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ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

ΜΟΥΣΕΙΟΝ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ - Ι∆ΡΥΜΑ ΒΟΥΡΟΥ-ΕΥΤΑΞΙΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Επωνυµία και ∆ιεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής:
Μουσείον της Πόλεως των Αθηνών - Ίδρυµα Βούρου–Ευταξία, Παρνασσού 2, 105
61 ΑΘΗΝΑ, Τηλ.: 00 30 2103231397, Fax: 00 30 2103220765, κ. Ανδρέα
Σπύρου.
E-mail: athenscitymuseum@gmail.com
∆ιεύθυνση/ διευθύνσεις διαδικτύου: http:// www.athenscitymuseum.gr.
Ονοµασία που δόθηκε στη σύµβαση από την αναθέτουσα αρχή:
«Ψηφιακή Περιήγηση στην Αθήνα του Χτες και του Σήµερα»
Περιγραφή / αντικείµενο της σύµβασης:
Το έργο «Ψηφιακή Περιήγηση 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.
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 έργο, στο σύνολό του, αποτελείται από πέντε (5) τµήµατα, ήτοι:
1. ∆ράσεις υποδοµής
• 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
2. ∆ηµιουργία του εικονικού Μουσείου
• αναβάθµιση διαδικτυακού κόµβου
• ∆ηµιουργία Εικονικής Περιήγησης στην Αθήνα του 1842
• ∆ηµιουργία Εικονικού Μουσείου Αρχιτεκτονικής και Πολεοδοµίας της
Πόλεως των Αθηνών
3. Υλοποίηση του Βιωµατικού Μουσείου
4. ∆ηµιουργία εποπτικού υλικού για Εκπαιδευτικούς
5. ∆ράσεις προβολής και δηµοσιότητας

Τόπος εκτέλεσης εργασιών: Μουσείον της Πόλεως των Αθηνών - Ίδρυµα
Βούρου–Ευταξία, Παρνασσού 2, 1ος όροφος, 105 61 ΑΘΗΝΑ
Συνολική ποσότητα ή έκταση:
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
∆ιάρκεια της σύµβασης ή προθεσµία εκτέλεσης:
Η συνολική διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι : δεκατέσσερις (14) µήνες
Παροχή ασφάλειας και εγγυήσεις που απαιτούνται:
1. 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 απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Συγκεκριµένα το ύψος της εγγυητικής
επιστολής συµµετοχής είναι σαράντα τρεις χιλιάδες εννιακόσια είκοσι τρία
ευρώ και τριάντα λεπτά (43.923,30 €).
2.Η Εγγύηση καλής εκτέλεσης θα ανέρχεται στο 10% της συνολικής αξίας της
προσφοράς χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται µε την υπογραφή της σύµβασης.
Κύριοι όροι χρηµατοδότησης και πληρωµής ή / και αναφορά στις
εφαρµοζόµενες συναφείς διατάξεις:
Το Έργο χρηµατοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΨΗΦΙΑΚΗ
ΣΥΓΚΛΙΣΗ», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από
Εθνικούς Πόρους. Οι πληρωµές του αναδόχου θα γίνουν σύµφωνα µε τα τεύχη
του διαγωνισµού.
Νοµική µορφή που πρέπει να έχει ο όµιλος οικονοµικών φορέων στον
οποίο θα ανατεθεί η σύµβαση:
- Φυσικά ή Νοµικά Πρόσωπα
- ∆ύναται να ζητηθεί η σύσταση Κοινοπραξίας.
Προϋποθέσεις συµµετοχής:
∆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
προϋποθέσεις που αναφέρονται αναλυτικά στην προκήρυξη.
Είδος διαδικασίας:
∆ιεθνής Ανοικτός διαγωνισµός
Κριτήρια ανάθεσης:
Η πλέον συµφέρουσα προσφορά, σύµφωνα µε τα κριτήρια που αναφέρονται στην
προκήρυξη
Συµβατικά τεύχη και συµπληρωµατικά έγγραφα – τρόπος απόκτησης:
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να προµηθευτούν τα τεύχη της αναλυτικής
προκήρυξης του έργου σε αριθµηµένα ηλεκτρονικά αντίγραφα από την έδρα του
ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ - Ι∆ΡΥΜΑΤΟΣ ΒΟΥΡΟΥ-ΕΥΤΑΞΙΑ ∆/νση:
Παρνασσού 2, 1ος όροφος, 105 61 ΑΘΗΝΑ, Τηλέφωνο: Τηλ.: 00 30 2103231397,
Fax: 00 30 2103220765, Υπεύθυνος: κ. Ανδρέας Σπύρου.

Η προκήρυξη θα αναρτηθεί επιπλέον και στον ιστότοπο του Μουσείου, καθώς και
σε αυτόν της ΕΥ∆ ΕΠ Ψ.Σ.
Προθεσµία για την παραλαβή των εγγράφων του διαγωνισµού:
Η καταληκτική προθεσµία για την λήψη των εγγράφων του διαγωνισµού είναι
µέχρι 31/5/2011 και ώρα 14:00
Προθεσµία για την παραλαβή των προσφορών:
07/6/2011 και ώρα 14:00
Χρόνος και τόπος διενέργειας:
10/6/2011 και ώρα 13:00
Τόπος: Παρνασσού 2, 1ος όροφος, 105 61 ΑΘΗΝΑ
Γλώσσα(ες) που µπορούν να χρησιµοποιηθούν στην προσφορά ή στην
αίτηση συµµετοχής: Ελληνικά.
Ελάχιστη απαιτούµενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς:
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους συµµετέχοντες στο διαγωνισµό για
οκτώ (8) µήνες από την επόµενη µέρα της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής
τους.
Λοιπές πληροφορίες:
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθυνθούν στη
έδρα του ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ - Ι∆ΡΥΜΑΤΟΣ ΒΟΥΡΟΥ-ΕΥΤΑΞΙΑ
∆/νση: Παρνασσού 2, 105 61 ΑΘΗΝΑ, Τηλέφωνο: Τηλ.: 00 30 2103231397, Fax:
00 30 2103220765, Υπεύθυνος: κ. Ανδρέας Σπύρου.
Όλες οι οποιεσδήποτε τυχόν διευκρινήσεις ή/ και απαντήσεις σε γραπτές ερωτήσεις
που έχουν υποβληθεί εγκαίρως, θα αποσταλούν σε όσους έχουν προµηθευτεί τα
αριθµηµένα τεύχη διακήρυξης και θα δηµοσιευτούν επίσης στον διαδικτυακό
κόµβο του ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ - Ι∆ΡΥΜΑΤΟΣ ΒΟΥΡΟΥΕΥΤΑΞΙΑ στις προθεσµίες που προβλέπονται από τη διακήρυξη.
Ηµεροµηνία ανακοίνωσης της παρούσας προκήρυξης στο τεύχος της ΕΕΕΚ:
10/4/2011
Αθήνα, 11/4/2011
Ο
Νόµιµος εκπρόσωπος

Αντώνιος Γ. Βογιατζής

