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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

ΟΘΕΜΑ: Περίληψη Διακήρυξης 1/2023 Διεθνούς Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού που αφορά στο 
Υποέργο 1 με τίτλο «Ψηφιακές πολιτιστικές δράσεις για τη διάσωση, προβολή και 
ανάδειξη της συλλογής και του αρχείου της Δημοτικής Πινακοθήκης Λάρισας – 
Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα» και με    κωδικό MIS 5093085. 

 
Η Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας – Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα προκηρύσσει τον Διεθνή Δημόσιο 
Ανοικτό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά επί τη βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, συνολικού προϋπολογισμού 
421.037,26 € (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%), που αφορά στην επιλογή Αναδόχου 
με σκοπό την ψηφιοποίηση και ανάδειξη με νέες τεχνολογίες της Δημοτική Πινακοθήκη 
Λάρισας – Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα, με τα ακόλουθα στοιχεία: 

 
1. Αναθέτουσα Αρχή: 

Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας – Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα  
-Τ.: 2410623615 
- E.: deligianni@katsigrasmuseum.gr 
- Κωδικός NUTS: EL : EL612 

2. Δημοσίευση στην ΕΕΕΕ: 
-Ημερομηνία αποστολής της Προκήρυξης στην ΕΕ: 09/03/2023 
-Αριθμός Προκήρυξης στην ΕΕ: 2023-040893 

3. Πληροφορίες για τη Διακήρυξη  
wwww. katsigrasmuseum.gr  

4. Τύπος Σύμβασης: 
Παροχή Υπηρεσιών 

5. Αντικείμενο του εν θέματι Διαγωνισμού αποτελεί η επιλογή Αναδόχου για την ανάπτυξη και 
υλοποίηση (υποέργου) «Ψηφιακές πολιτιστικές δράσεις για τη διάσωση, προβολή και 
ανάδειξη της συλλογής και του αρχείου της Δημοτικής Πινακοθήκης Λάρισας – Μουσείο 
Γ.Ι. Κατσίγρα». 
Το προαναφερθέν συνολικό αντικείμενο του υποέργου περιλαμβάνει την ανάπτυξη, 
υλοποίηση και προμήθεια των παρακάτω έντεκα  (11) παραδοτέων: 
 Π1. Μελέτη Εφαρμογής: Τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές  
 Π2.  Μελέτη υπηρεσιών Δράσεων Δημοσιότητας 
 Π3. Ψηφιοποίηση τεκμηρίων 
 Π4. Τεκμηρίωση 
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 Π5 πλατφόρμας βάσης δεδομένων και με γεωγραφική ένδειξη 
 Π6. Υλοποιημένες, εφαρμογές 
 Π7. Υλοποιημένες πολυμεσικές υπηρεσίες - παραγωγές 
 Π8. Τεκμηρίωση Εφαρμογών, Λογισμικών και Παραγωγών 
 Π9. Υπηρεσίες πιλοτικής λειτουργίας  
 Π10. Τεύχος αποτελεσμάτων Πιλοτικής Λειτουργίας 
 Π11. Υλοποίηση Δράσεων Δημοσιότητας 

 
6. Κοινό λεξιλόγιο για τις Δημόσιες Συμβάσεις (CPV): 
 72000000-5 Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη 

λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη, 

7. Η εκτιμώμενη αξία της Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 522.086,20  
€)συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%  

8. Διάρκεια της Σύμβασης ή προθεσμία εκτέλεσης: 
Δεκα (10) μήνες από την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης. 

9. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα εγκατασταθούν στους χώρους   της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΜΟΥΣΕΙΟ Γ.Ι. ΚΑΤΣΙΓΡΑ. Ο χρόνος, ο τόπος και τρόπος 
παράδοσης, καθώς και ο χρόνος παραλαβής περιγράφονται στα άρθρα 6.2 & 6.3 της εν 
θέματι Διακήρυξης και θα ορίζονται αναλυτικά στο συνημμένο σχέδιο της σχετικής 
Σύμβασης που θα υπογραφεί μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου. 

10. Εναλλακτικές προσφορές δεν θα ληφθούν υπόψη. 
11. Οι εγγυήσεις που απαιτούνται στον εν θέματι Διαγωνισμό είναι οι εξής: 
 Εγγυητική επιστολή συμμετοχής, η οποία ανέρχεται στο ποσόν των 8.420,75  ευρώ. 
 Εγγυητική καλής εκτέλεσης, η οποία ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης 

αξίας της Σύμβασης (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%),  
 Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης 

καλής εκτέλεσης. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, 
σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και 
από το Ελληνικό Δημόσιο, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) με ΚΩΔ. 
ΣΑΕ 155/1, αριθ. ενάριθ. έργου 2022ΣΕ15510008 και έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» 
12. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της σχετικής Σύμβασης έχουν φυσικά ή 

νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών που 
είναι εγκατεστημένα σε (α) κράτος-μέλος της Ένωσης, (β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), (γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο 
βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια Σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 
5, και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω 
Συμφωνίας, καθώς και (δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της 
σχετικής παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση 
σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Για τις ενώσεις οικονομικών 
φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να 
περιβληθούν σε συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. 

13. Για την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των οικονομικών φορέων απαιτείται: 
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία 
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σύναψης Σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να πληρούν 
τις κάτωθι απαιτήσεις: 
κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετία πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
των προσφορών να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τουλάχιστον 1 αντίστοιχη σύμβαση που 
να περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστον και επί ποινή αποκλεισμού τα εξής: 
Ψηφιοποίηση έργων πολιτιστικής αξίας σε υψηλή ανάλυση, Δημιουργία ιστοτόπου 
διαχείρισης πολυμεσικού περιεχομένου, Ανάπτυξη εφαρμογής ψηφιακού ξεναγού για 
έξυπνες συσκευές iOS και Android σε χώρους εκθέσεων, την ανάπτυξη 3D μοντέλων και 
Εικονικών περιηγήσεων, την παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού ως αποτέλεσμα 
υπηρεσιών ερμηνείας (συγγραφή σεναρίων, επιμέλεια κειμένων, μεταφράσεις και 
σκηνοθεσία) και εκπαιδευτικές εφαρμογές. Επιπλέον των ανωτέρω το έργο θα πρέπει να 
περιλαμβάνει και  υπηρεσίες πιλοτικής λειτουργίας, Τεχνικής Υποστήριξης και 
Φιλοξενίας και δράσεων δημοσιότητας με Π/Υ τουλάχιστο 100% του προκηρυσσόμενου 
έργου. 
Οι ανωτέρω απαιτήσεις μπορούν να καλύπτονται από ένα ή αθροιστικά από περισσότερα 
έργα. 
  
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα 
διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν μέσο 
ελάχιστο ετήσιο κύκλο εργασιών των ετών 2019, 2020, 2021  που αντιστοιχεί στο 100% 
της εκτιμώμενης αξίας της παρούσας σύμβασης μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ήτοι 
ποσό 421.037,26€. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για 
χρονικό διάστημα μικρότερο των ετών 2019, 2020, 2021, τότε ο μέσος ετήσιος κύκλος 
εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται, θα πρέπει να τουλάχιστον, 
100% του έργου άνευ ΦΠΑ. 
Σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, τα ανωτέρω κριτήρια χρηματοοικονομικής 
ικανότητας ελέγχονται για τους συμμετέχοντες σε αυτές αθροιστικά. 

14. Είδος διαδικασίας: Ανοικτή διαδικασία 
15. Κριτήριο κατακύρωσης: 

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει της βέλτιστης σχέσης 
ποιότητας-τιμής. 

16. Παραλαβή τεύχους Διακήρυξης 1/2023: 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το σχετικό Τεύχος της εν θέματι 
Διακήρυξης και οποιοδήποτε άλλο σχετικό με τον εν θέματι Διαγωνισμό έγγραφο, άνευ 
αντιτίμου, από τη διαδικτυακή σελίδα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ (www.promitheus.gov.gr)  

17. Ο εν θέματι Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). Οι προσφορές 
υποβάλλονται από τους υποψήφιους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ υποβάλλονται από την 13/03/2023 μέχρι την 
28/4/2023 και ώρα 15:00 (καταληκτική ημερομηνία και ώρα). 

18. Οι υποψήφιοι μπορούν να αιτηθούν συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το 
περιεχόμενο της εν θέματι Διακήρυξης μέχρι και τη δέκατη (10η) ημέρα πριν από την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δηλαδή μέχρι την 18/04/2023 και 
ώρα 16:00. Τα ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στον δικτυακό τόπο του εν 
θέματι Διαγωνισμού, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 
19. Προδικαστικές προσφυγές - προσωρινή δικαστική προστασία: 

Η προδικαστική   προσφυγή   κατατίθεται   ηλεκτρονικά   μέσω   της   λειτουργικότητας 
«Επικοινωνία» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ στον ηλεκτρονικό τόπο του Διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά 
περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο 
σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (*pdf), το οποίο φέρει 
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με 
χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών. 

20. Γλώσσα διενέργειας του εν θέματι Διαγωνισμού και εκτέλεσης της σχετικής Σύμβασης είναι 
η ελληνική. Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική 
γλώσσα. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην 
ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

21. Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος προσφοράς: 
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για 
διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο 
απορρίπτεται. 

22. Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας 
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (www.promitheus.gov.gr) τη 
4/5/2023 και ώρα 11:00 

 
 

 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από 
εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» ΕΣΠΑ 2014-2020 

http://www.promitheus.gov.gr/
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