
 
 

 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1/2023 
 

Αναθέτουσα Αρχή: Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας, Πλατεία Ελευθερίας 1, 10553 Αθήνα, Τηλ: 
+30 210 3223062, ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS: EL303, ιστοσελίδα: https://www.askiweb.eu/index.php/el/, email: 
aski@askiweb.gr. 2. Φύση της σύμβασης: Η σύμβαση αφορά ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των 
ορίων, σύμφωνα με τον Ν.4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Κριτήριο κατακύρωσης: πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Ενδεικτικός 
συνολικός προϋπολογισμός: 218.942,40 ΕΥΡΩ (αρχικός προϋπολογισμός: 176.566,45 € μη 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για ««ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ: ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (1967-1974)» - ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ, ΑΠΟΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΑΣΚΙ» (CPV 72000000, 79999100, 30200000).  3. Τόπος παροχής των 
υπηρεσιών: Αθήνα. ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS: EL303. 4. Είδος και ποσότητα των υπηρεσιών: Αντικείμενο της Πράξης 
«Δημοκρατία και Ελευθερία: Ψηφιακό Μουσείο Ευρωπαϊκής Αλληλεγγύης στην Ελλάδα (1967-1974)» είναι 
η δημιουργία ενός νέου Ψηφιακού Μουσείου Ευρωπαϊκής Αλληλεγγύης στην Ελλάδα (1967-1974), με 
πολύγλωσσο ψηφιοποιημένο και δίγλωσσο (ελληνικά και αγγλικά) κειμενικό περιεχόμενο, καθώς και 
ψηφιακές εφαρμογές με πολυμεσικό περιεχόμενο (π.χ. φωτογραφίες, οπτικοακουστικό υλικό, αφηγήσεις-
συνεντεύξεις). Οι ψηφιακές εφαρμογές θα παρέχουν δυνατότητες χρήσης επαυξημένης πραγματικότητας 
για τις φορητές συσκευές (π.χ. smartphones-tablets). 5. Η προσφορά αφορά το σύνολο των υπηρεσιών 
στις οποίες αναφέρεται ο διαγωνισμός.  6. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.  7. 
Χρονοδιάγραμμα διάρκειας της σύμβασης: 5 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Περίοδος εγγύησης: 
24 μήνες. 8. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή διεύθυνση διαδικτύου στην οποία θα υπάρχει 
ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης:  Η διακήρυξη με τα 
παραρτήματά της διατίθεται ηλεκτρονικά στο ΚΗΜΔΗΣ, στο ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στην 
ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής https://www.askiweb.eu/index.php/el/.  9. Καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής των ηλεκτρονικών προσφορών: 04.04.2023, ώρα 11.00 π.μ. Οι προσφορές υποβάλλονται στην 
ηλεκτρονική υποβολή στο ΕΣΗΔΗΣ (διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr). Έως την ημέρα και ώρα 
αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα στην αναθέτουσα αρχή, 
σε έντυπη μορφή και σε κλειστό-ούς φάκελο-ους, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας και ως 
παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς 
του, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή  (βλ. αναλυτική διακήρυξη). 10. Γλώσσα: 
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Ενημερωτικά και τεχνικά φυ λλάδια 
μπορούν να υποβάλλονται στα αγγλικά. 11. Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 
προσφορών: 04.04.2023 και ώρα 13:00 μ.μ. Οι διαγωνιζόμενοι θα έχουν πρόσβαση στους φακέλους των 
προσφορών μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, μετά την επικύρωση της αξιολόγησής τους από σχετική απόφαση της 
Αναθέτουσας Αρχής. 12. Εγγυητική συμμετοχής: 3.500,00€. Εγγυητική καλής εκτέλεσης 4% του συνολικού 
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οικονομικού ανταλλάγματος μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Σε περίπτωση τροποποίησης της 
σύμβασης, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 
καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% 
επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ. Εγγυητική προκαταβολής, σε περίπτωση λήψης, για ποσό ίσο με 
αυτό της προκαταβολής. Η προκαταβολή και η εγγύηση προκαταβολής μπορούν να χορηγούνται τμηματικά. 
Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας 2,5% του συμβατικού τιμήματος μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Σε 
περίπτωση προσφοράς Περιόδου Εγγύησης μεγαλύτερης της ζητούμενης, το παραπάνω ποσοστό 
προσαυξάνεται κατά μία (1) ποσοστιαία μονάδα για κάθε επί πλέον προσφερόμενο έτος εγγύησης.  13. 
Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής: Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με ένα από 
τους πιο κάτω τρόπους: α) Εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας με την οριστική παραλαβή του 
συνόλου των παρεχόμενων υπηρεσιών. β) Με τη χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού 40% της 
συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. και την καταβολή του υπολοίπου 60% (ή περισσότερο, αν προηγουμένως 
έχει ληφθεί προκαταβολή μικρότερη από 40%) μετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών. γ) Με τη 
χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού 40% της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. και την καταβολή 
του υπολοίπου με τμηματικές εξοφλήσεις μετά την παραλαβή των επί μέρους παραδοτέων της σύμβασης, 
όπως αναφέρεται στη Διακήρυξη. Το έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (MIS 5092048) το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).  14. Δικαιούμενοι συμμετοχής και ελάχιστοι όροι οικονομικού και 
τεχνικού χαρακτήρα που πρέπει να πληροί ο οικονομικός φορέας στον οποίο ανατίθεται η σύμβαση.  
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:  α) κράτος-
μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),  γ) τρίτες χώρες που έχουν 
υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα 
Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως 
άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας 
παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών 
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5 6 και 7 και τις 
γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς 
συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα 
αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω 
συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες 
και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης. Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα: οι οικονομικοί 
φορείς απαιτείται να διαθέτουν μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών κατά τα έτη 2019, 2020 και 2021 ή,  αν 
η έναρξη της δραστηριότητάς τους είναι πιο πρόσφατη, για όσο διάστημα δραστηριοποιούνται, 
τουλάχιστον το 100% του συνόλου του προϋπολογισμού του διαγωνισμού, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 
Τεχνική ικανότητα: Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών ετών (2020, 
2021, 2022) να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία έργα αντίστοιχα με το προκηρυσσόμενο και ειδικότερα: Α) 
έργα που να περιλαμβάνουν ψηφιοποίηση και εισαγωγή δεδομένων (data entry), στο πλαίσιο των οποίων 
να έχουν, κατ’ ελάχιστον, ψηφιοποιήσει συνολικά 1.000.000 σελίδες, Β) έργα που να περιλαμβάνουν τον 
σχεδιασμό και ανάπτυξη των ακόλουθων διαδικτυακών εφαρμογών:  έκθεση ψηφιακού πολυμεσικού 
υλικού, διαδραστικό χρονολόγιο, διαδραστικό χάρτη και διαδρομές περιήγησης, Γ) έργο που να 
περιλαμβάνει την ανάπτυξη μιας εφαρμογής βιωματικής, σε πραγματικό χώρο και χρόνο, ξενάγησης για 
φορητές συσκευές με την αξιοποίηση τεχνολογιών γεωεντοπισμού και επαυξημένης πραγματικότητας. Η 
εφαρμογή ξενάγησης θα πρέπει να είναι δημοσιευμένη στις ηλεκτρονικές αγορές GooglePlay και AppStore.  
Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει επίσης να διαθέτουν κατάλληλη Ομάδα Έργου με τεκμηριωμένη εμπειρία 
ως εξής: Υπεύθυνο Έργου απόφοιτο Πανεπιστημιακής σχολής Πληροφορικής με μεταπτυχιακή εκπαίδευση 
(MSC) στην διαχείριση έργων (Project Management), με 15ετή εργασιακή εμπειρία ως Υπεύθυνος Έργου σε 
έργα με αντικείμενο την ανάδειξη ψηφιακών αρχειακών συλλογών, την καταλογογράφηση αρχείων και 
βάσεις δεδομένων αρχειακού υλικού. Από την ως άνω εμπειρία, τουλάχιστον το 50% πρέπει να αφορά 
συγχρηματοδοτούμενα έργα ή έργα με δημόσια (εθνική ή ευρωπαϊκή) χρηματοδότηση.  Επίσης: Υπεύθυνο 
Ψηφιοποίησης με 10ετή επαγγελματική εμπειρία σε έργα Ψηφιοποίησης και Εισαγωγής Δεδομένων, 
στέλεχος ψηφιοποίησης με 5ετή επαγγελματική εμπειρία σε έργα Ψηφιοποίησης και Εισαγωγής 
Δεδομένων, Υπεύθυνο Πληροφορικής με Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στον τομέα της Πληροφορικής, 
με μεταπτυχιακή εξειδίκευση  στις Ευφυείς Τεχνολογίες Διαδικτύου (Web Intelligence) και  στα 
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Πληροφοριακά Συστήματα (M.I.S.) και 10ετή εμπειρία σε  έργα σχετικά με ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών 
και λογισμικού, τεχνικό Πληροφορικής με πτυχίο στον τομέα της Πληροφορικής και 5ετή εμπειρία σε  έργα 
σχετικά με τεχνική  υποστήριξη συστημάτων πληροφορικής και δικτύων, Υπεύθυνο Εφαρμογών Πολυμέσων, 
απόφοιτο, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Τμήματος Πολυτεχνικής Σχολής ή Πληροφορικής με 10ετή 
εμπειρία σε έργα Ψηφιακής Προβολής  στο τομέα του πολιτισμού, στέλεχος Παραγωγής Πολυμέσων και 
Εκπαίδευσης, απόφοιτο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με μεταπτυχιακό τίτλο και 5ετή εμπειρία στην 
υλοποίηση εκπαιδευτικών πολυμεσικών  εφαρμογών και προγραμμάτων, Graphic Designer, απόφοιτο 
Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στον τομέα των πολυμέσων και 3ετή 
εμπειρία σε έργα πολιτισμού και ιδιαίτερα σε διαδικτυακές εφαρμογές και εφαρμογές πολυμέσων. 15. 
Νομική μορφή την οποία θα πρέπει να περιβληθεί η ένωση οικονομικών φορέων, εφόσον της αν ατεθεί 
η σύμβαση: Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, 
δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Στις περιπτώσεις 
υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της 
αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.  16. Χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο προσφέρων 
δεσμεύεται από την προσφορά του: 12 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής των προσφορών. 17. 
Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης 
σχέσης ποιότητας – τιμής. 18. Ημερομηνία και παραπομπή στη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης της γνωστοποίησης της δημοσίευσης της προκήρυξης: - 19. Διαδικασίες προσφυγής: 
Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 
345 έως 374) του ν. 4412/2016 και από το π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών ενώπιον της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων». 20. Ημερομηνία αποστολής της 
προκήρυξης από τον αναθέτονται φορέα: -. 21. Αιτήματα διευκρινίσεων: Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί 
φορείς, θα πρέπει να υποβάλουν έως 6 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών, το αργότερο, τυχόν απορίες και ερωτήματα σχετικά με τους όρους του Διαγωνισμού, αφού 
εγγραφούν στο Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., μέσω του Συστήματος, το δε ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων 
θα είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο.  
 

Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου

Μπορείτε να ελέγξετε την ισχύ του εγγράφου
σκανάροντας το QR code ή εισάγοντας τον κωδικό
στο docs.gov.gr/validate

Υπογραφή:
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΑΚΗΣ

Πατρώνυμο: ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΑΦΜ: 036354008

Ημ. Υπογραφής: 17/03/2023 13:44:19

Κωδικός εγγράφου: gGcfLmM7rOdeGhSHto9yaA Σελίδα: 3/3




		2023-03-17T13:44:23+0200
	Athens
	helpdesk@govgr.grnet.gr
	Ministry of Digital Governance Signing Service




