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Με τη συγχρηματοδότηση της  λλάδας και της  υρωπαϊκής Ένωσης.  

 
    Λ Ψ         Ξ  :  31-Δ1/2014 

 

 νοικτού διεθνή διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου με τίτλο: 

« νάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης» 

   Μ           Χ Λ   Λ            Δ         Θ    

            
1.  νοικτό διεθνή διαγωνισμό με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά., 

συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ (400.000,00€) 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 325.203,25 € - ΦΠΑ : 

74.796,75 €), για την επιλογή αναδόχου του έργου με τίτλο « νάπτυξη εφαρμογών 

διαχείρισης» ενταγμένου σαν Υποέργο 3 στη πράξη με τίτλο «Ανάπτυξη εφαρμογών 

διαχείρισης» με κωδικό     374043. 

 

2.  ίδος  ύμβασης: Παροχή Υπηρεσιών / Ταξινόμηση κατά CPV : 72000000-5:  πηρεσίες 

πληροφορικής και συναφείς υπηρεσίες. 

 

3.  υσχέτιση του Διαγωνισμού με πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα ταμεία της  . .: 

Το Έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση», στο 

πλαίσιο του ΕΣΠΑ, από το ΕΤΠΑ και από Εθνικούς Πόρους. Οι δαπάνες του Έργου θα 

βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), και συγκεκριμένα τον ενάριθμο 

κωδικό έργου 2012ΣΕ01480017 

 

4. Διάρκεια του έργου:  9 μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και περίοδο καλής 

λειτουργίας τουλάχιστον 1 έτος μετά την οριστική παραλαβή του έργου. 

 

5.  ναθέτουσα αρχή: Η «ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ 

ΑΘΗΝΑ» (ΑΣΚΣΑ), Σουηδίας 54, TK 106 76 - Αθήνα, Τηλέφωνο: 2130002400  Fax: 210-

7250584 e-mail: PGP.ADMIN@ASCSA.EDU.GR 

 

6.  εριεχόμενο του έργου:  Το παρόν Έργο εντάσσεται σαν Υποέργο 3 στη πράξη με τίτλο 

«Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης» με κωδικό ΟΠΣ 374043.  

Το αντικείμενο του αφορά στην ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης της Γενναδείου και 

Blegen βιβλιοθήκης. Συγκεκριμένα αφορά στην επέκταση του υφιστάμενου ψηφιακού 

αποθετηρίου του Φορέα Λειτουργίας, καθώς και την ανάπτυξη εφαρμογών και υπηρεσιών 

ανάδειξης και διάχυσης των πολιτιστικών πόρων.  

Ειδικότερα, περιλαμβάνονται οι ακόλουθες εργασίες: 

• Προμήθεια εξοπλισμού 

• Εφαρμογές και υπηρεσίες ανάδειξης και διάχυσης των πολιτιστικών πόρων 

• Διαδικτυακές εκθέσεις (online exhibits) 

• Τρισδιάστατη εικονική προβολή σε βιβλιοστάσιο του αναγνωστηρίου 

• Προβολή εικαστικών και χαρτών σε ηλεκτρονική κορνίζα 

• Οθόνη αφής σε αναλόγιο 

• Προβολή στο δάπεδο με αισθητήρες 

• Εφαρμογές για κινητά τηλέφωνα & tablet 

Το έργο θα συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 

(ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους. 

7.  όπος  αροχής  πηρεσιών: Η ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

mailto:PGP.ADMIN@ASCSA.EDU.GR


    Λ Ψ         Ξ  : Π31-Δ1/2014 του Ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την επιλογή 

αναδόχου του έργου με τίτλο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης» 

Σελίδα 2 από 4 

ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΑΣΚΣΑ), Σουηδίας 54, TK 106 76 - Αθήνα. 

 

8.  όπος, χρόνος και τρόπος υποβολής των προσφορών 

 όπος: Η ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΑΣΚΣΑ), 

Σουηδίας 54, TK 106 76 - Αθήνα. 

Χρόνος: Η προθεσμία υποβολής των προσφορών εκπνέει την Δευτέρα 17 Μαρτίου 2014 και 

ώρα 13.00. 

 ρόπος υποβολής: 

(α) Προσκόμιση στην «ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ 

ΑΘΗΝΑ» (ΑΣΚΣΑ), Σουηδίας 54, TK 106 76 - Αθήνα   

(β) Αποστολή (με οποιονδήποτε τρόπο) της προσφοράς, η οποία θα πρέπει να περιέλθει και 

να παραληφθεί, με απόδειξη, από το αρμόδιο πρόσωπο μέχρι την ημέρα και ώρα της 

διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ταχυδρομήθηκε έγκαιρα αλλά δεν έφθασε 

έγκαιρα, δεν θα ληφθεί υπόψη. 

(γ) Γλώσσα υποβολής προσφοράς: Οι Προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα, με 

εξαίρεση τα συνημμένα στην Τεχνική Προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία 

που μπορούν να είναι στην Αγγλική γλώσσα.  

(δ) Οι προσφορές υποβάλλονται σε δύο (2) αντίτυπα. 

 

9.  ποσφράγιση των προσφορών 

Δευτέρα 17 Μαρτίου 2014 και ώρα 13.00, «ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ 

ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ» (ΑΣΚΣΑ), Σουηδίας 54, TK 106 76 - Αθήνα  Όπως αναφέρεται 

και στην προκήρυξη, μπορούν να παρίστανται όλοι όσοι έχουν υποβάλει προσφορά, 

αυτοπροσώπως  ή δια του νομίμου εκπροσώπου τους ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.   

 

10. Δικαίωμα συμμετοχής 

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις ή 

κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη 

νομοθεσία ενός Κράτους - Μέλους της ΕΕ και έχουν την καταστατική τους έδρα, την 

κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της ΕΕ, του ΕΟΧ και στο 

εσωτερικό των χωρών που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΣΔΣ), του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το ν. 

2513/1  7 (ΦΕΚ Α   13 ), υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την ΣΔΣ. Δικαιούμενοι 

συμμετοχής είναι επίσης τα νομικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί με την νομοθεσία κράτους – 

μέλους της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή κράτους – μέλους που έχει υπογράψει την ΣΔΣ και έχουν την 

κεντρική του διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα του στο εσωτερικό μιας εκ 

των ανωτέρω χωρών. Οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη ενασχόληση και 

ικανότητες, εξειδικευμένες γνώσεις, σημαντική και τεκμηριωμένη εμπειρία σχετική με το 

αντικείμενο του παρόντος έργου και να πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις 

συμμετοχής, όπως αναλύονται στο τεύχος προκύρηξης. Στον διαγωνισμό δεν μπορούν να 

συμμετέχουν είτε αυτόνομα είτε ως μέλη ένωσης ή κοινοπραξίας εξωχώριες (o  -sho e) 

εταιρείες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 παρ. 4 ν. 3310/2005.  

11.  ναλλακτικές προσφορές 

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 

 

12.  σχύς προσφορών 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψηφίους για έξι (6) μήνες, προθεσμία που 

αρχίζει από την επομένη της λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Προσφορά 

που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προαναφερομένου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

13.  αραλαβή των εγγράφων στοιχείων του διαγωνισμού 
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Στο γραφείο του πρωτοκόλλου, στα γραφεία της ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ 

ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΑΣΚΣΑ), Σουηδίας 54, TK 106 76 - Αθήνα, Τηλέφωνο: 

2130002400  Fax: 210-7250584 e-mail: PGP.ADMIN@ASCSA.EDU.GR ή στην ιστοσελίδα 

του http://www.ascsa.edu.gr/ συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο ηλεκτρονικής παραλαβής 

τεύχους διακήρυξης. 

 

14.  ροθεσμία για υποβολή, εγγράφως, αιτήματος για συμπληρωματικές πληροφορίες , 

διευκρινήσεις: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν εγγράφως από την Αναθέτουσα 

Αρχή, συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινήσεις για το περιεχόμενο της παρούσας 

προκήρυξης μέχρι τις 07/03/2014 στα γραφεία της ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 

ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΑΣΚΣΑ), Σουηδίας 54, TK 106 76 - Αθήνα, 

Τηλέφωνο: 2130002400  Fax: 210-7250584 e-mail: PGP.ADMIN@ASCSA.EDU.GR. 

 

15.  γγυητικές επιστολές 

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα και 

επί ποινή αποκλεισμού, από εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 5% επί του συνολικού 

προϋπολογισμού του έργου, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ήτοι είκοσι χιλιάδες Ευρώ 

(20.000,00 €). Ο Ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός υποχρεούται να 

προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί στο 10% 

του συμβατικού τιμήματος μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Μετά την οριστική παραλαβή 

του έργου, ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας, η 

αξία της οποίας θα ανέρχεται στο 2,5% του συμβατικού τιμήματος μη συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ. 

16.  μερομηνία αποστολής στην  φημερίδα των  υρωπαϊκών  οινοτήτων: Ημερομηνία 

αποστολής της Διακήρυξης του διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης είναι η 18
η
 Ιανουαρίου 2014. Δημοσιεύθηκε με αριθμό εγγράφου 2014-008176.   

 

17.  υριότεροι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις εφαρμοζόμενες 

διατάξεις: Όπως αναφέρονται στο τεύχος προκήρυξης και στην απόφαση ένταξης της πράξης   

151.702/ΨΣ6778-Α2/03-04-2012 του ΕΠ ΨΣ. 

 

18.  ληροφορίες σχετικά με την προσωπική κατάσταση των παροχών υπηρεσιών και 

αναγκαίες διατυπώσεις για την αξιολόγηση των ελάχιστων οικονομικών, 

χρηματοπιστωτικών και τεχνικών ικανοτήτων: Όπως αναφέρονται στο τεύχος προκήρυξης 

και στην απόφαση ένταξης της πράξης   151.702/ΨΣ6778-Α2/03-04-2012 του ΕΠ ΨΣ. 

 

19.  ομικό καθεστώς – οικονομική και χρηματοπιστωτική ικανότητα – τεχνική ικανότητα – 

απαιτούμενα αποδεικτικά: Όπως αναφέρονται στο τεύχος προκήρυξης και στην απόφαση 

ένταξης της πράξης   151.702/ΨΣ6778-Α2/03-04-2012 του ΕΠ ΨΣ. 

20.  ύμβαση: Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης προσκομίζονται σύμφωνα με τα αναφερόμενα 

στο αναλυτικό τεύχος προκήρυξης και η σύμβαση ανάθεσης συντάσσεται σύμφωνα με τους 

όρους της προκήρυξης, την προσφορά του Αναδόχου την κατακυρωτική απόφαση της 

Αναθέτουσας Αρχής και τις σχετικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.   

 

21.  ερίληψη της διακήρυξης έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής 

(www.ascsa.edu.g ) και έχει δημοσιευτεί στον ημερήσιο τύπο. 

Για την  Μ            Χ Λ    Λ            Δ         Θ    

 

 

 

 

James C. Wright 

Διευθυντής 

  Μ Μ              

http://www.ascsa.edu.gr/
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