό πρέπει να
παρέχεται η δυνατότητα ανάπτυξης νέων
εφαρµογών
και
επέκτασης
των
δυνατοτήτων της πύλης

ΝΑΙ

2.27

2.28

3 Σύστηµα ∆ιαχείρισης Περιεχοµένου Εικονικού ∆ιαδικτυακού Μουσείου
Σύστηµα ∆ιαχείρισης Περιεχοµένου Εικονικού ∆ιαδικτυακού Μουσείου
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

3.1

∆ιαχείριση
συστήµατος
µέσω
προγράµµατος
πλοήγησης (Web Browser) χωρίς την ανάγκη για
εγκατάσταση επιπρόσθετου λογισµικού.

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΝΑΙ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ /
ΣΧΟΛΙΑ
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3.2

Υποστήριξη ταυτόχρονης πρόσβασης πολλών
χρηστών (multi user). ∆υνατότητα ταυτόχρονης
λειτουργίας της εφαρµογής από περισσότερους του
ενός χρήστες, σε διαφορετικούς σταθµούς
εργασίας.

ΝΑΙ

3.3

Τήρηση των δεδοµένων της εφαρµογής σε Βάση
∆εδοµένων.

ΝΑΙ

3.4

Η σχεδίαση και υλοποίηση του υποσυστήµατος να
συµβαδίζει πλήρως µε τα λεγόµενα που
αναφέρονται στο σχετικό εδάφιο, Μέρος Β’ της
προκήρυξης

ΝΑΙ

3.5

Ενσωµατωµένος WYSIWYG editor µε διευρυµένες
λειτουργικότητες
όπως, εισαγωγή πινάκων,
εικόνων, κ.α.

ΝΑΙ

3.6

∆υνατότητα διαχείρισης media (audio, video files).

ΝΑΙ

3.7

User administration µε δυνατότητες χειρισµού
οµάδων, χρηστών (user rights access, delete,
create etc.).

ΝΑΙ

3.8

Εύκολος τρόπος
δεδοµένων.

ΝΑΙ

3.9

∆υνατότητα διαχείρισης
περιεχοµένου.

3.10

∆υνατότητα διαχείρισης συνδέσµων (links) (έλεγχος
συνόλου συνδέσµων ώστε να διαπιστώνεται ποια
από αυτά έχουν συνδεδεµένα άκρα και ποια όχι ).

ΝΑΙ

3.11

∆υνατότητα
σύνδεσης
εξωτερικών
κλειστών
οµάδων χρηστών µε αντίστοιχα δικαιώµατα
πρόσβασης (extranet), ώστε να παρέχεται η
δυνατότητα
ελεγχόµενης
εισαγωγής
και
επεξεργασίας περιεχοµένων.

ΝΑΙ

3.12

∆υνατότητα χειρισµού περισσότερων γλωσσών
πέραν της Ελληνικής (τουλάχιστον της Αγγλικής).

ΝΑΙ

3.13

Ελεγχόµενη δηµοσίευση περιεχοµένων (χρήστης /
επισκέπτης θα µπορεί να αποθηκεύει / τοποθετεί
περιεχόµενο στο σύστηµα, αλλά η δηµοσίευση θα
γίνεται από προκαθορισµένους χρήστες του
συστήµατος. Κατά τη δηµιουργία ενός χρήστη θα
ορίζεται εάν µπορεί να δηµοσιεύει συγκεκριµένες
κατηγορίες περιεχοµένων.

ΝΑΙ

3.14

∆υνατότητα πολυδιάστατης σύνθεσης περιεχοµένων
(σε ένα περιεχόµενο θα πρέπει να µπορούν να
ενσωµατωθούν
διάφορα
modules,
κείµενα,
γραφικά, media).

ΝΑΙ

3.15

Εύκολη αναζήτηση περιεχοµένων
αναζήτηση µε πολλά κριτήρια).

ΝΑΙ

3.16

Παρουσίαση συχνά τιθεµένων ερωτήσεων (FAQ).

επιλογής
και

και

επεξεργασίας

κατηγοριοποίησης

(συνδυαστική

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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3.17

∆υνατότητα εισαγωγής-εξαγωγής περιεχοµένου µε
τη
χρήση
συγκεκριµένων
προτύπων
αναπαράστασης και οργάνωσης δεδοµένων (π.χ.
XML).

ΝΑΙ

3.18

∆υνατότητα υποστήριξης του πρότυπου W3C Web
Accessiblility Initiative (WAI) για την εξυπηρέτηση
ατόµων µε ειδικές ανάγκες.

ΝΑΙ

3.19

∆υνατότητα υποστήριξης versioning και λειτουργίες
check-in και check-out στο περιεχόµενο της πύλης

ΝΑΙ

3.20

Συµµόρφωση
ως
προς
τις
απαιτήσεις
διαλειτουργικότητας που αναφέρονται στο σχετικό
εδάφιο, Μέρος Β’ της προκήρυξης

ΝΑΙ

∆) Προσφερόµενες Υπηρεσίες
1. Υπηρεσίες Ψηφιοποίησης, επεξεργασίας, επιστηµονικής τεκµηρίωσης, συγγραφής
ειδικών κειµένων, µετάφρασης και προστασίας τεκµηρίων

1

Υπηρεσίες Ψηφιοποίησης επεξεργασίας, επιστηµονικής τεκµηρίωσης, συγγραφής ειδικών κειµένων,
µετάφρασης και προστασίας τεκµηρίων

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

1.1

O Ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει τις
υπηρεσίες
ψηφιοποίησης,
επεξεργασίας
και
προστασίας
των
τεκµηρίων,
όπως
αυτές
περιγράφονται στις σχετικές παραγράφους, Μέρος
Β’ της παρούσης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
/ ΣΧΟΛΙΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ /
ΣΧΟΛΙΑ

ΝΑΙ

1.2

Να ψηφιοποιηθούν, επεξεργαστούν και να
προστατευθούν τουλάχιστον τα αναφερόµενα στην
παράγραφο Β.3.1.1, Μέρος Β’ της παρούσης

ΝΑΙ

1.3

Να γίνει η συγγραφή των ειδικών κειµένων για τις
ψηφιακές εφαρµογές

ΝΑΙ

1.4

Να εκτελεστούν οι λοιπές σχετικές εργασίες της
επιστηµονικής
τεκµηρίωσης,
µετάφρασης,
εισαγωγής στο υπό προµήθεια ολοκληρωµένο
σύστηµα διαχείρισης ψηφιακών συλλογών των
ψηφιοποιηµένων τεκµηρίων

ΝΑΙ

1.5

να αναφερθούν όλες οι σχετικές µεθοδολογίες και οι
προσφερόµενες υπηρεσίες αναλυτικά

ΝΑΙ

2. Εφαρµογή «∆ιαδραστικός χάρτης»
Εφαρµογή «∆ιαδραστικός χάρτης»
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ
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2.1

∆ιαχείριση συστήµατος µέσω προγράµµατος
πλοήγησης (Web Browser) χωρίς την ανάγκη
για εγκατάσταση επιπρόσθετου λογισµικού.

ΝΑΙ

2.2

Τήρηση των δεδοµένων της εφαρµογής σε
Βάση ∆εδοµένων

ΝΑΙ

2.3

Η
σχεδίαση
και
υλοποίηση
του
υποσυστήµατος να συµβαδίζει πλήρως µε τα
λεγόµενα που αναφέρονται στα σχετικά
εδάφια, Μέρος Β’ της προκήρυξης

ΝΑΙ

2.4

Υλοποίηση τουλάχιστον δύο (2) χαρτών της
Πόλεως των Αθηνών

ΝΑΙ

2.5

Συµµόρφωση ως προς τις απαιτήσεις
διαλειτουργικότητας που αναφέρονται στο
σχετικό εδάφιο, Μέρος Β’ της προκήρυξης

ΝΑΙ

3

Εφαρµογή «∆ιαδραστικό χρονολόγιο»

Εφαρµογή «∆ιαδραστικό χρονολόγιο»
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

3.1

∆ιαχείριση συστήµατος µέσω προγράµµατος
πλοήγησης (Web Browser) χωρίς την ανάγκη
για εγκατάσταση επιπρόσθετου λογισµικού.

ΝΑΙ

3.2

Τήρηση των δεδοµένων της εφαρµογής σε
Βάση ∆εδοµένων

ΝΑΙ

3.3

Η σχεδίαση και υλοποίηση του υποσυστήµατος
να συµβαδίζει πλήρως µε τα λεγόµενα που
αναφέρονται στο σχετικό εδάφιο, Μέρος Β’
της προκήρυξης

ΝΑΙ

3.4

Υλοποίηση τουλάχιστον δύο (2) χρονολογίων

ΝΑΙ

3.5

Συµµόρφωση
ως
προς
τις
απαιτήσεις
διαλειτουργικότητας που αναφέρονται στο
σχετικό εδάφιο, Μέρος Β’ της προκήρυξης

ΝΑΙ

4

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
ΣΧΟΛΙΑ

/

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
ΣΧΟΛΙΑ

/

Εφαρµογή «εικονικές περιηγήσεις»

Εφαρµογή «εικονικές περιηγήσεις»
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

4.1

∆ιαχείριση συστήµατος µέσω προγράµµατος
πλοήγησης (Web Browser) χωρίς την ανάγκη
για εγκατάσταση επιπρόσθετου λογισµικού.

ΝΑΙ

4.2

Τήρηση των δεδοµένων της εφαρµογής σε
Βάση ∆εδοµένων

ΝΑΙ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
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Η
σχεδίαση
και
υλοποίηση
του
υποσυστήµατος να συµβαδίζει πλήρως µε τα
λεγόµενα που αναφέρονται στο σχετικό
εδάφιο, Μέρος Β’ της προκήρυξης

4.3

Υλοποίηση τουλάχιστον
περιηγήσεων

4.4

δύο

(2)

ΝΑΙ

εικονικών

ΝΑΙ

Συµµόρφωση ως προς τις απαιτήσεις
διαλειτουργικότητας που αναφέρονται στο
σχετικό εδάφιο, Μέρος Β’ της προκήρυξης

4.5

ΝΑΙ

5 ∆ηµιουργία εικονικού µουσείου Αρχιτεκτονικής και πολεοδοµίας της πόλεως των
Αθηνών
δηµιουργία εικονικού µουσείου Αρχιτεκτονικής και πολεοδοµίας της πόλεως των Αθηνών
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

5.1

∆ιαχείριση
συστήµατος
µέσω
προγράµµατος πλοήγησης (Web
Browser) χωρίς την ανάγκη για
εγκατάσταση
επιπρόσθετου
λογισµικού.

ΝΑΙ

5.2

Τήρηση των δεδοµένων της
εφαρµογής σε Βάση ∆εδοµένων

ΝΑΙ

5.3

Η σχεδίαση και υλοποίηση του
υποσυστήµατος να συµβαδίζει
πλήρως µε τα λεγόµενα που
αναφέρονται στο σχετικό εδάφιο,
Μέρος Β’ της προκήρυξης

ΝΑΙ

5.4

Να
αναπτυχθούν
πλήρως
οι
εφαρµογές που αναφέρονται στο
σχετικό εδάφιο,
Μέρος Β’ της
προκήρυξης

ΝΑΙ

5.5

Συµµόρφωση
ως
προς
τις
απαιτήσεις
διαλειτουργικότητας
που αναφέρονται στο σχετικό
εδάφιο,
Μέρος
Β’
της
προκήρυξης

ΝΑΙ

6

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
ΣΧΟΛΙΑ

/

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
ΣΧΟΛΙΑ

/

Εφαρµογή «ψηφιακό βιβλίο επισκεπτών»

Εφαρµογή «ψηφιακό βιβλίο επισκεπτών»
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

6.1

∆ιαχείριση
συστήµατος
µέσω
προγράµµατος πλοήγησης (Web
Browser) χωρίς την ανάγκη για
εγκατάσταση
επιπρόσθετου
λογισµικού.

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΝΑΙ
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6.2

Τήρηση
των
δεδοµένων
της
εφαρµογής σε Βάση ∆εδοµένων

ΝΑΙ

6.3

Η σχεδίαση και υλοποίηση του
υποσυστήµατος
να
συµβαδίζει
πλήρως µε τα λεγόµενα που
αναφέρονται στο σχετικό εδάφιο,
Μέρος Β’ της προκήρυξης

ΝΑΙ

6.4

Συµµόρφωση
ως
προς
τις
απαιτήσεις διαλειτουργικότητας που
αναφέρονται στο σχετικό εδάφιο,
Μέρος Β’ της προκήρυξης

ΝΑΙ

7

Συµπληρωµατικές ενέργειες
ΑΠΑΙΤΗ
ΣΗ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

7.1

Υλοποίηση των ψηφιακών
εκπαιδευτικών εφαρµογών
και των µουσειοσκευών
όπως αναφέρονται στο
σχετικό εδάφιο, Μέρος Β’
της προκήρυξης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
ΣΧΟΛΙΑ

/

ΝΑΙ

8 Υπηρεσίες βιωµατικού τµήµατος έργου
Υπηρεσίες βιωµατικού τµήµατος έργου
α/α

Περιγραφή

Υποχρέωση

8.1

Ο ειδικός εξοπλισµός θα πρέπει να εγκατασταθεί
από τον Ανάδοχο στις θέσεις που θα του
υποδειχθούν και να τεθεί σε πλήρη λειτουργία.
Τυχόν
απαιτούµενες
καλωδιώσεις
συµπεριλαµβάνονται στο έργο

ΝΑΙ

8.2

Το λογισµικό θα πρέπει να είναι εγκατεστηµένο και
δε θα χρειάζεται ενεργοποίηση.

ΝΑΙ

8.3

Να σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί η εφαρµογή του
«ψηφιακού ξεναγού», που αναφέρεται στο σχετικό
εδάφιο, Μέρος Β’ της προκήρυξης

ΝΑΙ

8.3

Συµµόρφωση
µε
τις
προδιαγραφές
που
αναφέρονται στο σχετικό εδάφιο, Μέρος Β’ της
προκήρυξης.

ΝΑΙ

Απάντηση

Παραποµπή

Απάντηση

Παραποµπή

9 Υπηρεσίες ∆ηµοσιότητας
Υπηρεσίες ∆ηµοσιότητας
Περιγραφή

Υποχρέωση
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9.1

Σχεδιασµός και υλοποίηση των προβλεπόµενων
δράσεων δηµοσιότητας, σύµφωνα µε το σχετικό
εδάφιο, Μέρος Β’ της προκήρυξης

ΝΑΙ

9.2

Να παρατεθεί η µεθοδολογία που θα ακολουθηθεί

ΝΑΙ

9.3

Να υπάρξει έκθεση αποτελεσµάτων σαν παραδοτέο

ΝΑΙ

Ε) Άλλες υπηρεσίες
1 Εγκατάσταση, παραµετροποίηση, Εγγύηση, συντήρηση
1

Εγκατάσταση, παραµετροποίηση, Εγγύηση, συντήρηση

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1.1

O Ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει τις
υπηρεσίες εγκατάστασης, παραµετροποίησης
(όπου απαιτείται) και θέσης σε καλή λειτουργία
όλου του εξοπλισµού, βασικού λογισµικού,
ειδικού λογισµικού και εφαρµογών, όπως αυτές
περιγράφονται στις σχετικές παραγράφους,
µέρος Β’ της παρούσης

ΝΑΙ

O Ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει τις
υπηρεσίες εγγύησης και συντήρησης όπως
αυτές
περιγράφονται
στην
παράγραφο
«Υπηρεσίες Εγγύησης και Συντήρησης», µέρος
Β’ της παρούσης

ΝΑΙ

O Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει κατά
την υλοποίηση σχέδιο ελέγχου εξοπλισµού και
λογισµικού

ΝΑΙ

1.2

1.3

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
ΣΧΟΛΙΑ

2 Υπηρεσίες Υποστήριξης Πιλοτικής Λειτουργίας
2 Υπηρεσίες Υποστήριξης Πιλοτικής Λειτουργίας
α/α

Περιγραφή

Υποχρέωση

2.1

Χρονικό διάστηµα (σε µήνες) υποστήριξης στην
Πιλοτική λειτουργία του συστήµατος.

3 µήνες

2.2

Κατά την περίοδο Πιλοτικής λειτουργίας και για το
ωράριο λειτουργίας του φορέα καλείται να
παράσχει, µέσω τηλεφώνου, άµεση βοήθεια
πρώτου επιπέδου για όλους τους χρήστες του
συστήµατος.

ΝΑΙ

2.3

Τηλεφωνική βοήθεια σχετικά µε τη χρήση

ΝΑΙ

2.4

Τηλεφωνική
βοήθεια
για
προβληµάτων κατά την χρήση

ΝΑΙ

2.5

Παραποµπή σύνθετων προβληµάτων για επιτόπια
παρουσία ειδικών και τεχνικών στους χώρους του
φορέα.

τη

αντιµετώπιση

ΝΑΙ

Απάντηση

Παραποµπή

/
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2.6

Ο υποψήφιος Ανάδοχος στην τεχνική προσφορά
του υποχρεούται να περιγράψει αναλυτικά την δοµή
και οργάνωση του Help Desk.

ΝΑΙ

2.7

Παρακολούθηση της καλής λειτουργίας, καθηµερινή
διαχείριση όλων των συστηµάτων (Εξοπλισµού και
Εφαρµογών)

ΝΑΙ

2.8

Παρακολούθηση της καλής λειτουργίας και
καθηµερινή διαχείριση, και παροχή υπηρεσιών για
την αποκατάσταση οποιασδήποτε δυσλειτουργίας
όλων των συστηµάτων (Εξοπλισµός, εφαρµογές και
λογισµικό, κ.λπ.)

ΝΑΙ

2.9

Αναλυτική περιγραφή στην Τεχνική Προσφορά των
προτεινόµενων ειδικών χαρακτηριστικών της
υπηρεσίας υποστήριξης στην πιλοτική λειτουργία
που θα προσφέρει ο Ανάδοχος

ΝΑΙ

3 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης Προσωπικού Φορέα
3 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης Προσωπικού Φορέα
α/α

Περιγραφή

Υποχρέωση

3.1

Παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης στους χρήστες του
συστήµατος διαχείρισης ψηφιακών συλλογών και
δραστηριοτήτων
µουσείων
ανά
ειδικότητα
εκπαίδευσης (∆ιαχειριστές και Απλοί χρήστες)

ΝΑΙ

3.2

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει επαρκή
εκπαίδευση για το προσωπικό του φορέα στην ως
άνω εφαρµογή. Η εκπαίδευση θα πρέπει να έχει
ολοκληρωθεί µέχρι την οριστική παραλαβή του
έργου

>= 2
εβδοµάδες

3.3

Παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης στη χρήση και
διαχείριση των εφαρµογών που θα αναπτυχθούν

ΝΑΙ

3.4

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει επαρκή
εκπαίδευση για το προσωπικό του φορέα στη χρήση
και διαχείριση των εφαρµογών. Η εκπαίδευση θα
πρέπει να έχει ολοκληρωθεί µέχρι την οριστική
παραλαβή του έργου

>= 2
εβδοµάδες

3.5

Να κατατεθεί η σχετική µεθοδολογία που θα
ακολουθηθεί

ΝΑΙ

3.6

Αναλυτική περιγραφή προγραµµάτων εκπαίδευσης
σε συνάρτηση µε το γνωστικό υπόβαθρο των
συµµετεχόντων

ΝΑΙ

3.8

Αναλυτική πρόταση, στην Τεχνική Προσφορά, του
προγράµµατος και στην Οικονοµική Προσφορά του
κόστους κατάρτισης για τις παρεχόµενες υπηρεσίες
εκπαίδευσης

ΝΑΙ

Απάντηση

Παραποµπή
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4 Υπηρεσίας Φιλοξενίας σε Data Center
4 Υπηρεσίας Φιλοξενίας σε Data Center
α/α

Περιγραφή

Υποχρέωση

4.1

Εγκατάσταση σε φυλασσόµενο χώρο µε έλεγχο
φυσικής πρόσβασης

ΝΑΙ

4.2

Εναλλακτικές πηγές ενέργειας (UPS)

ΝΑΙ

4.3

Συνεχής έλεγχος
λειτουργίας

4.4

Τακτικός έλεγχος για
ενηµερώσεις ασφαλείας

4.5

∆υνατότητα φιλοξενίας όλων των εφαρµογών του
πληροφοριακού συστήµατος

ΝΑΙ

4.6

Υποστήριξη βάσεων δεδοµένων

ΝΑΙ

4.7

Ελάχιστο Bandwidth

ΝΑΙ

4.8

Αποµακρυσµένη πρόσβαση µέσω remote shell µε
κρυπτογραφηµένη µεταφορά δεδοµένων (secure
shell)

ΝΑΙ

4.9

Καθηµερινή λήψη αντιγράφων ασφαλείας

ΝΑΙ

4.10

∆ιαθέσιµο Bandwidth (instant / ανά µήνα)

ΝΑΙ

4.11

Υλικό σχεδιασµένο για υψηλή διαθεσιµότητα

ΝΑΙ

4.12

∆ίσκοι σε συστοιχία πλεονασµού RAID

ΝΑΙ

4.13

Τείχος προστασίας (Firewall)

ΝΑΙ

4.14

Η διάρκεια του SLA δεν θα είναι µικρότερη από 10
µήνες

4.15

Η απόκριση του συστήµατος δεν πρέπει να είναι
µεγαλύτερη από 3 δευτερόλεπτα για τις online
συναλλαγές, ακόµα και σε καταστάσεις µέγιστης
επιβάρυνσης.

και

παρακολούθηση
κενά

ασφαλείας

καλής
και

ΝΑΙ
ΝΑΙ

>=10
µήνες

Απάντηση

Παραποµπή
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C.3

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Π.Ο.Π. 1

εξοπλισµός και λογισµικό (λογισµικό συστήµατος, έτοιµο λογισµικό)

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΥΠΟΣ

ΠΟΣΟΤ
ΗΤΑ

ΦΠΑ
ΤΙΜΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2ΟΥ
ΑΞΙΑ ΜΕ
ΕΤΟΥΣ
3ΟΥ ΕΤΟΥΣ
1ΟΥ ΕΤΟΥΣ
ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ

ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΣΥΝΟΛ
Ο

Π.Ο.Π. 2

Α/
Α

Υπηρεσίες υλοποίησης εφαρµογών (ανάπτυξη, παραµετροποίηση, υλοποίηση)

ΠΕΡΙΓΡΑΦ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
Η

1
2
3
4
5

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€]

ΤΙΜΗ
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ ΜΕ
ΦΠΑ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1

ΟΥ

ΕΤΟΥΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2ΟΥ
ΕΤΟΥΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3ΟΥ ΕΤΟΥΣ
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Π.Ο.Π. 3 Υπηρεσίες
Εκπαίδευσης,
πιλοτικής λειτουργίας κλπ.

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

εγκατάστασης,

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

προβολής/προώθησης,

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΤΙΜΗ
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ ΜΕ
ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ

Π.Ο.Π. 4

Λοιπές ∆απάνες

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€]
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΝΟΛΟ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΦΠΑ
[€]

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ
ΜΕ
[€]

ΦΠΑ
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ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Π.Ο.Π. 5

Α/Α

Συγκεντρωτικός πίνακας Οικονοµικής Προσφοράς

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
[€]

1

εξοπλισµός και λογισµικό
(Πίνακας Π.Ο.Π. 1 )

2

Υπηρεσίες (ανάπτυξη, παραµετροποίηση,
εγκατάσταση, εκπαίδευση,
προβολή/προώθηση, πιλοτική λειτουργία
κλπ.) (Πίνακας Π.Ο.Π. 2)

3

Υπηρεσίες Εκπαίδευσης (Πίνακας Π.Ο.Π.
3)

4

Λοιπές ∆απάνες (Πίνακας Π.Ο.Π. 4 )
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ)

ΦΠΑ [€]

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ
ΜΕ ΦΠΑ [€]
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Π.Ο.Π. 6 Πίνακας Κόστους Συντήρησης 3 (τριών) ετών
ΕΤΟΣ*

ΑΞΙΑ
ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

ΦΠΑ

ΑΞΙΑ ΜΕ
ΦΠΑ

ΕΤΗΣΙΟ
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ**

1ο
2ο
3ο
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ
ΑΞΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
* ΕΤΟΣ: µετά την ελάχιστη ζητούµενη Περίοδο Εγγύησης
**Το ΕΤΗΣΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (για την κάθε γραµµή του Πίνακα Π.Ο.Π. 6 προκύπτει
διαιρώντας το ποσό που αναγράφεται στη στήλη «ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΞΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)» του ίδιου Πίνακα µε το «ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ)»
που αναγράφεται στη στήλη «ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ» του Πίνακα Π.Ο.Π. 5 ήτοι
µε τη Συνολική Αξία (χωρίς ΦΠΑ) της Οικονοµικής Προσφοράς του υποψηφίου Αναδόχου για το
Έργο.

Το κόστος Συντήρησης που αναφέρεται στον Πίνακα Π.Ο.Π. 6
προϋπολογισµό του έργου.

δεν περιλαµβάνεται στον

Επισηµαίνεται ότι οι πίνακες της οικονοµικής προσφοράς, ΧΩΡΙΣ ΤΙΜΕΣ, θα πρέπει να
συµπεριλαµβάνονται και στην τεχνική προσφορά του υποψηφίου
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C.4

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆ : ΣΥΜΒΑΣΗ

Σελ.123 / 142

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΕΙΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΕΝΩΣΗ

ΕΘΝΙΚΟ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ
ΑΝΑΦΟΡΑΣ
2007 – 2013

ΕΙ∆ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΨΗΦΙΑΚΟΥ
ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΙ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

«ΨΗΦΙΑΚΗ
ΣΥΓΚΛΙΣΗ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
«ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ»

Απόφαση Ένταξης: 154.534/ΨΣ13731-Α2
Κωδικός Ο.Π.Σ.: 217119

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

«ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΧΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ»

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΜΟΥΣΕΙΟΝ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ - Ι∆ΡΥΜΑ ΒΟΥΡΟΥΕΥΤΑΞΙΑ
ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ :

…………………..........................

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ: .................................... €
(συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ)
ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.: ............................. €
Φ.Π.Α.: .................................. €
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ΣΥΜΒΑΣΗ

Στην Αθήνα, σήµερα την ............., ηµέρα ..................... µεταξύ
αφενός
του Ν.Π.Ι.∆. .................................., που εδρεύει στην στην (οδός) , (ΤΚ), (περιοχή), (πόλη.),
ΑΘΗΝΑ, µε ΑΦΜ ......................, φορολογικά υπαγόµενη στην ∆ΟΥ ..................... και
εκπροσωπείται νόµιµα από τον Πρόεδρο και ∆/νοντα Σύµβουλο κ. ....................... και στο
εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύµβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή» και
αφετέρου
της εταιρείας µε την επωνυµία ..........................................................., που εδρεύει στην
...................... στην οδό ........................, ΤΚ ................., µε ΑΦΜ ...................... και ∆ΟΥ
..............................., η οποία εκπροσωπείται νόµιµα από τον κύριο .............................. ,
(τίτλος εκπροσώπου) και στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύµβαση ως «ο Ανάδοχος»,
και έχοντας υπόψη τις παρακάτω διατάξεις:

1. της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 31ης Μαρτίου
2004 περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµόσιων συµβάσεων έργων, προµηθειών
και υπηρεσιών (όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής της 7ης
Σεπτεµβρίου 2005 για την τροποποίηση του παραρτήµατος ΧΧ της οδηγίας 2004/17/ΕΚ και του
παραρτήµατος VIII της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου περί δηµοσίων
συµβάσεων και τον Κανονισµό 2083/2005 της 19ης ∆εκεµβρίου 2005 για την τροποποίηση των
οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον
αφορά τα κατώτατα όρια εφαρµογής τους κατά τη διαδικασία σύναψης συµβάσεων),

2. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 (ΦΕΚ 266150/10-07-2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου
(Κ.Π.∆.)», όπου στην παρούσα γίνεται ρητή αναφορά στα άρθρα του, όπως εν προκειµένω
δύναται να ισχύουν αναλογικά ή συµπληρωµατικά, και κατά µέρος που δεν αντίκειται στις
διατάξεις του Π.∆. 60/2007,

3. Τις διατάξεις του Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α΄/ 16-3-2007) «Προσαρµογή της Ελληνικής
Νοµοθεσίας στην Οδηγία 2004/18/ΕΚ», όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ
της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
της 16ης Νοεµβρίου 2005,

4. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1177/2009, της Επιτροπής της 30ης Νοεµβρίου 2009 που τροποποιεί
τις Οδηγίες 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρµογής τους κατά τις διαδικασίες σύναψης συµβάσεων

5. της Οδηγίας 89/665/ΕΟΚ, «για το συντονισµό των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών
διατάξεων περί της εφαρµογής των διαδικασιών προσφυγής στον τοµέα της σύναψης των
συµβάσεων κρατικών προµηθειών και δηµοσίων έργων» και της Οδηγίας 92/13/ΕΟΚ του
Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία
2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης ∆εκεµβρίου 2007 (L
335), (ΦΕΚ 173/Α/2010)

6. του Ν. 3886/2010, «∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµόσιων συµβάσεων −
Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης
Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L
76), όπως τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 11ης ∆εκεµβρίου 2007 (L 335), (ΦΕΚ 173/Α/2010)

7. της Υ.Α ΥΑΠ/Φ.30/Γ/133/367/2001 (ΦΕΚ 1223/Β), «Εξαίρεση περιπτώσεων προµήθειας
εξοπλισµού πληροφορικής (υλικού, λογισµικού, δικτύων) και παροχής συναφών υπηρεσιών από
την έγκριση του Υπουργού Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης»,
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8. Το Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95), «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών
θεµάτων»,

9. Το Π.∆. 116/2003 (ΦΕΚ 138/Α/2003) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην Οδηγία
2000/35 της 29.06.2000 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις Εµπορικές
Συναλλαγές»

10. Την Υ.Α Αριθµ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.2008: «Υπουργική απόφαση συστήµατος διαχείρισης»
(ΦΕΚ 540/27.03.2008 τεύχος Β’) όπως αυτή τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 43804/ΕΥΘΥ
2041/7.9.2009 και ισχύει.

11. Το Ν. 3614/03.12.2007: ∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την
προγραµµατική περίοδο 2007 – 2013. (ΦΕΚ 267/03.12.2007 τεύχος Α’)

12. Το Ν. 3840/31.03.2010: Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας
των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και άλλες
διατάξεις.

13. Την ΥΑ Υπ. Αν. Π1/4710/16.12.2008 (ΦΕΚ 27/07.01.2009 τεύχος Β’) «Εξαίρεση από την ένταξη
στο ΕΠΠ προµήθειας ειδών πληροφορικής που εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα
«Κοινωνία της Πληροφορίας»,

14. Τον Κανονισµό (ΕΚ) 1159/2000 της Ε.Ε. (30/5/2000) για τις δράσεις πληροφόρησης και
δηµοσιότητας που πρέπει να αναλαµβάνουν τα κράτη-µέλη σχετικά µε τις παρεµβάσεις των
διαρθρωτικών ταµείων.

15. Τον Ν.2472/1997 όπως τροποποιήθηκε από τον Ν.3471/2006 «Προστασία δεδοµένων
προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών»
(ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006)

16. Την υπ’ αριθµ. 154.534/ΨΣ13731-Α2 απόφαση του Ειδικού Γραµµατέα Ψηφιακού Σχεδιασµού
για ένταξη της Πράξης µε τίτλο «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΧΤΕΣ ΚΑΙ
ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ»

17. Την µε αριθ. __/___ (πρακτικό __) απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΤΗΣ
ΠΟΛΕΩΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ - Ι∆ΡΥΜΑΤΟΣ ΒΟΥΡΟΥ-ΕΥΤΑΞΙΑ περί έγκρισης της κατακύρωσης του
έργου,
συνοµολογήθηκαν και συµφωνήθηκαν τα ακόλουθα:

Σε συνέχεια του διεθνούς ανοικτού διαγωνισµού που προκηρύχθηκε από την Αναθέτουσα Αρχή
µε την αρ. Πρωτοκόλλου .................. προκήρυξη («η Προκήρυξη») και κατακυρώθηκε στον
Ανάδοχο µε την υπ. αρ. ......................... Απόφαση κατακύρωσης («η Κατακύρωση»),
ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υλοποίηση του έργου «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ
ΧΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ»,το οποίο έχει ενταχθεί στη ΣΑΜ ......................... µε ενάριθµο.
........................................
ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το Έργο θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τους όρους 1) της παρούσας σύµβασης 2) την από
11/4/2011, υπ’ αριθµ. 2591 Προκήρυξη ∆ιεθνούς ανοικτού διαγωνισµού του έργου, 3) την υπ.
αρ. .......................... Απόφαση κατακύρωσης, 4) την Τεχνική – Οικονοµική Προσφορά του
Αναδόχου, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο Τµήµα της παρούσας σύµβασης ως
Παραρτήµατα: Ι (Προκήρυξη), ΙΙ (Απόφαση κατακύρωσης), ΙΙΙ (Τεχνική – Οικονοµική
Προσφορά) αντίστοιχα.
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ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Κάθε επικοινωνία µεταξύ του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής γίνεται στην Ελληνική
γλώσσα.
Στην Ελληνική γλώσσα συντάσσονται επίσης και υποβάλλονται τα έγγραφα Παραδοτέα και όλο
το υλικό τεκµηρίωσης (π.χ. οδηγίες, εκθέσεις, συστάσεις) που τα συνοδεύει.

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ
Τα τεύχη της ∆ιαδικασίας που µετά την υπογραφή της παρούσας σύµβασης θα αποτελούν τα
συµβατικά τεύχη, είναι κατά σειρά ισχύος τα ακόλουθα :
•

Η παρούσα Σύµβαση

•

Η Απόφαση Κατακύρωσης του Έργου στον Ανάδοχο

•

Η Οικονοµική προσφορά του αναδόχου

•

Η Τεχνική προσφορά του αναδόχου

•

Η Προκήρυξη του ∆ιαγωνισµού του Έργου

ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Η έγγραφη επικοινωνία µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου (Έγγραφα,
∆ιοικητικές εντολές) πραγµατοποιείται ταχυδροµικά, τηλεγραφικά, τηλετυπικά ή
τηλεοµοιοτυπικά ή και ιδιοχείρως, ως ακολούθως: Για την

Αναθέτουσα Αρχή: ..............................
…………(ονοµατεπώνυµο αρµοδίου)…………
Ο∆ΟΣ...............
ΤΚ...............
Τηλ: ................

Για τον Ανάδοχο:

fax: ................

.....................................
.....................................
..................................
.....................................
Τηλ: .......................... fax: ........................

Σε κάθε περίπτωση, ο αποστολέας λαµβάνει κάθε αναγκαίο µέτρο για να εξασφαλίσει την
παραλαβή του Εγγράφου και την απόδειξη της.
Όποτε στη Σύµβαση γίνεται λόγος για ειδοποίηση, κοινοποίηση, συµφωνία, έγκριση,
βεβαίωση, πιστοποίηση ή απόφαση, και εφόσον δεν προβλέπεται άλλως, η εν λόγω
ειδοποίηση, κοινοποίηση, συµφωνία, έγκριση, πιστοποίηση, βεβαίωση ή απόφαση θα είναι
γραπτή.

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ
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Χωρίς την προηγούµενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος δεν
αποκαλύπτει εµπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την
υλοποίηση του Έργου, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων
λαµβάνει γνώση σε σχέση µε τη Σύµβαση, υποχρεούται δε να µεριµνά ώστε το προσωπικό
του, οι υπεργολάβοι του και κάθε συνεργαζόµενος µε αυτόν να τηρήσει την ως άνω
υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η
Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν αποδεδειγµένης θετικής
ζηµίας της, την παύση κοινοποίησης των εµπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της
στο µέλλον.
Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δηµόσιες δηλώσεις σχετικά µε το Έργο χωρίς την
προηγούµενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συµµετέχει σε δραστηριότητες
ασυµβίβαστες µε τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δεν δεσµεύει την
Αναθέτουσα Αρχή, µε κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούµενη γραπτή της συναίνεση.
Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, όλα τα εξουσιοδοτηµένα από την Αναθέτουσα Αρχή
πρόσωπα οφείλουν να µην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά µόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται
να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και µε την ευκαιρία της
εκτέλεσης του Έργου και αφορούν σε τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα ή µεθόδους κατασκευής ή
λειτουργίας του Έργου ή του Αναδόχου ή των υπεργολάβων του.

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να µεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύµβαση ή µέρος αυτής χωρίς την
έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατ’ εξαίρεση, ο Ανάδοχος δικαιούται να
εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή
Συµβατικού Τιµήµατος, µε βάση τους όρους της Σύµβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του που
λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα.
Εάν ο Ανάδοχος προβεί σε µεταβίβαση ή εκχώρηση χωρίς την προηγούµενη συναίνεση της
Αναθέτουσας Αρχής, η τελευταία δικαιούται, χωρίς προηγούµενη όχληση, να επιβάλει
αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της Σύµβασης.

ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ
Ο Ανάδοχος, για την υλοποίηση του Έργου, θα χρησιµοποιήσει τους υπεργολάβους που έχει
προσδιορίσει στην Προσφορά, για το εκεί προσδιοριζόµενο τµήµα.
Οι υπεργολάβοι δεν αποκτούν οποιαδήποτε συµβατική σχέση µε την Αναθέτουσα Αρχή.
Ο Ανάδοχος ευθύνεται για τις πράξεις και παραλείψεις των υπεργολάβων του, των
εκπροσώπων ή των υπαλλήλων τους, όπως ακριβώς και για τις πράξεις και παραλείψεις του
ιδίου, των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων του.
Ο Ανάδοχος δικαιούται να αντικαταστήσει υπεργολάβο σε περίπτωση διακοπής της
συνεργασίας του µε αυτόν ή να χρησιµοποιήσει και άλλον υπεργολάβο, µόνο εφ’ όσον ο νέος
υπεργολάβος ανταποκρίνεται στα αντίστοιχα κριτήρια επιλογής που ίσχυσαν για την ανάθεση
της Σύµβασης και εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Για το σκοπό αυτό ο Ανάδοχος
υποβάλει σχετικό αίτηµα προς έγκριση προηγουµένως στην Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιώντας
την ταυτότητα του νέου υπεργολάβου και το αντικείµενο που θα εκτελέσει, µαζί µε την
απαιτούµενη τεκµηρίωση για την απόδειξη συνδροµής στο πρόσωπό του των κριτηρίων που
ίσχυσαν για την ανάθεση της Σύµβασης.
Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο την αντικατάσταση υπεργολάβου
και κάθε άλλου προσώπου εµπλεκοµένου στην εκτέλεση του Έργου που, κατά την βάσιµη και
αιτιολογηµένη κρίση της, δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Έργου, ο δε Ανάδοχος
υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να ανταποκριθεί στην απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής
για εξεύρεση αντικαταστάτη υπεργολάβου, σε εύλογο κατά την Αναθέτουσα Αρχή χρονικό
διάστηµα.
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Εάν ο Ανάδοχος συνάψει σύµβαση υπεργολαβίας χωρίς έγκριση, η Αναθέτουσα Αρχή
δικαιούται, χωρίς προηγούµενη όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της
Σύµβασης.
Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του Έργου φέρει αποκλειστικά ο
Ανάδοχος.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

∆ΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Η Αναθέτουσα Αρχή θα διαθέσει το προσωπικό που απαιτείται για τις ανάγκες, την
παρακολούθηση και τον έλεγχο της πορείας υλοποίησης του Έργου και τη µεταφορά
τεχνογνωσίας στην Αναθέτουσα Αρχή.

ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να παραδίδει στον Ανάδοχο, ατελώς, κάθε έγγραφο, σχέδιο,
µελέτη, προδιαγραφή και γενικότερα κάθε στοιχείο που έχει στην κατοχή της και δικαιούται να
γνωστοποιήσει, σχετικό µε την εκτέλεση του Έργου, µετά από σχετικό προηγούµενο αίτηµα του
Αναδόχου.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να επιστρέψει όλα τα στοιχεία της ως άνω παραγράφου µε την
οριστική παραλαβή του Έργου ή µε την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της Σύµβασης.

ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να παρέχει στον Ανάδοχο πρόσβαση, σε όλους τους χώρους
που θα εγκατασταθεί εξοπλισµός, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες και σε περίπτωση που
προβλέπεται τέτοια δυνατότητα σε επιµέρους άρθρα της Σύµβασης και εκτός εργασίµων
ηµερών και ωρών.
Η Αναθέτουσα Αρχή λαµβάνει όλα τα ενδεδειγµένα µέτρα για την προστασία και ασφάλεια του
προσωπικού του Αναδόχου και των Υπεργολάβων του, ιδίως δε ενηµερώνει εγγράφως τον
Ανάδοχο σχετικά µε τις ιδιαιτερότητες των χώρων όπου εκτελείται το Έργο.
Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να παρέχει στον Ανάδοχο πρόσβαση στις ήδη υπάρχουσες
εφαρµογές και εξοπλισµό της που έχουν συνάφεια µε το Έργο.

ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΡΙΤΟΥΣ
Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει τη συνδροµή της Αναθέτουσας Αρχής προκειµένου να
διευκολυνθεί στην επικοινωνία του µε τυχόν εµπλεκόµενες αρµόδιες αρχές ή άλλα πρόσωπα,
εφ’ όσον θεωρεί ότι η επικοινωνία αυτή απαιτείται για να τον υποβοηθήσει στην εκπλήρωση
των συµβατικών υποχρεώσεών του.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις απορρέουσες από τη Σύµβαση υποχρεώσεις του µε τη
δέουσα προσοχή και επιµέλεια και τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ο Ανάδοχος κατέθεσε την υπ΄ αριθµ. ............... εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της
Τράπεζας .............. ποσού ............. € που αντιστοιχεί στο 10% των .............. € (σύνολο
καθαρής αξίας της σύµβασης άνευ Φ.Π.Α.)
Το ύψος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης δύναται να αναπροσαρµόζεται (αποµείωση)
σε τακτά χρονικά διαστήµατα ανάλογα µε τις εκάστοτε τιµολογήσεις. Ο Ανάδοχος (εφόσον το
επιθυµεί) υποχρεούται προς τούτο να υποβάλει σχετικό αίτηµα, συνοδευόµενο από κατάσταση
υλοποιηθέντος έργου και αντίστοιχων τιµολογίων του. Η Αναθέτουσα Αρχή, µετά από σχετική
εξέταση του αιτήµατος, θα αποφαίνεται περί του αιτήµατος και θα ενηµερώνει σχετικά τον
Ανάδοχο, ο οποίος θα προβαίνει στις αντίστοιχες ενέργειες, ήτοι κατάθεση νέας εγγυητικής
επιστολής, µε αντίστοιχη επιστροφή της παλαιάς. Η τελευταία Εγγυητική Επιστολή Καλής
Εκτέλεσης επιστρέφεται στον δεύτερο των συµβαλλοµένων µετά από την οριστική παραλαβή
των παραδοτέων του έργου και την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο
συµβαλλόµενους.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Ο Ανάδοχος υποχρεούται, µετά την οριστική παραλαβή του Έργου, πριν από την επιστροφή σ’
αυτόν της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης και προκειµένου να επιστραφεί αυτή, να
καταθέσει εγγυητική επιστολή, η αξία της οποίας θα ανέρχεται στο 2,5% του Συµβατικού
Τιµήµατος άνευ Φ.Π.Α. µε χρόνο ισχύος ίσο από την Περίοδο Εγγύησης και η οποία
επιστρέφεται µε τη λήξη της Περιόδου Εγγύησης.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που
λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ε.Ε. και έχουν, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία των
κρατών – µελών, αυτό το δικαίωµα.
Εάν, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύµβασης, το πιστωτικό ίδρυµα ή άλλο νοµικό πρόσωπο
που εξέδωσε εγγυητική επιστολή περιέλθει σε αδυναµία να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του,
ο Ανάδοχος οφείλει να παράσχει νέα εγγυητική επιστολή µε τους ίδιους όρους, εντός δέκα (10)
ηµερών από την προηγούµενη σχετική όχληση της Αναθέτουσας Αρχής. Εάν ο Ανάδοχος δεν
παράσχει νέα εγγυητική επιστολή, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύµβαση.
Εγγυητικές επιστολές που εκδίδονται σε κράτος - µέλος της Ε.Ε. εκτός της Ελλάδας, θα
συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο για κάθε ζηµία ή απώλεια των προϊόντων που θα παραδοθούν
στην Αναθέτουσα Αρχή σε εκτέλεση της σύµβασης, µέχρι την ηµεροµηνία οριστικής
παραλαβής τους, υποχρεούµενος σε περίπτωση ζηµιάς, φθοράς ή απώλειας σε πλήρη
αποκατάσταση ή, ακόµη και αντικατάστασή τους.
Μετά την οριστική παραλαβή ο κίνδυνος µεταβιβάζεται στην Αναθέτουσα Αρχή.
Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε ζηµία ή βλάβη προσώπων, πραγµάτων ή εγκαταστάσεων
της Αναθέτουσας Αρχής, του προσωπικού της ή τρίτων και για την αποκατάσταση κάθε
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τέτοιας βλάβης ή ζηµιάς που είναι δυνατόν να προκληθεί κατά ή επ’ ευκαιρία της εκτέλεσης
του έργου από τον Ανάδοχο ή τους υπεργολάβους του εφ’ όσον οφείλεται σε πράξη ή
παράλειψη αυτών ή σε ελάττωµα του εξοπλισµού.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
Ο Ανάδοχος αποζηµιώνει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε απαίτηση τρίτων από την εκτέλεση
του Έργου, η οποία απορρέει από τη χρήση διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, σχεδίων,
υποδειγµάτων και εργοστασιακών ή εµπορικών σηµάτων εκ µέρους του, η οποία αναφέρεται
στη Σύµβαση ή την Προσφορά.
Ο Ανάδοχος αποζηµιώνει πλήρως την Αναθέτουσα Αρχή, για κάθε θετική αποδεδειγµένη ζηµία
που ενδεχοµένως προξενηθεί σε αυτήν από ευθύνη του Αναδόχου ή των προσώπων που
συνεργάζονται µε αυτόν για την υλοποίηση του Έργου. Σε καµία περίπτωση η συνολικώς
οφειλόµενη αποζηµίωση δεν δύναται να υπερβεί το ύψος του συµβατικού τιµήµατος.
Ο Ανάδοχος συντρέχει µε δαπάνες του την Αναθέτουσα Αρχή, αναλαµβάνοντας το κόστος
κάθε αντιδικίας, εξώδικης ή δικαστικής, µε τρίτους, που συνδέεται µε την εκ µέρους του
αδυναµία ή πληµµελή εκπλήρωση των συµβατικών του υποχρεώσεων.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ – ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Εντός πέντε (5) ηµερών από την Ηµεροµηνία Υπογραφής της Σύµβασης, ο Ανάδοχος θα
συντάξει και θα υποβάλει στην Αναθέτουσα Αρχή επικαιροποιηµένο το πρόγραµµα εκτέλεσης
της Σύµβασης, που υποβλήθηκε µε την Προσφορά του Αναδόχου (Παράρτηµα ΙΙΙ), στο οποίο
θα εµφανίζονται όλες οι δραστηριότητες του Έργου και οι πραγµατικές ηµεροµηνίες έναρξης
και λήξης τους.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η προθεσµία εκτέλεσης του Έργου, αρχίζει από την Ηµεροµηνία Υπογραφής της Σύµβασης και
διαρκεί ....... (αριθµ) (ολογρ) µήνες.

Το χρονοδιάγραµµα που εµφανίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI της Σύµβασης απεικονίζει την
προθεσµία εκτέλεσης του Έργου και κάθε επί µέρους τµήµατός του, µε την επιφύλαξη των
εποµένων άρθρων.

ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί µονοµερώς το δικαίωµα µετάθεσης του χρονοδιαγράµµατος του
Έργου ή επί µέρους προβλεπόµενων χρονικών σηµείων ή δραστηριοτήτων του
χρονοδιαγράµµατος, εάν κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται, για συνολικό χρονικό διάστηµα 30
ηµερών, και στις περιπτώσεις αυτές η Αναθέτουσα Αρχή θα ενηµερώνει εγκαίρως τον Ανάδοχο
για την αναθεώρηση του προγράµµατος εκτέλεσης της Σύµβασης, ως προς τη συγκεκριµένη
δραστηριότητα.
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Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει µετάθεση της προθεσµίας εκτέλεσης του Έργου, στην
περίπτωση που η εκτέλεση της Σύµβασης ή επί µέρους δραστηριοτήτων της καθυστερεί ή
πρόκειται να καθυστερήσει για λόγους που δεν αναφέρονται σε περιοχές ευθύνης του ή για
λόγους ανωτέρας βίας.
Ο Ανάδοχος, εντός 15 ηµερών αφότου έλαβε γνώση γεγονότος που ενδέχεται να προκαλέσει
τέτοιου είδους καθυστέρηση, υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή αίτηµα µετάθεσης της
προθεσµίας εκτέλεσης, την οποία κρίνει ότι δικαιούται, παρέχοντας πλήρη και λεπτοµερή
στοιχεία του αιτήµατός του, ώστε να καταστεί αµέσως δυνατή η εξέτασή του.
Η Αναθέτουσα Αρχή εξετάζει το αίτηµα του Αναδόχου – η οποία αποφασίζει τελικά – εάν
δικαιολογείται να δοθεί µετάθεση και πόση, είτε για το µέλλον είτε µε αναδροµική ισχύ.
Μετάθεση της προθεσµίας εκτέλεσης επί µέρους δραστηριοτήτων της Σύµβασης είναι δυνατό
να εγκριθεί, µε την ίδια ως άνω διαδικασία και σε περιπτώσεις καθυστερήσεων που ανάγονται
σε άλλους λόγους, υπό τη ρητή αίρεση ότι ο Ανάδοχος δεσµεύεται, µε την αίτησή του, ότι η
µετάθεση της εκτέλεσης των επιµέρους δραστηριοτήτων δεν θα επηρεάσει το συνολικό
χρονοδιάγραµµα του Έργου και η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει ότι, µε την ικανοποίηση του
αιτήµατος µετάθεσης δεν καθίσταται δυσµενέστερο το πλαίσιο των σχετικών µε τις
διαδικασίες, τους χρόνους και την παροχή ανθρώπινων πόρων υποχρεώσεων της Αναθέτουσας
Αρχής.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που προβλέπεται να παραδοθούν ή να παρασχεθούν στα πλαίσια
της Σύµβασης καθώς και ο τρόπος παράδοσης ή εκτέλεσής τους, πρέπει να συµφωνούν, από
κάθε άποψη, µε τα οριζόµενα στο Αναλυτικό Τεύχος της Προκήρυξης του έργου και στην
Προσφορά του Αναδόχου.
Για οποιαδήποτε προσωρινή ή ενδιάµεση παραλαβή προβλέπεται στο αναλυτικό τεύχος
προκήρυξης, στην προσφορά του αναδόχου και στη Σύµβαση, θα πρέπει να υποβάλλεται
αίτηση από τον Ανάδοχο στην Αναθέτουσα αρχή. Στην αίτηση θα αναγράφεται η περιγραφή
των προϊόντων ή υπηρεσιών που προτείνονται για παραλαβή, σύµφωνα µε τη Σύµβαση, και ο
τόπος όπου θα γίνει η παραλαβή, ανάλογα µε την περίπτωση.

ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Το πλήρες και αποκλειστικό περιουσιακό δικαίωµα επί του λογισµικού εφαρµογών που ο
Ανάδοχος θα κατασκευάσει εξ αρχής σε εκτέλεση της Σύµβασης, µεταβιβάζεται επ’ αόριστον,
στην Αναθέτουσα Αρχή για πλήρη και απόλυτη χρήση και εκµετάλλευση από αυτήν, από τη
γέννησή του.
Τα δικαιώµατα επί του βασικού λογισµικού που ο Ανάδοχος εγκαθιστά στον εξοπλισµό,
παραµένουν στους νόµιµους δικαιούχους. Με την οριστική παραλαβή, η Αναθέτουσα Αρχή
αποκτά τη µη αποκλειστική άδεια χρήσης τους, υπό τους όρους και προϋποθέσεις που έχει
νοµίµως θέσει ο κατά περίπτωση κατασκευαστής τους.
Όλες οι εκθέσεις και τα συναφή στοιχεία όπως χάρτες, διαγράµµατα, σχέδια, προδιαγραφές,
πλάνα, στατιστικά στοιχεία, υπολογισµοί και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο ή υλικό που
αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον Ανάδοχο κατά την εκτέλεση της Σύµβασης,
είναι εµπιστευτικά και ανήκουν στην απόλυτη ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής. Ο Ανάδοχος,
µόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της Σύµβασης, παραδίδει όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία
στην Αναθέτουσα Αρχή σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή. Ο Ανάδοχος µπορεί να κρατά
αντίγραφα αυτών των εγγράφων και στοιχείων, αλλά δεν επιτρέπεται να τα χρησιµοποιεί για
σκοπούς άλλους από της Σύµβασης, χωρίς την προηγούµενη γραπτή συναίνεση της
Αναθέτουσας Αρχής.
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Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί µε δικές του δαπάνες και µέσα στις αναγκαίες
τεχνολογικές ή άλλες µεταβολές του Εξοπλισµού, αντικαταστάσεις λογισµικού και σε κάθε
άλλη απαραίτητη ή πρόσφορη ενέργεια όταν αυτές επιβάλλονται για την προστασία των
δικαιωµάτων τρίτων προσώπων, που αποδεδειγµένα ισχυρίζονται πως έχουν δικαίωµα επ'
αυτών ή όταν η Αναθέτουσα Αρχή εµποδίζεται στην χρήση τους λόγω αποδεδειγµένης
ύπαρξης δικαιωµάτων τρίτων προσώπων επ’ αυτών, παρέχοντας προϊόντα ίδιας αξίας,
απόδοσης και λειτουργίας. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 2121/93 περί
πνευµατικής ιδιοκτησίας.
Σε περίπτωση άσκησης αγωγής ή ενδίκου µέσου κατά της Αναθέτουσας Αρχής από τρίτο για
οποιοδήποτε θέµα σχετικά µε δικαιώµατα επί του λογισµικού ή του εξοπλισµού, η Αναθέτουσα
Αρχή οφείλει να ειδοποιήσει αµέσως και γραπτά µε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες τον
Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να αµυνθεί, δικαστικά και εξωδικαστικά, για λογαριασµό της
Αναθέτουσας Αρχής, έναντι του τρίτου. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος αφενός βαρύνεται µε
όλα τα έξοδα τα οποία θα κληθεί να καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή εξ αυτού του λόγου,
συµπεριλαµβανοµένης και κάθε δικαστικής δαπάνης ή αµοιβής δικηγόρων, αφετέρου
υποχρεούται να αποζηµιώσει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε θετική ή αποθετική ζηµία που θα
υποχρεωθεί δικαστικώς η τελευταία να καταβάλει από ενδεχόµενη αποδοχή της παραπάνω
αγωγής ή του ένδικου µέσου.

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι το Έργο θα εκτελεσθεί σύµφωνα µε τους
όρους και προϋποθέσεις της Σύµβασης, τους τεχνικούς κανόνες και τα διεθνώς αναγνωρισµένα
πρότυπα που ισχύουν στις σύγχρονες µεθόδους ανάπτυξης λογισµικού εφαρµογών, θα πληροί
όλες τις ιδιότητες και χαρακτηριστικά που προβλέπονται στη Σύµβαση αυτή και θα στερείται
οποιωνδήποτε ελαττωµάτων (οφειλοµένων ενδεικτικά σε ελλιπή σχεδίαση) και ότι θα
ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές, λειτουργίες, αποτελέσµατα και ιδιότητες όπως αυτές
προδιαγράφονται στην Προκήρυξη ή επιτρέπεται να προδιαγραφούν από την Αναθέτουσα Αρχή
κατά την εκτέλεση του Έργου.
Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι όλος ο εξοπλισµός θα είναι κατά την
παράδοσή του καινούργιος.
Ο Ανάδοχος εγγυάται αυτοτελώς την καλή και προσήκουσα λειτουργία του εξοπλισµού και του
λογισµικού κατά την περίοδο εγγύησης - συντήρησης.
Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τη χωρίς καθυστέρηση και µε δικά του έξοδα αποκατάσταση
κάθε ελαττώµατος που αναφαίνεται κατά την περίοδο αυτή, εκτός αν µπορέσει να αποδείξει ότι
τα ελαττώµατα προέρχονται από αίτια που δεν έχουν σχέση µε σφάλµατα στην κατασκευή,
στα υλικά, στη σχεδίαση ή στην υλοποίηση.
Αν ελαττώµατα κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής συνεπάγονται την αχρηστία µέρους ή του
συνόλου του εξοπλισµού ή του λογισµικού, ο Ανάδοχος προβαίνει σε αντικαταστάσεις σε τέτοιο
βαθµό ώστε να διατηρηθεί το επίπεδο που καθορίζεται στη Σύµβαση, χωρίς επιβάρυνση της
Αναθέτουσας Αρχής.
Η Αναθέτουσα Αρχή πληροφορεί τον Ανάδοχο ως προς το είδος και την έκταση κάθε
ελαττώµατος µόλις αυτό γίνει εµφανές. Αν ο Ανάδοχος δεν αποκαταστήσει το ελάττωµα χωρίς
καθυστέρηση, η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί να φροντίσει για την αποκατάσταση του
ελαττώµατος από τρίτον, µε κίνδυνο και δαπάνη του Αναδόχου.

ΕΓΓΥΗΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει υπηρεσίες Εγγύησης και Συντήρησης για τον εξοπλισµό
και τις εφαρµογές, που περιλαµβάνουν τα ακόλουθα:
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1. Ο Ανάδοχος στα πλαίσια του έργου προσφέρει Εγγύηση – ∆ωρεάν Συντήρηση για τα
προσφερόµενα µε τις εξής διάρκειες:
•

Για τον προσφερόµενο Εξοπλισµό ………(ΧΧ) έτ..

•

Για το προσφερόµενο Λογισµικό Συστήµατος ………(ΧΧ) έτ..

•

Για το προσφερόµενο Έτοιµο Λογισµικό ………(ΧΧ) έτ..

•

Για τις εφαρµογές λογισµικού ………(ΧΧ) έτ..

Ως έναρξη των περιόδων εγγύησης ορίζεται η εποµένη της ηµεροµηνίας οριστικής παραλαβής
του έργου.

2. Κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας του συστήµατος, οι προσφερόµενες
υπηρεσίες του Αναδόχου είναι οι παρακάτω:
•

∆ιασφάλιση καλής λειτουργίας του εξοπλισµού και των εφαρµογών

•

Αποκατάσταση των βλαβών και ανωµαλιών λειτουργίας του εξοπλισµού

• Αποκατάσταση των ανωµαλιών λειτουργίας του λογισµικού εφαρµογών (bugs). Κατόπιν
έγγραφης ειδοποίησης της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να επιλύει τα
προβλήµατα εντός τριών ηµερών από την αναγγελία εφόσον αυτά δεν έχουν προκύψει από
κακόβουλες ή άστοχες παρεµβάσεις τρίτων
• Παράδοση – εγκατάσταση τυχόν νέων εκδόσεων του λογισµικού µετά από συνεννόηση µε
την Αναθέτουσα Αρχή.
• Παράδοση αντιτύπων όλων των µεταβολών ή των επανεκδόσεων ή τροποποιήσεων των
εγχειριδίων του υλικού και λογισµικού
• Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διενεργεί την προληπτική συντήρηση του εξοπλισµού και των
εφαρµογών πέραν του ωραρίου κανονικής λειτουργίας της Αναθέτουσας Αρχής.
• Ο Ανάδοχος υποχρεούται να οργανώσει Γραφείο υποστήριξης (Help Desk) που θα είναι
διαθέσιµο σε όλους τους χρήστες του συστήµατος της Αναθέτουσας Αρχής και θα αναλαµβάνει
την επίλυση προβληµάτων µε βάση ένα προσυµφωνηµένο επίπεδο παροχής υπηρεσιών όπως
αυτό περιγράφεται στην Τεχνική του Προσφορά, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος αυτής
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ).
3. Ο Ανάδοχος δεσµεύεται, εφόσον το επιθυµεί η Αναθέτουσα Αρχή, να υπογράψει Σύµβαση
Συντήρησης, µετά το τέλος της προσφερόµενης Περιόδου Εγγύησης και µε τίµηµα το κόστος
συντήρησης που αναφέρεται στην Οικονοµική του Προσφορά η οποία αποτελεί αναπόσπαστο
µέρος αυτής (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ). Ο χρόνος ισχύος της σύµβασης συντήρησης θα καθορισθεί από
την Αναθέτουσα Αρχή και θα είναι µικρότερος ή ίσος του µέγιστου προσφερόµενου από τον
Ανάδοχο. Στη σύµβαση συντήρησης θα εξειδικεύονται οι όροι και οι παρεχόµενες υπηρεσίες
που αναφέρονται παραπάνω.

ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ο Ανάδοχος θεωρείται ότι, προτού υποβάλει την Προσφορά του, είχε λάβει υπόψη όλο τα
αναγκαία στοιχεία για την εµπρόθεσµη και προσήκουσα εκτέλεση της Σύµβασης και συνεπώς,
στο Συµβατικό Τίµηµα περιλαµβάνονται όλα τα σχετικά µε την υλοποίηση του Έργου έξοδα,
όπως:
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α) τα έξοδα µεταφοράς, χειρισµού, συσκευασίας, φόρτωσης, εκφόρτωσης, διαµετακόµισης,
παράδοσης, αποσυσκευασίας, ελέγχου, ασφάλισης, επιτόπιας συναρµολόγησης ή/και της
θέσης σε λειτουργία των προµηθευόµενων µε τη Σύµβαση προϊόντων.
β) τα έξοδα παραγωγής σχεδίων, εκθέσεων, µελετών, αναφορών και κάθε είδους εγγράφων
που προβλέπονται στη Σύµβαση
γ) τα έξοδα της προµήθειας των εργαλείων που απαιτούνται για την υλοποίηση του Έργου
δ) τα έξοδα της προµήθειας ή παραγωγής εγχειριδίων και οδηγιών.
Για κάθε πληρωµή, ο Ανάδοχος αποστέλλει στην Αναθέτουσα Αρχή, εις τριπλούν, γραπτή
αίτηση πληρωµής καθώς και αναλυτική κατάσταση, µαζί µε αποδείξεις, τιµολόγια, παραστατικά
πληρωµών ή άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα για το ποσά που πρέπει να πληρωθούν
κατά περίπτωση.
Όλες οι πληρωµές θα γίνονται σε Ευρώ µε την προσκόµιση των φορολογικών στοιχείων που
προβλέπονται από τον Κ.Β.Σ. και των λοιπών νοµίµων δικαιολογητικών που προβλέπονται από
τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωµής και σε χρόνο προσδιοριζόµενο από την
αναγκαία διοικητική διαδικασία για την έκδοση των σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων, ο
οποίος πάντως δεν θα υπερβαίνει τις τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες από τα κατά
περίπτωση χρονικά σηµεία που καθορίζονται στη Σύµβαση.
Σε περίπτωση που από τον Κ.Β.Σ απαιτείται έκδοση τιµολογίου η εξόφληση του οποίου,
σύµφωνα µε την Σύµβαση, γίνεται σε επόµενη διαχειριστική περίοδο από αυτήν της έκδοσης,
δεν απαιτείται νέο τιµολόγιο.

TIMHMA
Η συµβατική αξία του
................................ €

έργου

είναι..................................................................

ευρώ:

Ο αναλογών Φ.Π.Α. είναι .............................................. ευρώ: ..................... €
Εποµένως, η συνολική αξία του έργου, συµπεριλαµβανοµένου
.............................................. ευρώ .: ................................. €

Φ.Π.Α.,

είναι

Οι κρατήσεις επί της Συµβατικής αξίας, που βαρύνουν τον Ανάδοχο, ανέρχονται σε:
i) 4% παρακράτηση φόρου εισοδήµατος για το µέρος του Έργου που αφορά σε προµήθεια
υλικών.
ii) 8% παρακράτηση φόρου εισοδήµατος για το µέρος του Έργου που αφορά σε παροχή
υπηρεσιών.
Το έργο συγχρηµατοδοτείται από το ΕΤΠΑ και τους εθνικούς πόρους και θα βαρύνει τις
πιστώσεις της ΣΑΜ ..................., ενάριθµος .....................................

Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωµα της επανάληψης του ιδίου έργου, µε ανάθεση στον
ίδιο φορέα, από την ίδια αναθέτουσα αρχή και µε την διαδικασία της διαπραγµάτευσης, έως
του ποσοστού 30%, υπό την προϋπόθεση πάντα ότι αυτό έχει προβλεφθεί στην προκήρυξη και
δεν ξεπερνά τον συνολικό προϋπολογισµό της προκήρυξης του έργου. (άρθρο 31, Οδηγία
2004/18/ΕΚ)

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Η πληρωµή του Συµβατικού Τιµήµατος του Έργου θα γίνεται, µε τον εξής τρόπο:
I.
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Η πληρωµή της αξίας του προσφεροµένου Έργου θα γίνεται µε την προσκόµιση των νοµίµων
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή, και µόνο εφόσον η χρηµατοδότηση καταβάλλεται
πραγµατικά από την αρµόδια για την καταβολή Ελληνική κρατική αρχή.
Ο ανάδοχος του έργου βαρύνεται µε τις κατά νόµο κρατήσεις.

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
Η παράδοση και η παραλαβή του εξοπλισµού, του λογισµικού και των υπηρεσιών θα γίνει
σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του έργου όπως περιγράφονται αναλυτικά στο
Παράρτηµα ΙΙΙ: «ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ-ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ –ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ» της παρούσας.

Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης ενδιάµεσης φάσης του έργου ή του συνόλου αυτού
από υπέρβαση επιµέρους ή συνολικής προθεσµίας µε υπαιτιότητα του Αναδόχου επιβάλλονται
κυρώσεις σύµφωνα µε τα παρακάτω:
Αν παρέλθουν οι συµφωνηµένες ηµεροµηνίες παράδοσης, αρχικές ή κατά µετάθεση, και ο
εξοπλισµός ή το λογισµικό ή οι υπηρεσίες δεν παραδοθούν σύµφωνα µε τους συµβατικούς
όρους, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει ως ποινική ρήτρα για κάθε ηµέρα
καθυστέρησης ποσοστό 0,2% επί του συµβατικού τιµήµατος του εξοπλισµού ή των υπηρεσιών
που καθυστερούν. Η ίδια ρήτρα θα επιβάλλεται και στην περίπτωση κατά την οποία έχει
παραδοθεί µέρος του εξοπλισµού αλλά είναι αδύνατον να χρησιµοποιηθεί από την αναθέτουσα
αρχή λόγω καθυστερηµένης µεταγενέστερης παράδοσης απαραίτητου για την λειτουργία
εξοπλισµού.

Αν παρέλθει χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο του ¼ του συµβατικού χρόνου παράδοσης ανά
παραδοτέο, ο Ανάδοχος δύναται να κηρυχθεί έκπτωτος µε απόφαση Αρµοδίου Oργάνου της
Αναθέτουσας Αρχής, εφαρµόζοντας τις διατάξεις του άρθρου 34 του Π.∆. 118/2007.

Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι
η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της αναθέτουσας αρχής.

Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ηµερολογιακές ηµέρες.

Οι ως άνω ρήτρες καθυστέρησης και µε τους ίδιους όρους επιβάλλονται στην περίπτωση
υπέρβασης τυχόν τµηµατικών προθεσµιών ή µη ολοκλήρωσης φάσεων ή µη παράδοσης
παραδοτέων όπως αυτά προβλέπονται στο χρονοδιάγραµµα του έργου, από υπαιτιότητα του
Αναδόχου.

Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα επιβάλλονται µε απόφαση του Αρµοδίου
Oργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, και είτε θα παρακρατούνται από την εποµένη πληρωµή του
Αναδόχου, είτε θα καταβάλλονται από τον ίδιο, είτε θα καταπίπτουν από την εγγύηση καλής
εκτέλεσης.

Με την ίδια ως άνω απόφαση ανακαλούνται οι ρήτρες καθυστέρησης για τυχόν επιµέρους
προθεσµίες που έχουν παραβιαστεί µόνο εάν το σύνολο των φάσεων των παραδοτέων του
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έργου µέχρι την παραλαβή του έχει ολοκληρωθεί και παραληφθεί επιτυχώς εντός της
καταληκτικής ηµεροµηνίας που προβλέπεται από το οριστικό χρονοδιάγραµµα του έργου.

Ρητά συµφωνείται µεταξύ των µερών, ότι τα ποσά που τυχόν καταβληθούν λόγω ποινικών
ρητρών δεν συµψηφίζονται µε τις τυχούσες καταπίπτουσες εγγυητικές επιστολές.

Σε περίπτωση εκπτώσεως του Αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, κατά την κρίση της,
να κρατήσει µέρος ή το σύνολο του εξοπλισµού, καταβάλλοντας το αναλογούν συµβατικό
τίµηµα.
Για την απόρριψη παραδοτέων και την αντικατάσταση αυτών ισχύουν οι διατάξεις της
παραγράφου Α.5.5. της Προκήρυξης.
Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωµα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο αν δεν εκπληρώνει ή
εκπληρώνει πληµµελώς τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει κατά την κρίση της
Αναθέτουσας Αρχής ουσιώδη όρο της παρούσας σύµβασης, χωρίς να καταβάλει οποιαδήποτε
αποζηµίωση.

ΡΗΤΡΕΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Σε περίπτωση που οι παρεχόµενες υπηρεσίες από τον Ανάδοχο αναφορικά µε το ΕγγύησηΣυντήρηση, όπως αυτές περιγράφονται στο Παράρτηµα ΙΙΙ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ» της παρούσας, υστερούν του επιπέδου εξυπηρέτησης που έχει προκαθορισθεί
στην παρούσα, ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει ποινικές ρήτρες οι οποίες ορίζονται ως
εξής:

Σε περίπτωση που ο Μέσος Χρόνος από την Αναγγελία Προβλήµατος µέχρι την Αποκατάσταση
του (ΜΧΑΠΑ) ή η ∆ιαθεσιµότητα (∆) παραβιάσουν τις προβλεπόµενες τιµές, θα επιβάλλεται
στον Ανάδοχο ρήτρα ίση µε το:

0,10% επί του συµβατικού τιµήµατος για κάθε ώρα υπέρβασης.

Σε περίπτωση ταυτόχρονης παραβίασης των δύο παραπάνω κριτηρίων (ΜΧΑΠΑ και ∆) θα
επιβάλλεται ρήτρα ίση µε το µεγαλύτερο εκ των δύο τιµών που προκύπτουν από τον
παραπάνω τρόπο υπολογισµού.

Οι ρήτρες αυτές θα επιβάλλονται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ως αρµοδίου
οργάνου του Κυρίου του Έργου και είτε θα καταβάλλονται από τον Ανάδοχο οικειοθελώς είτε
θα καταπίπτουν από την εγγύηση καλής λειτουργίας.

ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
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ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Η παραλαβή των παραδοτέων του Έργου, προσωρινή και οριστική, θα γίνεται από την
Αναθέτουσα Αρχή εντός των χρονικών διαστηµάτων που καθορίζονται στο Αναλυτικό Τεύχος
της Προκήρυξης του έργου και στην Προσφορά του Αναδόχου.

ΑΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ
Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύµβαση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες
περιπτώσεις:
α) ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί το Έργο µε τον τρόπο που ορίζεται στη Σύµβαση, παρά τις προς
τούτο επανειληµµένες οχλήσεις της Αναθέτουσας Αρχής.
β) ο Ανάδοχος αρνείται ή αµελεί να εκτελέσει ∆ιοικητικές Εντολές
γ) ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύµβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια της
Αναθέτουσας Αρχής
δ) Ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί
η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο
ή σε σηµαντικό µέρος των περιουσιακών του στοιχείων.
ε) εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση του
επαγγέλµατός του
Τα αποτελέσµατα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον Ανάδοχο της εκ
µέρους της Αναθέτουσας Αρχής καταγγελίας προ σαρανταπέντε (45) ηµερών. Κατ’ εξαίρεση, η
Αναθέτουσα Αρχή δύναται, κατ’ ενάσκηση διακριτικής της ευχέρειας, για όσες από τις
περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, να τάξει εύλογη (κατ’ αυτήν) προθεσµία
θεραπείας της παραβάσεως, όχι µικρότερη των σαρανταπέντε (45) ηµερών, οπότε τα
αποτελέσµατα της καταγγελίας επέρχονται αυτόµατα µε την πάροδο της ταχθείσας
προθεσµίας, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι
θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα.
Με την µετά από καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχής λύση της Σύµβασης, ο Ανάδοχος
υποχρεούται µετά από αίτηση της Αναθέτουσας Αρχής:
α) Να απόσχει από την διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής υπηρεσιών ή
εκτέλεσης υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη Σύµβαση, πλην εκείνων που επιβάλλονται για
την διασφάλιση προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων.
β) Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, όποιο έργο, εργασία ή
προϊόν (ολοκληρωµένο ή µη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του καθώς και τα πάσης
φύσεως υποστηρικτικά έγγραφα και µέσα (µαγνητικά ή µη) και να µεριµνήσει όπως οι
Υπεργολάβοι και συνεργάτες του πράξουν το ίδιο.
γ) Να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε εξοπλισµό, υλικά ή άλλα αγαθά που αφορούν
άµεσα ή έµµεσα το Έργο και ευρίσκονται στην κατοχή του, εγγυώµενος ότι οι Υπεργολάβοι και
συνεργάτες του θα πράξουν το ίδιο.
Το συντοµότερο δυνατό µετά την καταγγελία της Σύµβασης, η Αναθέτουσα Αρχή βεβαιώνει
την αξία του παρασχεθέντος µέρους του Έργου καθώς και κάθε οφειλή έναντι του Αναδόχου
κατά την ηµεροµηνία καταγγελίας.
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Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύµφωνα µε
την Σύµβαση προς τον Ανάδοχο, µέχρις εκκαθαρίσεως των µεταξύ τους υποχρεώσεων και οι
εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν.
Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αγοράσει, σε τιµές αγοράς, τα παραδοθέντα ή παραγγελθέντα
από τον Ανάδοχο υλικά και αντικείµενα και τις παρασχεθείσες υπηρεσίες που δεν έχει ακόµα
πληρώσει.
Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από τον Ανάδοχο αποζηµίωση για κάθε
θετική ζηµία που υπέστη, λόγω πληµµελούς εκτελέσεως της Σύµβασης.

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Τα συµβαλλόµενα µέρη δεν ευθύνονται για τη µη εκπλήρωση των συµβατικών τους
υποχρεώσεων, στο µέτρο που η αδυναµία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.
Ο Ανάδοχος, επικαλούµενος υπαγωγή της αδυναµίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός
που εµπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς
την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσµίας
είκοσι (20) ηµερών από τότε που συνέβησαν, προσκοµίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά
στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) περαιτέρω ηµερών
στο σχετικό αίτηµα του Αναδόχου, διαφορετικά, µε την πάροδο άπρακτης της προθεσµίας,
τεκµαίρεται αποδοχή του αιτήµατος.

ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ - ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
Η Σύµβαση διέπεται από το Ελληνικό και το κοινοτικό δίκαιο.
Η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυση
κάθε διαφοράς σχετικής µε τη Σύµβαση που µπορεί να προκύψει µεταξύ τους σχετικά µε την
ερµηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρµογή της Σύµβασης ή εξ αφορµής της, σύµφωνα µε τους
κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών
Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί φιλική επίλυση της διαφοράς µέσα σε χρονική προθεσµία
τριών (3) µηνών από την εµφάνιση της διαφοράς, αυτή διευθετείται βάσει της Ελληνικής
νοµοθεσίας και αρµόδια θα είναι τα ∆ικαστήρια της Αναθέτουσας Αρχής.

Σε πίστωση των ανωτέρω συνετάγη η παρούσα Σύµβαση σε 4 πρωτότυπα, από τα οποία κάθε
συµβαλλόµενος έλαβε από δύο και υπογράφεται όπως ακολουθεί.

Για την Αναθέτουσα Αρχή

Για τον Ανάδοχο Φορέα

................................

................................

Νόµιµος Εκπρόσωπος Αναθ. Αρχής

Νόµιµος Εκπρόσωπος Εταιρίας
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΤΕΧΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
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ΥΠΟΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡ
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ΥΠΟΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

