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ΠAΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
«RE-CULT - Ανάδειξη και διάδοση της πολιτιστικής και φυσικής
κληρονομιάς μέσα από την ανάπτυξη και θεσμική ενίσχυση του
Θρησκευτικού Τουρισμού στη νησιωτική περιοχή της Ελλάδας
και της Κύπρου με κωδικό ΟΠΣ 5035557
«Ανάπτυξη Οδηγιών (Πρωτοκόλλου) και Μεθοδολογίας για την
Ψηφιοποίηση Μνημείων και Κειμηλίων» (Αρ. Παραδοτέου 4.1)

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΔΗΓΙΩΝ (ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ)
ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ
ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ «RE-CULT - ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΚΥΠΡΟΥ»
Ημερομηνία: Μυτιλήνη, 23/10/2020

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΔΗΓΙΩΝ (ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ) ΚΑΙ
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - «RE-CULT - Ανάδειξη και διάδοση της πολιτιστικής
και φυσικής κληρονομιάς μέσα από την ανάπτυξη και θεσμική ενίσχυση του Θρησκευτικού Τουρισμού στη νησιωτική περιοχή της
Ελλάδας και της Κύπρου με κωδικό ΟΠΣ 5035557, του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020, το
οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Τ.Π.Α) και από Εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου.
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ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Αριθ. Πρωτ. : 33324/2020
Μυτιλήνη, 23 Οκτωβρίου 2020

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΔΗΓΙΩΝ (ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ) ΚΑΙ
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ
O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο πλαίσιο του
υποέργου «RECULT- Ανάπτυξη Οδηγιών (Πρωτοκόλλου) και Μεθοδολογίας για την
Ψηφιοποίηση Μνημείων και Κειμηλίων» της Πράξεως «RECULT: Ανάδειξη και διάδοση της
πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς μέσα από την ανάπτυξη και θεσμική ενίσχυση του
Θρησκευτικού Τουρισμού στη νησιωτική περιοχή της Ελλάδας και της Κύπρου» με Κωδ. MIS
5035557, του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020, το
οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Τ.Π.Α) και από Εθνικούς πόρους της
Ελλάδας και της Κύπρου προτίθεται να αναθέσει την υπηρεσία ανάπτυξης οδηγιών και
μεθοδολογίας για τη ψηφιοποίηση μνημείων και κειμηλίων υλικής και άυλης θρησκευτικής
κληρονομιάς.
Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
τιμής.
Προϋπολογισμός
Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω υπηρεσίας ανέρχεται στο καθαρό ποσό των
τεσσάρων χιλιάδων τριάντα δύο ευρώ και είκοσι έξι λεπτών (4.032,26€) πλέον 24% ΦΠΑ
ποσού εννιακοσίων εξήντα επτά ευρώ και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών (967,74€) σύνολο
πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.
Διάρκεια - Τροποποίηση - Κυρώσεις: Η διάρκεια της σύμβασης ξεκινάει με την υπογραφή
και ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ και λήγει δύο (2) μήνες μετά την οριστική παραλαβή των
υπηρεσιών.
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των άρθ.
132 και 217 του Ν. 4412/2016. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου
μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που
χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα άρθ. 218 του Ν.
4412/2016.
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Χρόνος και τόπος εκτέλεσης των υπηρεσιών :
Ο χρόνος εκτέλεσης των υπηρεσιών ορίζεται σε τρείς (3) μήνες από την υπογραφή και
ανάρτηση της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ. Ο τόπος υλοποίησης των υπηρεσιών είναι οι
εγκαταστάσεις του Πανεπιστήμιου Αιγαίου, Λόφος Πανεπιστημίου, Κτήριο Γεωγραφίας,
γραφείο ΙΣ. 2.15, Μυτιλήνη, 81132, τηλ. 22510-36601, e-mail: canag@aegean.gr.
Τρόπος πληρωμής
Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί μετά την οριστική παραλαβή του συνόλου
των υπηρεσιών.
Η παραλαβή των υπηρεσιών γίνεται από την Επιτροπή Παραλαβής που συγκροτείται,
σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, η οποία θα
συντάσσει και θα υπογράψει τα αντίστοιχα Πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής σύμφωνα με
τα άρθρα 219 και 220 του ν 4412/16.
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200
παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί
από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή και εφόσον έχει
προηγηθεί η καταβολή της χρηματοδότησης από τον φορέα.
•
Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής.
•
Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών του αναδόχου.
•
Πιστοποιητικά Φορολογικής Ενημερότητας και Ασφαλιστικής Ενημερότητας
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
•
Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή της δαπάνης.
Από κάθε τιμολόγιο του αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους
ισχύοντες κάθε φορά νόμους και σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών,
ενδεικτικά:
8% ή 20% κατά περίπτωση επί της καθαρής συμβατικής αξίας, σύμφωνα με το άρθρο
64 του Ν.4172/2013.
0,07% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της ΕΑΑΔΗΣΥ, σύμφωνα με το άρθρο 44 του
Ν.4605/2019, επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων. Επί της εν λόγω
κράτησης επιβάλλεται χαρτόσημο 3% και κράτηση υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20% επί του
χαρτοσήμου.
0,06% υπέρ της οικονομικής αυτοτέλειας της ΑΕΠΠ, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ.3
του Ν.4412/2016, επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων. Επί της εν λόγω
κράτησης επιβάλλεται χαρτόσημο 3% και κράτηση υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20% επί του
χαρτοσήμου.
Πληροφορίες/ Τόπος και Χρόνος Παράδοσης Προσφορών
Γενικές και ειδικές πληροφορίες δίνονται από τον κ. Χρήστο-Νικόλαο Αναγνωστόπουλο,
Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Λόφος Πανεπιστημίου, κτ. Γεωγραφίας, γραφείο ΙΣ. 2.15, τηλ. 2251036601, ή με ηλεκτρονική αποστολή στο e-mail: canag@aegean.gr.

Υποβολή προσφορών μέχρι και την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 15:00 μ.μ. υπόψη
κ. Χρήστου-Νικόλαου Αναγνωστόπουλου, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Λόφος Πανεπιστημίου, κτ.

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΔΗΓΙΩΝ (ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ) ΚΑΙ
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - «RE-CULT - Ανάδειξη και διάδοση της πολιτιστικής
και φυσικής κληρονομιάς μέσα από την ανάπτυξη και θεσμική ενίσχυση του Θρησκευτικού Τουρισμού στη νησιωτική περιοχή της
Ελλάδας και της Κύπρου με κωδικό ΟΠΣ 5035557, του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020, το
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Γεωγραφίας, γραφείο ΙΣ. 2.15, Μυτιλήνη, 81132 τηλ. 22510-36601, ή με ηλεκτρονική
αποστολή στο e-mail: canag@aegean.gr.
Περιεχόμενο προσφορών:
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν σφραγισμένη και υπογεγραμμένη προσφορά
στα ελληνικά η οποία θα περιέχει τα παρακάτω:
Α) Δικαιολογητικά
1. Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου (της παρ. 4 του Άρθρου 8 του Ν. 1599/1986
όπως ισχύει κάθε φορά) για την οποία δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην
οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία της Πρόσκλησης και θα δηλώνεται ότι ο οικονομικός
φορέας :
α. Δεν τελεί σε πτώχευση ούτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.
β. Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του.
γ. Αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των
δικαιολογητικών ,από τα οποία θα προκύπτουν τα όσα αναφέρονται στην υπεύθυνη δήλωση
εφόσον αυτά ζητηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή.
δ. Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του που απορρέει από οποιαδήποτε
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ιδίως λόγω αναβολής, ματαίωσης ή ακύρωσης της
διαδικασίας ανάθεσης.
ε. Δεσμεύεται πως θα εκτελέσει την υπηρεσία σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές
που περιγράφονται στην παρούσα Πρόσκληση και τηρώ τις υποχρεώσεις που προβλέπονται
στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016.
η. Δεσμεύεται σε περίπτωση που πρόκειται να ανατεθεί η υπηρεσία θα προσκομίσει (πριν
την απόφαση ανάθεσης) σύμφωνα με το άρθρο 73 του ν. 4412/2016:
1. Βεβαίωση ή ανάλογο έγγραφο από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και
επικουρικής) στους οποίους καταβάλει εισφορές ότι δεν έχει οφειλές (ασφαλιστική
ενημερότητα) εν ισχύει,
2. Φορολογική ενημερότητα εν ισχύει .
3. Απόσπασμα/τα ποινικού μητρώου ή υποβολή υπεύθυνης δήλωσης εκ μέρους του
οικονομικού φορέα σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου
την υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στην
περίπτωση 79Α του ν. 4412/2016, ότι δεν υφίστανται οι λόγοι αποκλεισμού της παρ. 1 του
άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 (άρθρο 80 παρ. 9 ν. 4412/2016) συνοδευόμενο από
πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης που έχει εκδοθεί εντός 30 εργάσιμων ημερών από
την υποβολή του.

2. Δικαιολογητικά τεχνικής ικανότητας:
Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να διαθέτουν την κατάλληλη οργάνωση,
δομή και μέσα, με τα οποία να είναι ικανός, να ανταπεξέλθει πλήρως, άρτια και
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΔΗΓΙΩΝ (ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ) ΚΑΙ
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ολοκληρωμένα, στις απαιτήσεις της υπό ανάθεση Υπηρεσίας. Ως ελάχιστη προϋπόθεση για
τη συμμετοχή του στην πρόσκληση, ο φορέας πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τα παρακάτω:
•

Πτυχίο Πληροφορικής ή Δίπλωμα Πολυτεχνικής Σχολής στην ημεδαπή ή αλλοδαπή
αναγνωρισμένο από ΔΟΑΤΑΠ.
Διετή εμπειρία σε:

•
-

Έργα τεχνολογίας πληροφορικής με προσανατολισμό στην Ψηφιοποίηση
Αρχειακού Υλικού (έγγραφο, βιβλίο, φωτογραφία, σχέδιο).
Χειρισμό Εξοπλισμού Τεχνολογίας για Ψηφιοποίηση τεκμηρίων (σκάνερ 3D,
ψηφιακή φωτογραφική μηχανή).
Καθορισμό μοντέλου αρχειακής περιγραφής & τεκμηρίωσης.
Καθορισμό μεθοδολογίας οργάνωσης & τεκμηρίωσης του αρχειακού υλικού προς
ψηφιοποίηση.
Επιλογή Υλικού, κατηγοριοποίηση, σήμανση και ταξινόμηση του.
Αξιολόγηση του υλικού ανάλογα με την ιστορική αξία και τη φυσική κατάσταση του
προς ψηφιοποίηση.

•

(τύπος & ημ/νία)

ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ

ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΕΡΓΟΥ (από – έως)

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΝΤΟΜΗ

ΠΕΛΑΤΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Α/Α

Να ασκεί επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή
υπηρεσιών.
Συγκεκριμένα θα πρέπει να καταθέσει:
1. Σχετικούς τίτλους σπουδών
2. Βιογραφικό Σημείωμα όπου θα αποδεικνύεται η σχετική εμπειρία, συνοδευόμενο
από Υπεύθυνη Δήλωση που θα βεβαιώνει το αληθές των περιγραφών στο βιογραφικό
σημείωμα.
3. Για την απόδειξη της εμπειρίας του θα πρέπει να κατατεθεί Πίνακας των κυριότερων
έργων που εκτέλεσε/εκτελεί ή στα οποία συμμετείχε/συμμετέχει ο οικονομικός
φορέας κατά τα δύο (2) τελευταία έτη, με συναφή εμπειρία και τεχνογνωσία στο
αντικείμενο του έργου, ως εξής:
Τουλάχιστον ένα (1) έργο καθορισμού μεθοδολογίας οργάνωσης, τεκμηρίωσης
αρχειακού υλικού και ψηφιοποίησης.

Όπου:
-

«ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ»: ολοκληρωμένο επιτυχώς / σε εξέλιξη

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΔΗΓΙΩΝ (ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ) ΚΑΙ
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - «RE-CULT - Ανάδειξη και διάδοση της πολιτιστικής
και φυσικής κληρονομιάς μέσα από την ανάπτυξη και θεσμική ενίσχυση του Θρησκευτικού Τουρισμού στη νησιωτική περιοχή της
Ελλάδας και της Κύπρου με κωδικό ΟΠΣ 5035557, του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020, το
οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Τ.Π.Α) και από Εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου.
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-

«ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ»: «έξωθεν καλή μαρτυρία» της εξέλιξης, της ολοκλήρωσης ή του
επιτυχούς αποτελέσματος του Έργου όπως πιστοποιητικό ή βεβαίωση Δημόσιας Αρχής,
πρωτόκολλο παραλαβής Δημόσιας Αρχής, δήλωση πελάτη-ιδιώτη, ηλεκτρονική διεύθυνση
της διαθέσιμης υπηρεσίας κ.ο.κ.

-

εάν ο Πελάτης είναι Δημόσιος Φορέας ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται πιστοποιητικό
ή βεβαίωση ή πρωτόκολλο παραλαβής που έχει συνταχθεί και αρμοδίως υπογραφεί από την
αρμόδια Δημόσια Αρχή.

-

εάν ο Πελάτης είναι Ιδιωτικός Οργανισμός, ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται βεβαίωση
ή δήλωση του ιδιώτη Οργανισμού όπως εκπροσωπείται από τον Νόμιμο Εκπρόσωπό ή
κατάλληλα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή μεταξύ τους σύμβαση
Τα έργα πρέπει να συνοδεύονται επί ποινή αποκλεισμού από αποδεικτικά στοιχεία
εκτέλεσης. Εάν οι Πελάτες είναι Δημόσιες Αρχές, ως αποδεικτικά στοιχεία υποβάλλονται
απλά αντίγραφα πιστοποιητικών, βεβαιώσεων, ή/και βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης,
συντασσόμενα από την Αρμόδια Αρχή. Στην περίπτωση που δεν εκδίδεται αντίστοιχο
πιστοποιητικό από την Αρμόδια Αρχή, αυτό θα αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του
οικονομικού φορέα. Για έργα που έχει υλοποιήσει ο οικονομικός φορέας, ως μέλος
κοινοπραξίας (εταίρος) συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση έργων, αρκεί η
προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης από τον οικονομικό φορέα ότι το έργο έχει εκτελεστεί
επιτυχώς. Εάν οι Πελάτες είναι ιδιωτικοί φορείς, θα πρέπει να προσκομίζεται βεβαίωση ή
δήλωση του Ιδιωτικού Φορέα ότι έχει εκτελεστεί επιτυχώς το έργο. Σε περίπτωση έργων που
βρίσκονται σε εξέλιξη, ως αποδεικτικό στοιχείο υποβάλλεται βεβαίωση ή δήλωση του
Ιδιωτικού Φορέα.
Σημειώνεται ότι, η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα επαλήθευσης της ακρίβειας και
αξιοπιστίας των δηλώσεων με απευθείας επικοινωνία με τους προσδιορισμένους πελάτες,
τους οποίους αναφέρει ο προσφέρων.
3.
Προς απόδειξη της καταλληλόλητας για την άσκηση της δραστηριότητάς τους
απαιτείται να διαθέτουν: πιστοποιητικό εγγραφής σε Επαγγελματικό Μητρώο του οικείου
Επιμελητηρίου (εφόσον τηρείται) ή γενικότερα βεβαίωση αρμόδιου φορέα για την άσκηση
συγκεκριμένου επαγγέλματος του υποψηφίου (και κάθε μέλους του κοινοπρακτικού
σχήματος)
Τα έγγραφα υποβάλλονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94). Ειδικά τα
αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε
απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η
ακρίβειά τους.
Β) Τεχνική Προσφορά: Ο οικονομικός φορέας θα πρέπει να καταθέσει τεχνική προσφορά
σύμφωνα με το Παράρτημα Ι, όπου θα περιγράφει πως θα υλοποιήσει τις παρεχόμενες
υπηρεσίες.
Θα πρέπει να κατατεθεί αναλυτική παρουσίαση της μεθοδολογίας εκτέλεσης των
παρεχόμενων υπηρεσιών, εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν καθώς και χρονοδιάγραμμα
υλοποίησης.
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Γ) Οικονομική προσφορά: Συμπληρωμένο τον πίνακα οικονομικής προσφοράς σύμφωνα με
το Παράρτημα ΙΙ. Η προσφορά δεν μπορεί να υπερβαίνει τις προϋπολογισθείσες τιμές ανά
υπηρεσία.

Άλλοι όροι
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Οι
προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για τέσσερις (4) μήνες από την
επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
Κάθε άλλη επεξήγηση που δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα πρόσκληση, αυτή θα
ρυθμίζεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Αν. Καθηγήτρια Μαρία Μαύρη
Αντιπρυτάνισσα Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης
Πρόεδρος Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης ΕΛΚΕ
Πανεπιστημίου Αιγαίου
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι:
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Η υπηρεσία αφορά στην ανάπτυξη και καταγραφή μεθοδολογίας για την ψηφιοποίηση,
τεκμηρίωση και αρχειοθέτηση μνημείων και κειμηλίων άυλης (παραδόσεις, δρώμενα) και
υλικής εκκλησιαστικής κληρονομιάς (έντυπα, παλαίτυπα, βιβλία, μικρά και μεγάλα κειμήλια
εκκλησιαστικής κληρονομιάς). Για την περίπτωση της υλικής κληρονομιάς, οι οδηγίες θα
πρέπει προβλέπουν: 1) τον τρόπο αρχειακής περιγραφής και τεκμηρίωσης (μεθοδολογία και
εξοπλισμός), 2) τους τρόπους αξιολόγησης, επιλογής και κατηγοριοποίησής του, 3) την
ασφάλεια των πολιτισμικών κειμηλίων κατά την ψηφιοποίηση, 4) να περιέχουν εναλλακτικά
σενάρια για τρόπους αντιμετώπισης απρόσμενων καταστάσεων. Επιπλέον, να προβλέπει τις
περιπτώσεις όπου είναι προτιμότερο να επιλεχθεί μια μέθοδος που δεν απαιτεί τη
μετακίνηση των αντικειμένων. Τέλος, θα χρειαστεί να κατατεθούν οδηγίες για τον τρόπο
ανάπτυξης του υλικού σε προσβάσιμες για ΑμεΑ μορφές.
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

CPV1

Υπηρεσία ανάπτυξης και
καταγραφής μεθοδολογίας
για την ψηφιοποίηση,
τεκμηρίωση και
αρχειοθέτηση μνημείων
και κειμηλίων άυλης
(παραδόσεις, δρώμενα) και
72000000-5
υλικής εκκλησιαστικής
κληρονομιάς (έντυπα,
παλαίτυπα, βιβλία, μικρά
και μεγάλα κειμήλια
εκκλησιαστικής
κληρονομιάς).
ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ Ευρώ

Υπηρεσία

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Α/Α

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ2

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ ΠΡΟ ΦΠΑ

ΦΠΑ 24%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ ΜΕ
ΦΠΑ

ΧΡΟΝΟΣ
Υλοποίησης/ΤΟΠ
ΟΣ Παράδοσης

Τρεις (3) μήνες
από την
υπογραφή της
σύμβασης /
Πανεπιστήμιο
Αιγαίου,
Εργαστήριο
Ευφυών
Συστημάτων, κτ.
Γεωγραφίας,
Ι.31, Μυτιλήνη

1

Χρόνος ισχύς προσφοράς (4) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας
υποβολής προσφορών
Ημερομηνία και Υπογραφή/Σφραγίδα
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