
 

 

 

 

 

Με  τη  συγχρηματοδότηση  της  Ελλάδας  και  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης 
 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ #/2021 

 
1. Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νικολάου και Ντόλλης Γουλανδρή - Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, Νεοφύτου 
Δούκα 4, Κολωνάκι, 10674 Αθήνα, Τηλ: +30 2107228321-3, ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS: EL303, ιστοσελίδα: 
https://cycladic.gr/, email:  museum@cycladic.gr .2. Φύση της σύμβασης: Η σύμβαση αφορά διεθνή 
ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί, σύμφωνα και με 
την τελευταία τροποποίηση από τον Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 376/Α) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και 
αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών 
στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την 
υγεία». Κριτήριο κατακύρωσης: πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης 
σχέσης ποιότητας – τιμής. Ενδεικτικός συνολικός προϋπολογισμός: 702.523,99 ΕΥΡΩ μη περιλαμβανομένου 
του ΦΠΑ (αρχικός προϋπολογισμός: 656.564,48 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, προϋπολογισμός 
δικαιώματος προαίρεσης υπηρεσιών συντήρησης: 45.959,51 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για 
«ΑΝΟΙΚΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ. ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ 
ΔΙΑΧΥΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ – ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ». 
(CPV: 72000000, 79999100, 79131000).  3. Τόπος παροχής των υπηρεσιών: Αθήνα. ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS: EL303. 
4. Είδος και ποσότητα των υπηρεσιών: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η υποστήριξη της ολοκληρωμένης 
ψηφιακής στρατηγικής του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης (ΜΚΤ), με την αξιοποίηση σύγχρονων μεθόδων 
ψηφιακής τεχνολογίας για την ψηφιοποίηση και ανάδειξη του πολιτιστικού πλούτου του Μουσείου. Εν 
συνόψει, το προτεινόμενο έργο αφορά: Στον εμπλουτισμό και την επιμέλεια του ψηφιακού αποθέματος 
του Μουσείου. Στη διευκόλυνση της πρόσβασης στο ψηφιακό απόθεμα του Μουσείου μέσα από ένα 
εξειδικευμένο σύστημα εικονικού μουσείου. Στο λειτουργικό και γραφιστικό επανασχεδιασμό της 
διαδικτυακής πύλης του Μουσείου. Στη δημιουργία μίας διαδραστικής εφαρμογής για έξυπνες συσκευές. 
Στη διάθεση πλούσιου και πρωτότυπου πολιτιστικού περιεχομένου σε ελληνικά και αγγλικά και σε πλήθος 
μέσων (videos, 3D, podcasts, audios, virtual tours κλπ.). Στην υποστήριξη της επίσκεψης στο Μουσείο και 
διασύνδεσή της με περαιτέρω μάθηση και ενασχόληση. Σε στρατηγικές διάχυσης μέσω πλατφορμών και 
κοινωνικών δικτύων στο διαδίκτυο. Σε στρατηγικές καλλιέργειας κοινοτήτων ενδιαφέροντος. Πριν την λήξη 
της Περιόδου Εγγύησης, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αποφασίσει την άσκηση δικαιώματος προαίρεσης 
συντήρησης έως του ποσού των 45.959,51 € μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ, με βάση την Οικονομική 
Προσφορά του Αναδόχου, για τις υπηρεσίες συντήρησης, όπως αυτές περιγράφονται στο Παράρτημα Ι της 
διακήρυξης. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των υπηρεσιών συντήρησης θα είναι έως τρία (3) έτη από την 
λήξη της περιόδου της εγγύησης καλής λειτουργίας που περιλαμβάνεται στην προσφορά για το αρχικό έργο. 
Η χρήση του Δικαιώματος προαίρεσης δεν είναι δεσμευτική για την Αναθέτουσα Αρχή και σε καμία 
περίπτωση δεν υποχρεούται να ασκήσει το εν λόγω δικαίωμα, παρά μόνο εφόσον το κρίνει αναγκαίο. Στην 
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περίπτωση ενεργοποίησης του δικαιώματος προαίρεσης δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή της αμοιβής του 
Αναδόχου. Ο Ανάδοχος δεσμεύεται για το αμετάβλητο της προσφοράς του για οποιοδήποτε λόγο, με βάση 
την οικονομική του προσφορά. 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: 14 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Περίοδος εγγύησης: 24 μήνες. Διάρκεια 
Προαίρεσης Υπηρεσιών Συντήρησης: 36 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://cycladic.gr/. 9. Καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των ηλεκτρονικών προσφορών: 09.02.2022, 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 φυλλάδια μπορούν να υποβάλλονται στα αγγλικά. 11. Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής 
αποσφράγισης των προσφορών: 09.02.2022 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. Απαιτούμενες εγγυήσεις: Εγγυητική συμμετοχής, ύψους 13.000,00 
€. Εγγυητική καλής εκτέλεσης 4% του συνολικού 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 ΕΣΠΑ 2014 – 2020 (MIS 5094697), το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από το Ελληνικό Δημόσιο. 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. Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να 
εξασφαλίζουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και να διαθέτουν τα παρακάτω Πρότυπα 
Διασφάλισης Ποιότητας, εν ισχύ, από διαπιστευμένο οργανισμό: α) ISO 22301 ή ισοδύναμο, β) ISO 20000-1 
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ή ισοδύναμο, γ) ISO 27001 ή ισοδύναμο, δ) ISO 9001 ή ισοδύναμο. Οικονομική και χρηματοοικονομική 
ικανότητα: Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών 
κατά τα έτη 2018, 2019 και 2020 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: Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται κατά τη διάρκεια των 
τελευταίων τριών ετών (2018-2020), να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την υλοποίηση έργων αντίστοιχων 
με το προκηρυσσόμενο και ειδικότερα: α) ένα τουλάχιστον έργο που να αφορά την ψηφιακή τεκμηρίωση 
και φωτογράφηση αρχαιολογικών συλλογών μουσείου σε σύστημα τεκμηρίωσης πολιτιστικού 
περιεχομένου, β) ένα τουλάχιστον έργο που να αφορά: την ψηφιακή προβολή του Πολιτιστικού αποθέματος 
με εφαρμογή ξενάγησης σε κινητές συσκευές σε Ios & Android, ιστοσελίδα ή e-shop μουσείου, σύστημα 
εισιτηρίων ή/και κρατήσεων μουσείου, δικτυακό εξοπλισμό πληροφορικής, γ) ένα τουλάχιστον έργο που να 
αφορά την υλοποίηση συστήματος τεκμηρίωσης μουσειακών συλλογών και προβολής αυτών στο διαδίκτυο 
(εικονικό μουσείο). Θα πρέπει το σύνολο των παραπάνω έργων που έχει υλοποιήσει ο οικονομικός φορέας 
να είναι ίσο ή μεγαλύτερο από τον προϋπολογισμό της παρούσας διακήρυξης άνευ ΦΠΑ. Δύνανται οι 
υποψήφιοι οικονομικοί φορείς να προτείνουν και περισσότερα από τρία έργα, αλλά θα πρέπει συνολικά να 
υπερβαίνουν το 100% του προϋπολογισμού της παρούσας διακήρυξης. Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει 
επίσης να διαθέτουν κατάλληλη Ομάδα Έργου με τεκμηριωμένη εμπειρία ως εξής: Υπεύθυνο/η Έργου, ο 
οποίος να διαθέτει Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών, ειδικότητας/κατεύθυνσης 
Αρχειονομίας/Βιβλιοθηκονομίας/Μουσειολογίας και Μεταπτυχιακό Τίτλου Σπουδών καθώς και 
τουλάχιστον 10ετή εμπειρία σε διαχείριση ή/και υλοποίηση έργων πληροφορικής στον πολιτισμό, 
Υπεύθυνο/η Υλοποίησης Έργου ο οποίος να διαθέτει Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών στην Επιστήμη της 
Πληροφόρησης, καθώς και 8ετή επαγγελματική εμπειρία σε υλοποιήσεις έργων σε Φορείς Πολιτισμού 
(Βιβλιοθήκες, Αρχεία, Μουσεία) που αφορούν σε Συστήματα καθώς και σε Ψηφιοποίησεις/Τεκμηριώσεις 
Συλλογών, Στέλεχος Ομάδας Έργου που να διαθέτει Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών στην Διαχείριση 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς, καθώς και 5ετή επαγγελματική εμπειρία σε υλοποιήσεις έργων σε Φορείς 
Πολιτισμού (Βιβλιοθήκες, Αρχεία, Μουσεία) που αφορούν σε Συστήματα καθώς και σε 
Ψηφιοποίησεις/Τεκμηριώσεις Συλλογών, τουλάχιστον 2 μέλη με πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ (ή άλλης ισότιμης 
αναγνωρισμένης σχολής του Εξωτερικού) στον τομέα της Πληροφορικής με 3ετή εμπειρία στην υλοποίηση 
πληροφοριακών συστημάτων, τουλάχιστον 4 μέλη με πτυχίο στον τομέα Ιστορίας, Αρχαιολογίας ή 
Φιλολογίας (ή άλλης ισότιμης αναγνωρισμένης σχολής του Εξωτερικού) με 3ετή εμπειρία σε θέματα μελέτης 
και καταγραφής αρχαιολογικού υλικού, καταχώρησης, επεξεργασίας, διαχείρισης και ανάδειξης 
πολιτιστικών τεκμηρίων, καθώς και συγγραφής και επιμέλειας κειμένων, - τουλάχιστον ένα επιστήμονα με 
ειδίκευση σε Πολιτισμική Διαχείριση και εμπειρία σε έργα ψηφιακών εφαρμογών σε πολιτιστικούς χώρους 
την τελευταία τριετία, φωτογράφο με εμπειρία στην επαγγελματική φωτογράφηση κινητών μνημείων, 
τεχνικό με εμπειρία στην τρισδιάστατη σάρωση εσωτερικών εκθεσιακών χώρων. 15. Νομική μορφή την 
οποία θα πρέπει να περιβληθεί η ένωση οικονομικών φορέων, εφόσον της ανατεθεί 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: Επίσημη Εφημερίδα ΕΕ 2022/S 008-
015863/12.01.2022. 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 Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών». 20. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης από τον αναθέτονται φορέα: στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 07.01.2022, ώρα 08:07 (Λουξεμβούργου). 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. 


