
 

 

Προκήρυξη (Περίληψη Διακήρυξης) Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού 

Αναθέτουσα Αρχή (Α.Α.): 
ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΥΡΟΥ 
Ομήρου 8, Ερμούπολη - Σύρος, ΤΚ 84100 
τηλ: 2281082815, φαξ: 2281079382, e-mail: info@keaimsyrou.gr 

Υπεύθυνος για πληροφορίες: Νικόλαος Χρυσίνης, Αναπληρωτής Πρόεδρος ΔΣ 

Παροχή Διευκρινίσεων:  
 

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

Είδος/Τύπος Αναθέτουσας 
Αρχής: 

Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία – ΜΚΟ 

Είδος Διαγωνιστικής 
Διαδικασίας: 

Διεθνής Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός  

Τίτλος Διαγωνισμού: 

«ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ & 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΜΣ» της Πράξης με τίτλο: «Ψηφιοποίηση και 
τεκμηρίωση Συλλογών και δημιουργία Ψηφιακού Μουσείου της Ιεράς 
Μητρόπολης Σύρου» με κωδ. MIS 5093155 

Συνολικός προϋπολογισμός 
έργου σε ευρώ: 

372.560,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (%, (προϋπολογισμός 
χωρίς ΦΠΑ: 300.451,61€ ΦΠΑ 24%: 72.108,39€) 

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

92520000-2 - Υπηρεσίες μουσείων και συναφείς υπηρεσίες  
72000000-5 - Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή 
συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη 

Αντικείμενο Σύμβασης: 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάπτυξη, οργάνωση, τεκμηρίωση, 
διαχείριση και προβολή του ψηφιακού περιεχομένου που αφορά στα 
χρονολογημένα μετά το 1830 ιερά κειμήλια που περιλαμβάνονται αφενός 
στην Εκκλησιαστική Συλλογή της Ιεράς Μητρόπολης Σύρου που 
φιλοξενείται στην Ερμούπολη, και αφετέρου στην Εκκλησιαστική Συλλογή 
της Ιεράς Μονής Θεοτόκου Τουρλιανής που φιλοξενείται στην Άνω Μερά, 
Μυκόνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ Α 153/28-
06-2002), καθώς και η ανάπτυξη και διάθεση σχετικών ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών στο κοινό.  
Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την: 
• Ψηφιοποίηση, επεξεργασία, επιστημονική τεκμηρίωση, προστασία και 

διαχείριση τεκμηρίων που χρονολογούνται από το έτος 1830 και μετά. 
Το συγκεκριμένο τμήμα αποτελείται από δύο διακριτές μεταξύ τους 
αλλά συμπληρωματικές ενότητες εργασίας, ως ακολούθως: 
o Ψηφιοποιήσεις, επεξεργασίες, επιστημονική τεκμηρίωση και 

μεταφράσεις των συλλογών της Ι.Μ. Σύρου και της Ιεράς Μονής 
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Θεοτόκου Τουρλιανής και ειδικότερα των τεκμηρίων που 
χρονολογούνται από το έτος 1830 και μετά. 

o Προμήθεια, παραμετροποίηση, εγκατάσταση και λειτουργία ενός 
Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης, τόσο των ψηφιακών 
συλλογών όσο και των βασικών εξωτερικών δραστηριοτήτων και 
υπηρεσιών του ΚΕΑ Ι.Μ. Σύρου προς τους πολίτες, ήτοι των 
εκθέσεων, των εκδηλώσεων και των διευθύνσεων και αποστολών 
ενημερωτικού υλικού και άλλων πράξεων προβολής.  

• Δημιουργία εικονικού μουσείου Εκκλησιαστικής Τέχνης από το 1830 
έως σήμερα  

• Δημιουργία ψηφιακών εκθέσεων με εφαρμογές εικονικής 
πραγματικότητας (virtual reality) και επαυξημένης πραγματικότητας 
(augmented reality) 

• Εικονικές περιηγήσεις 
• Πλατφόρμα ανάπτυξης εκπαιδευτικών εφαρμογών 

• Ψηφιακές Μουσειοσκευές 

Δικαίωμα συμμετοχής:  
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα που πληρούν τους όρους των Παραγράφων 2.2.3, 2.2.4, 
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της Αναλυτικής Διακήρυξης. 

Κριτήριο ανάθεσης (ή 
κατακύρωσης): 

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
βέλτιστης σχέσης ποιότητας -τιμής 

Διάρκεια Σύμβασης:  Επτά (7) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης 

Τίτλος Πράξης στην οποία 
εντάσσεται ο Δημόσιος 
Διαγωνισμός: 

«Ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση Συλλογών και δημιουργία Ψηφιακού 
Μουσείου της Ιεράς Μητρόπολης Σύρου» 

Κωδικός ΟΠΣ : 5093155 

Κωδικός ΣΑΕ: 2022ΣΕ11910033 

Πρόγραμμα Χρηματοδότησης 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα 
και Καινοτομία 2014-2020» 

Χρηματοδότηση /Φορέας 
χρηματοδότησης: 

Φορέας χρηματοδότησης της σύμβασης είναι το Υπουργείο Ανάπτυξής 
και Επενδύσεων. 
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Είναι ενταγμένο στη ΣΑ Ε1191 με ενάριθμο έργου 
2022ΣΕ11910033. 
Η σύμβαση αντιστοιχεί στο Υποέργο 2 της Πράξης με τίτλο: 
«Ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση Συλλογών και δημιουργία Ψηφιακού 
Μουσείου της Ιεράς Μητρόπολης Σύρου» η οποία έχει ενταχθεί στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα 
και Καινοτομία 2014-2020» με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. 
πρωτ. 3180/02.06.2022 και την υπ’αρ πρωτ. 6213/10-11-2022 1η 
τροποποίηση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του 
ΕΤΠΑ και του ΤΣ και έχει λάβει κωδικό MIS 5093155. 

Ημερομηνία και ώρα έναρξης 
υποβολής ηλεκτρονικών 
προσφορών: 

05/01/2023, ημέρα: Πέμπτη, ώρα: 14:00 

Καταληκτική ημερομηνία και 
ώρα υποβολής ηλεκτρονικών 
προσφορών: 

09/02/2023, ημέρα: Πέμπτη, ώρα: 14:00 

Ημερομηνία Διενέργειας 
Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 

14/02/2023, ημέρα: Τρίτη, ώρα: 11:00 





 

(Αποσφράγιση υποφακέλου 
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής 
– Τεχνική Προσφορά»):  

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

• Από την ιστοσελίδα του Συμπληρώματος στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

• Από τη Διαδικτυακή πύλη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) www.eprocurement.gov.gr (Α/Α 
ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ 180944) 

• Από την ιστοσελίδα του Κέντρου Έρευνας και Ανάπτυξης Ιεράς 
Μητροπόλεως Σύρου  http://www.keaimsyrou.gr/  

Γλώσσα υποβολής 
προσφορών και επικοινωνίας:  

Ελληνική 

Πρόσθετα πληροφοριακά 
στοιχεία: 

• Οι προσφορές να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα 
• Οι προσφορές να ισχύουν και να δεσμεύουν τους οικονομικούς 

φορείς για διάστημα δέκα (10) μηνών από την επόμενη της 
διενέργειας του διαγωνισμού. 

Απαιτούμενες εγγυήσεις: 

• Εγγύηση Συμμετοχής: 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης 
(ποσό 6.009,03€) 

• Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης: 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της 
σύμβασης  

• Εγγύηση Καλής Λειτουργίας: 5% επί της εκτιμώμενης αξίας της 
σύμβασης 

Ενστάσεις – 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 345 έως 374) του ν. 4412/2016 και του Π.Δ 39/17 
«Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)»   

 

Ημερομηνία αποστολής 
της Προκήρυξης στον 

διαδικτυακό τόπο 
https://ted.europa.eu 

του Συμπληρώματος 

στην Επίσημη 
Εφημερίδα της ΕΕ 

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 
Κέντρου Έρευνας και 

Ανάπτυξης Ιεράς 

Μητροπόλεως Σύρου  
http://www.keaimsyrou.gr/ 

02/01/2023 05/01/2023 05/01/2023 05/01/2023 

 

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. 
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