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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:214590-2011:TEXT:EL:HTML

GR-Ηράκλειο: Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού
2011/S 129-214590
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ)
Υπηρεσίες
ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
I.1)
ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ
Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών
Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, Σοφοκλή Βενιζέλου 27 / Λυσιμάχου Καλοκαιρινού 7
Σημείο(α) επαφής: Κρήτη, Ελλάδα
Υπόψη Βαγγελιώ Βιολάκη
712 02 Ηράκλειο
ΕΛΛΆΔΑ
Τηλέφωνο +30 2810288708
E-mail: info@historical-museum.gr
Φαξ +30 2810283754
Διεύθυνση/ διευθύνσεις διαδικτύου
Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής http://www.ekim.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής
Τεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων
για τον ανταγωνιστικό διάλογο και για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από: Το(τα)
προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής
Προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής αποστέλλονται: Στο(στα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής
I.2)

ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑ(ΕΣ) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (ΕΣ)
Άλλο Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου Μη Κερδοσκοπικό
Αναψυχή, πολιτισμός και θρησκεία
Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αγορά εκ μέρους άλλων αρχών ανάθεσης Όχι

ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
II.1)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
II.1.1)

Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή
"Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και ανάπτυξη εφαρμογών για το ΙΜΚ" που αποτελεί το υποέργο 3 του
έργου "ανάπτυξη πολιτιστικών υποδομών για το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης".

II.1.2)

Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής
Υπηρεσίες
Κύριος τόπος παροχής Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών, Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, Σοφοκλή Βενιζέλου
27 / Λυσιμάχου Καλοκαιρινού 7, 712 02 Ηράκλειο, Κρήτη, ΕΛΛΑΔΑ/GREECE.
Κωδικός NUTS GR431

II.1.3)

Η προκήρυξη αφορά
Δημόσια σύμβαση

II.1.4)

Πληροφορίες για τη συμφωνία πλαίσιο
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II.1.5)

Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή της αγοράς (των αγορών)
Το έργο "ανάπτυξη πολιτιστικών υποδομών για το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης" αφορά την προμήθεια εξοπλισμού
και ανάπτυξη υπηρεσιών και ηλεκτρονικών εφαρμογών για το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης. Το έργο στοχεύει στην
ανάδειξη και διαχείριση του πολιτιστικού αποθέματος και την ένταξή του στην σύγχρονη πολιτιστική ζωή και
εκπαιδευτική διαδικασία, όσον αφορά την Κρήτη, αλλά και το ευρύτερο εγχώριο και διεθνές κοινό.
Το έργο "ανάπτυξη πολιτιστικών υποδομών για το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης" περιλαμβάνει τρία (3) υποέργα:
Υποέργο 1: προμήθεια εξοπλισμού επίπλωσης του ΙΜΚ.
Υποέργο 2: αναβάθμιση συστήματος κλιματισμού και συστήματος ασφαλείας του ΙΜΚ.
Υποέργο 3: προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και ανάπτυξη εφαρμογών για το ΙΜΚ.
Το υποέργο 3 "προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και ανάπτυξη εφαρμογών για το ΙΜΚ" αναφέρεται στην
προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και στην ανάπτυξη ηλεκτρονικών εφαρμογών για το ΙΜΚ, στον άξονα της
διαχείρισης και ανάδειξης της πολιτισμικής κληρονομιάς με τις πλέον σύγχρονες μεθόδους και τη χρήση νέων
τεχνολογιών επικοινωνίας και πληροφόρησης.
Στα πλαίσια υλοποίησης του υποέργου 3, θα γίνει η προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού, ο οποίος αφορά σε:
ΠΑ 3.1: ηλεκτρονικός εξοπλισμός για το ΙΜΚ.
— Εξοπλισμός βιβλιοθήκης και αίθουσας σεμιναρίων,
— Εξοπλισμός εκθεσιακών χώρων.
ΠΑ 3.2: αναβάθμιση δυναμικής ιστοσελίδας (δυναμική διαχείριση).
ΠΑ 3.3: ανάπτυξη βάσης δεδομένων προσαρμοσμένης στα δεδομένα του ΙΜΚ.
ΠΑ 3.4: ανάπτυξη ηλεκτρονικής εφαρμογής νομισματικής έκθεσης.
ΠΑ 3.5: ανάπτυξη ηλεκτρονικής εφαρμογής για την Αίθ. Α.Γ. Καλοκαιρινού.
ΠΑ 3.6: ανάπτυξη ηλεκτρονικής εφαρμογής για Αίθ. Κεραμεικών - Γλυπτοθήκη.
ΠΑ 3.7: ανάπτυξη ηλεκτρονικής εφαρμογής για Αίθ. Ν. Καζαντζάκη.
ΠΑ 3.8: ανάπτυξη ηλεκτρονικής εφαρμογής για τον Οδυσσέα Ελύτη.
ΠΑ 3.9: προμήθεια και ανάπτυξη συστήματος αυτόματης ξενάγησης για τους επισκέπτες του ΙΜΚ.
ΠΑ 3.10: ανάπτυξη ηλεκτρονικής εκπαιδευτικής εφαρμογής.
ΠΑ 3.11: υλοποίηση εικονικής ξενάγησης στο ΙΜΚ.

II.1.6)

Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)
72262000, 32322000

II.1.7)

Σύμβαση καλυπτόμενη από τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις (GOVERNMENT PROCUREMENT
AGREEMENT)
Ναι

II.1.8)

Κατανομή σε τμήματα
Όχι

II.1.9)

Θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές
Όχι

II.2)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

II.2.1)

Συνολική ποσότητα ή έκταση
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων δέκα χιλιάδων ευρώ (310 000,00
EUR) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 23 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 252 032,52 EUR,
ΦΠΑ: 57 967,48 EUR).

II.2.2)

Δικαιώματα προαίρεσης
Όχι

II.3)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΄Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
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Περίοδος σε μήνες: 8 (από την ανάθεση της σύμβασης)
ΤΜΗΜΑ III: ΝΟΜΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
III.1)
ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
III.1.1)

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 ευρώ
(EUR) ποσοστό 5 % της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) 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 δεκαπέντε χιλιάδες πεντακόσια
ευρώ (15 500,00 EUR).
2. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης θα ανέρχεται στο 10 % της συνολικής αξίας της προσφοράς χωρίς
ΦΠΑ και κατατίθεται με την υπογραφή της σύμβασης.

III.1.2)

Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις εφαρμοζόμενες συναφείς διατάξεις
Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κρήτης και Νησων Αιγαίου 2007-2013", στο
πλαίσιο του ΕΣΠΑ, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80 % και από Εθνικούς
Πόρους κατά 20 % (υπ’ αριθμ. πρωτ. 2600/17-6-2011 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για
την έγκριση διάθεσης πίστωσης του έργου "ανάπτυξη πολιτιστικών υποδομών για το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης"
της ΣΑΕΠ 002/8 με ΚΑ 2011ΕΠ00280022). Οι πληρωμές του αναδόχου θα γίνουν σύμφωνα με τα τεύχη του
διαγωνισμού.

III.1.3)

Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, ή συνεταιρισμοί που
λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν κυρώσει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 2513/1997. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν
επίσης οι ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων, που υποβάλλουν κοινή προσφορά με τις προϋποθέσεις που
αναφέρονται αναλυτικά στην προκήρυξη. Δύναται να ζητηθεί ή σύσταση κοινοπραξίας.

III.1.4)

Άλλοι ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της σύμβασης
Όχι

III.2)

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

III.2.1)

Προσωπική κατάσταση των οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων απαιτήσεων σχετικά με την
εγγραφή τους σε επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα
Απαιτούμενες πληροφορίες και διατυπώσεις για να αξιολογηθεί κατά πόσο πληρούνται οι απαιτήσεις: Nα μην
συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού στο πρόσωπό τους από τους αναφερόμενους στο άρθρο 43 του ΠΔ 60/2007.
Να μην τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό,
συνδιαλλαγή (ή σε περίπτωση αλλοδαπών φυσικών / νομικών προσώπων σε ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία)
και επίσης να μην έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική
διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, συνδιαλλαγή (ή σε περίπτωση αλλοδαπών φυσικών / νομικών προσώπων
σε ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία).
Να είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις καταβολής εισφορών σε οργανισμούς κύριας και επικουρικής
κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.
Να είναι κατά την ημέρα υποβολής της προσφοράς ή της κατάθεσής της στο ταχυδρομείο εγγεγραμμένοι στο
οικείο επιμελητήριο αναγράφοντας και το ειδικό επάγγελμά τους (τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα
δηλώνουν ότι είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή ισοδύναμες επαγγελματικές
οργανώσεις της χώρας εγκατάστασης τους και το ειδικό επάγγελμα τους).
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Να μην έχουν κηρυχθεί έκπτωτοι από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα.
Να μην έχουν τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα.
III.2.2)

Οικονομική και δημοσιονομική ικανότητα
Ελάχιστο(α) επίπεδο(α) ενδεχομένως απαιτούμενων προσόντων Ο μέσος ετήσιος κύκλος των εργασιών των
υποψήφιων αναδόχων κατά την τελευταία τριετία ή για όσο διάστημα αυτοί δραστηριοποιούνται θα πρέπει να
υπερβαίνει το 150 % του προϋπολογισμού του έργου μαζί με το ΦΠΑ.

III.2.3)

Τεχνική ικανότητα
Ελάχιστο(α) επίπεδο(α) ενδεχομένως απαιτούμενων προσόντων
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν τεκμηριωμένη εμπειρία σε όλους τους τομείς που αφορούν στο αντικείμενο
του έργου και να έχουν ολοκληρώσει κατά την τελευταία πενταετία, επί ποινή απόρριψης, τουλάχιστον δύο (2)
έργα συναφή με το αντικείμενο του παρόντος έργου.

III.2.4)

Παραχωρούμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις
Όχι

III.3)

ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΙΔΙΚΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

III.3.1)

Η παροχή υπηρεσίας παραχωρείται σε συγκεκριμένη επαγγελματική τάξη
Όχι

III.3.2)

Τα νομικά πρόσωπα θα κληθούν να δηλώσουν τα ονόματα και τα επαγγελματικά προσόντα των
στελεχών τους που θα είναι υπεύθυνα για την εκτέλεση της σύμβασης
Ναι

ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
IV.1)
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
IV.1.1)

Είδος διαδικασίας
Ανοικτή

IV.1.2)

Περιορισμοί ως προς τον αριθμό των φορέων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να
συμμετάσχουν

IV.1.3)

Μείωση του αριθμού των φορέων κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου

IV.2)

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

IV.2.1)

Κριτήρια ανάθεσης
Η πλέον οικονομικά συμφέρουσα προσφορά σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στις τεχνικές
προδιαγραφές, στην πρόσκληση υποβολής προσφορών ή διαπραγμάτευσης ή στο περιγραφικό έγγραφο

IV.2.2)

Χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού
Όχι

IV.3)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

IV.3.1)

Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή

IV.3.2)

Προηγούμενη(ες) δημοσίευση(δημοσιεύσεις) που αφορά(ούν) την ίδια σύμβαση
Όχι

IV.3.3)

Όροι για τη λήψη τεχνικών προδιαγραφών και συμπληρωματικών εγγράφων
Έγγραφα με πληρωμή Όχι

IV.3.4)

Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
22.8.2011 - 10:00

IV.3.5)

Ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής σε επιλεγμένους
υποψηφίους
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IV.3.6)

Γλώσσα(ες) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην προσφορά ή στην αίτηση συμμετοχής
Ελληνικά.

IV.3.7)

Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε ημέρες 120 (από την ημερομηνία που αναφέρεται για την παραλαβή των προσφορών)

IV.3.8)

Όροι για το άνοιγμα των προσφορών
Ημερομηνία: 22.8.2011 - 11:00
Τόπος
Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών, Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, Σοφοκλή Βενιζέλου 27 / Λυσιμάχου
Καλοκαιρινού 7, 712 02 Ηράκλειο, Κρήτη, ΕΛΛΆΔΑ/GREECE.
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ΤΜΗΜΑ VI: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
VI.1)
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ
Όχι
VI.2)

ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ Ή/ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ
ΤΑΜΕΙΑ
Ναι
αναφορά του σχεδίου ή και του προγράμματος: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κρήτης και Νήσων Αιγαίου
2007-2013", στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ.

VI.3)

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

VI.4)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ

VI.4.1)

Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών
Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, Σοφοκλή Βενιζέλου 27 / Λυσιμάχου Καλοκαιρινού 7
712 02 Ηράκλειο
ΕΛΛΆΔΑ
E-mail: info@historical-museum.gr
Τηλέφωνο +30 2810288708
Διαδίκτυο: http://www.ekim.gr
Φαξ +30 2810283754

VI.4.2)

Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες για την(τις) ημερομηνία(ες) υποβολής προσφυγών: Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών.

VI.4.3)

Υπηρεσία από την οποία μπορούν να ληφθούν πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προσφυγών
Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών
Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, Σοφοκλή Βενιζέλου 27 / Λυσιμάχου Καλοκαιρινού 7
712 02 Ηράκλειο
ΕΛΛΆΔΑ
E-mail: info@historical-museum.gr
Τηλέφωνο +30 2810288708
Διαδίκτυο: http://www.ekim.gr
Φαξ +30 2810283754

VI.5)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ:
6.7.2011
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Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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