
 
 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ  

ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

 
Παροχή υπηρεσιών για την εκπόνηση των παραδοτέων 5.5.1 & 5.5.2 του Πακέτου 

Εργασίας 5 «Δημιουργία Ψηφιακής Περιήγησης σε Υφιστάμενα Μουσεία» και των 

παραδοτέων 6.5.1, 6.5.2 & 6.5.4 του Πακέτου Εργασίας 6 «Ανάπτυξη - Επεξεργασία 

Περιεχομένου Ψηφιακών Περιηγήσεων» στο πλαίσιο της πράξης «Μεγιστοποίηση 

του αντικτύπου του Θρησκευτικού Τουρισμού σε Ελλάδα και Κύπρο μέσα από τη 

στοχευμένη ανάδειξη και διάδοση της πολιτιστικής και θρησκευτικής κληρονομιάς 

των Εκκλησιών Ελλάδας, Κρήτης και Κύπρου» με ακρωνύμιο «RECULT MAGNUM» 

που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – 

Κύπρος 2014-2020.  

Προκήρυξη διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προκήρυξη (Περίληψη Διακήρυξης) 

Ανοικτού Διαγωνισμού 

ΑΔΑ: 6ΟΞΨ46ΜΜ5Λ-9Μ6



  

Αναθέτουσα Αρχή (Α.Α.) Επικοινωνιακό και Μορφωτικό Ίδρυμα Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, 

Αλκιβιάδου 6, 71307, Ηράκλειο 

Υπεύθυνος για πληροφορίες  Αιδ. Γεώργιος Ι. Γεράκης, Γενικός Γραμματέας Επικοινωνιακού και 
Μορφωτικού Ιδρύματος Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης,  

Αλκιβιάδου 6, 71307, Ηράκλειο, Κρήτη 

2810 320931, iakritisemi@gmail.com 

Παροχή διευκρινίσεων Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται 
ηλεκτρονικά, το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στον 
δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), μη κεντρική 
αναθέτουσα αρχή 

Είδος διαγωνιστικής διαδικασίας Ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ σύμφωνα με τα όσα 
ορίζονται από τον Ν.   1   016 (Α  1 7) όπως αυτός τροποποιήθηκε 
και ισχύει από τον Ν. 78   0 1. 

Τίτλος διαγωνισμού Παροχή υπηρεσιών για την εκπόνηση των παραδοτέων 5.5.1 & 5.5.  
του Πακέτου Εργασίας 5 «Δημιουργία Ψηφιακής Περιήγησης σε 
Υφιστάμενα Μουσεία» και των παραδοτέων 6.5.1, 6.5.  & 6.5.  του 
Πακέτου Εργασίας 6 «Ανάπτυξη - Επεξεργασία Περιεχομένου 
Ψηφιακών Περιηγήσεων» στο πλαίσιο της πράξης «Μεγιστοποίηση 
του αντικτύπου του Θρησκευτικού Τουρισμού σε Ελλάδα και Κύπρο 
μέσα από τη στοχευμένη ανάδειξη και διάδοση της πολιτιστικής και 
θρησκευτικής κληρονομιάς των Εκκλησιών Ελλάδας, Κρήτης και 
Κύπρου» με ακρωνύμιο «RECULT MAGNUM» που χρηματοδοτείται 
από το Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 
2014-2020. 

Συνολικός προϋπολογισμός 
έργου σε ευρώ 

Χωρίς ΦΠΑ: 95.967,73€ 

ΦΠΑ   %:  3.03 , 7€ 

Συνολικός π υ: 119.000,00€ 

Κωδικοί του Κοινού Λεξιλογίου 
δημοσίων συμβάσεων CPV 
(Common Procurement 
Vocabulary) 

92521100-0: Υπηρεσίες εκθέσεων μουσείων. 

Αντικείμενο σύμβασης Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών για την 
εκπόνηση των παραδοτέων 5.5.1 & 5.5.  του Πακέτου Εργασίας 5 
«Δημιουργία Ψηφιακής Περιήγησης σε Υφιστάμενα Μουσεία» και 
των παραδοτέων 6.5.1, 6.5.  & 6.5.  του Πακέτου Εργασίας 6 
«Ανάπτυξη - Επεξεργασία Περιεχομένου Ψηφιακών Περιηγήσεων» 
στο πλαίσιο της πράξης «Μεγιστοποίηση του αντικτύπου του 
Θρησκευτικού Τουρισμού σε Ελλάδα και Κύπρο μέσα από τη 
στοχευμένη ανάδειξη και διάδοση της πολιτιστικής και θρησκευτικής 
κληρονομιάς των Εκκλησιών Ελλάδας, Κρήτης και Κύπρου» με 
ακρωνύμιο «RECULT MAGNUM» που χρηματοδοτείται από το 
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Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος  01 -2020. 

Δικαίωμα συμμετοχής Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα που πληρούν τους όρους των Παραγράφων  . .3,  . . , 
2.2.5 και 2.2.6 της Αναλυτικής Διακήρυξης.  

Κριτήριο ανάθεσης (ή 
κατακύρωσης) 

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει 
της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. 

Διάρκεια σύμβασης Έως 30 06  0 3 

Τίτλος πράξης στην οποία 
εντάσσεται ο διαγωνισμός 

«Μεγιστοποίηση του αντικτύπου του Θρησκευτικού Τουρισμού σε 
Ελλάδα και Κύπρο μέσα από τη στοχευμένη ανάδειξη και διάδοση 
της πολιτιστικής και θρησκευτικής κληρονομιάς των Εκκλησιών 
Ελλάδας, Κρήτης και Κύπρου» με ακρωνύμιο «RECULT MAGNUM» 
που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας 
Interreg V-A «Ελλάδα-Κύπρος  01 -  0 0». 

Κωδικός ΟΠΣ 5048999 

Χρηματοδότηση  Το έργο συγχρηματοδοτείται από  την Ευρωπα κή  Ένωση και από  
εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα 
Συνεργασίας Interreg V-Α «Ελλάδα - Κύπρος  01 - 0 0». Είναι 
ενταγμένο στη ΣΑΕΠ 10  6 με ενάριθμο  0 1ΕΠ10 60017. 

Ημερομηνία και ώρα έναρξης 
υποβολής ηλεκτρονικών 
προσφορών 

21/03  0   και ώρα 14:00 

Καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής ηλεκτρονικών 
προσφορών 

06/04  0   και ώρα 15:00 

Ημερομηνία Διενέργειας 
Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 
(Αποσφράγιση υποφακέλου 
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής – 
Τεχνική Προσφορά») 

06/04  0   και ώρα 15:00 

Διάθεση της αναλυτικής 
Διακήρυξης του διαγωνισμού και 
των συμπληρωματικών 
εγγράφων της σύμβασης. 

 Στη Διαδικτυακή πύλη του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) 
www.eprocurement.gov.gr  

 Στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής https://emi.iak.gr 

Γλώσσα υποβολής προσφορών Ελληνική  

Εναλλακτικές προσφορές Δε γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 

Κατανομή σε τμήματα Ο διαγωνισμός κατανέμεται σε τμήματα ως ακολούθως: 

ΤΜΗΜΑ 1: «Παραδοτέο 5.5.1.: Καταγραφή και μελέτη εκθεμάτων 
υφιστάμενων μουσείων προς ψηφιακή αποτύπωση – εναρμόνιση με 
αναπτυχθείσα μεθοδολογία & Παραδοτέο 5.5. .: Σχεδιασμός 
ψηφιακής περιήγησης εντός των υφιστάμενων μουσείων», 
εκτιμώμενης αξίας  7. 19,35 πλέον ΦΠΑ   % (6.580,65). 

ΤΜΗΜΑ 2: «Παραδοτέο 6.5.1.: Ψηφιακή αποτύπωση υλικής 
πολιτιστικής κληρονομιάς προς μουσειακή έκθεση βάσει 
αναπτυχθείσας μεθοδολογίας, Παραδοτέο 6.5. .: Ψηφιακή 
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αποτύπωση άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς προς μουσειακή 
έκθεση βάσει αναπτυχθείσας μεθοδολογίας & Παραδοτέο 6.5. .: 
Πιλοτική λειτουργία ψηφιακών μουσείων», εκτιμώμενης αξίας 
68.5 8,38 πλέον ΦΠΑ   % (16. 51,6 ). 

Πρόσθετα πληροφοριακά 
στοιχεία 

 Οι προσφορές να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 
 Οι προσφορές να ισχύουν και να δεσμεύουν τους 

οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από 
την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Απαιτούμενες εγγυήσεις Εγγύηση συμμετοχής: 
 Για το ΤΜΗΜΑ 1 κατατίθεται εγγυητική επιστολή 

συμμετοχής ποσού  % της εκτιμώμενης αξίας του τμήματος, 
μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ήτοι, πεντακόσια σαράντα 
οκτώ ευρώ και τριάντα εννέα λεπτά (5 8,39€). 

 Για το ΤΜΗΜΑ 2 κατατίθεται εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής ποσού  % της εκτιμώμενης αξίας του τμήματος, 
μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ήτοι, χίλια τριακόσια 
εβδομήντα ευρώ και ενενήντα επτά λεπτά (1.370,97€). 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης: 
  % επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. 

Προδικαστικές προσφυγές Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες 
εκδίδονται ή συντελούνται από την αναθέτουσα αρχή στο πλαίσιο 
διαγωνιστικής διαδικασίας διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου 
ΙV (άρθρα 3 5 έως 37 ) του ν.   1   016 και του Π.Δ 39 17 
«Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της 
Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)».  

 

Ημερομηνία ανάρτησης της 
Διακήρυξης στον διαδικτυακό 
τόπο www.eprocurement.gov.gr  

του ΕΣΗΔΗΣ 

Ημερομηνία ανάρτησης της 
Προκήρυξης και της Διακήρυξης 

στον διαδικτυακό τόπο 
www.eprocurement.gov.gr του 

ΚΗΜΔΗΣ 

Ημερομηνία ανάρτησης της 
Διακήρυξης στον διαδικτυακό 
τόπο του Επικοινωνιακού και 
Μορφωτικού Ιδρύματος Ιεράς 

Αρχιεπισκοπής Κρήτης 
https://emi.iak.gr 

21/03/2022 21/03/2022 21/03/2022 

 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.eprocurement.gov.gr του 
συστήματος, στην οποία οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά. 

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. 

 

 

Ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ευγένιος 

 

http://www.eprocurement.gov.gr/
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