
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΣΤΟ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

                   ΕΠΕΙΓΟΝ 

 

ΠΡΟΣ:  ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» 
  Γ' ΚΛΑΔΟΣ 
 Πίνακας Αποδεκτών ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
  ΤΜΗΜΑ 7 
  Τηλέφ.: 210 348 3161 
ΚΟΙΝ.:  Φ.461.3/20/414852 
  Σ.1366 
  Αθήνα, 26 Μαϊ 22 
  Συνημμένα: 1 Περίληψη Διακήρυξης 
   

ΘΕΜΑ: Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄Αρίθ. 
 21/22, Ανοικτού, Δημόσιου Διαγωνισμού) 
  

ΣΧΕΤ.: α.   Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρε- 
       σιών» 
 β.   Φ.600.163/15/414810/Σ.1352/25 Μαϊ 22/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/4ε 

 
  Σας γνωρίζουμε ότι, η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ προκηρύσσει με το (β) σχετικό, Ανοικτής, 
Δημόσιας Ηλεκτρονικής Διαγωνιστικής Διαδικασίας με τίτλο «Πολεμικό Μουσείο 
NEXT» με Κωδικό ΟΠΣ 5104622, του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και 
Καινοτομία 2014 - 2020». 

 

  Το ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΙΔΕΑΠ και το ΓΕΣ/Δ3 στους οποίους κοινοποιείται το 
παρόν (υ.τ.α.), παρακαλούνται όπως καταχωρίσουν τη (β) σχετική διακήρυξη, στις 
ιστοσελίδες www.dideap.mil.gr και www.army.gr αντίστοιχα, την Τετάρτη 01 Μαϊ 22. 

 

  Ημερομηνία αποστολής του τυποποιημένου εντύπου E2, στην επίσημη Εφημερίδα 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 27 Μαϊ 22. 

 

   Ημερομηνία ανάρτησης της συνημμένης περίληψης διακήρυξης και της 
διακήρυξης στον ιστότοπο του «ΚΗΜΔΗΣ» και της περίληψης διακήρυξης στο 
πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», η Τετάρτη 01 Μαϊ 22. 

 

  Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας. 
  

   Χειριστής θέματος, Ανθστής (ΥΠ) Γεώργιος Πλακιάς, Β. Επιτελή ΑΣΔΥΣ/ 
ΔΠΜ/7α,β,γ, τηλ: 210 348 3161, (email: asdysdpm@otenet.gr). 

 
 Ταξίαρχος Ιωάννης Ανδριώτης 

Ακριβές Αντίγραφο Δ ι ε υ θ υ ν τ ή ς 

  

  

Ανθστής (ΥΠ) Γεώργιος Πλακιάς  

ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7α,β,γ  

 
 

 

http://www.dideap.mil.gr/
http://www.army.gr/
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
Αποδέκτες για Ενέργεια 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ  (με e-mail) 

Αποδέκτες για Πληροφορία 
ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΙΔΕΑΠ  (με e-mail) 
ΓΕΕΘΑ/ΔΓ΄Κ, Γ2 
ΓΕΣ/ΔΓ΄Κ - ΔΔ΄Κ 
ΓΕΣ/Γ1 - Δ2 - ΔΕΠΛΗ 
ΓΕΣ/Δ3 (με e-mail) 
Δ΄ΣΣ/ΔΜΧ 
ΑΣΔΥΣ/ΔΓ΄Κ - ΔΟΙ 
ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/4δ , 7 
ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 
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 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» 
 Γ' ΚΛΑΔΟΣ 
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 ΤΜΗΜΑ 7 
 Αριθ. Πρωτ: 414852  
 Αθήνα, 26 Μαϊ 22 

 
Περίληψη Διακήρυξης 

Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνούς Άνω των Ορίων Διαγωνισμού 

για το Έργο 

«ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ NEXT» 

 

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας 

 

Προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, για το 

έργο με τίτλο «ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ NEXT» με κριτήριο κατακύρωσης της πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας 

- τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.  

 

1. Αναθέτουσα Αρχή: Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. 

2. Διεύθυνση: ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 227-231, ΧΟΛΑΡΓΟΣ 

3. Τηλέφωνο: 210 6598595  

4. Τίτλος: «ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ NEXT»  

5. Υπηρεσίες (CPV): 72000000-5 Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: πα-

ροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη, 72262000-9 Υ-

πηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού, 79822500-7 Υπηρεσίες γραφικού σχεδιασμού, 

30200000-1 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες 

6. Η προκήρυξη αφορά Δημόσια Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών.  

7. Περιγραφή - αντικείμενο της σύμβασης: Αντικείμενο του έργου αποτελεί η ψη-

φιοποίηση και τεκμηρίωση του σημαντικού αυτού πολιτιστικού αποθέματος του 

Μουσείου, η οργάνωση και ψηφιακή του διαχείριση μέσα από σύστημα ψηφιακής 

διατήρησης των τεκμηρίων,  η αναβάθμιση της έκθεσης με ψηφιακά εκθέματα που 

θα αναδείξουν σημαντικά τεκμήρια και θα αναβαθμίσουν συνολικά την το Μουσείο 

και, τέλος, η προβολή του πολιτιστικού αποθέματος μέσα από μία σύγχρονη διαδι-

κτυακή πύλη με εφαρμογές ανάδειξης και εκπαιδευτικές εφαρμογές σχεδιασμένες 

για ομάδες κοινού.    

8. Κατανομή σε τμήματα: ΟΧΙ  

9. Συνολικός προϋπολογισμός: 786.580,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 975.359,20 € συνο-

λικός προϋπολογισμός με ΦΠΑ 24%. 

10. Οι προσφορές υποβάλλονται από́ τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά́, μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. 
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 Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προ-
σφορών ορίζεται η 06/07/2022, ημερά Τετάρτη και ώρα 15:00. 

 Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών 
ορίζεται η 12/07/2022, ημερά Τρίτη και ώρα 08:00 π.μ. 

11. Δικαίωμα συμμετοχής  

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυ-

σικά ή νομικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της 

σύμβασης και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που 

είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ , στο βαθμό που 

η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 

7  και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως 

άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας πα-

ραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε 

θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων . 

 

12. Εγγύηση Συμμετοχής, Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της 

παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς,  

εγγυητική επιστολή συμμετοχής , ποσού δεκαπέντε χιλιάδων επτακοσίων τριάντα 

ένα και εξήντα λεπτών (15.731,60 €) που αντιστοιχεί στο 2% της προϋπολογισθεί-

σας αξίας της σύμβασης (χωρίς Φ.Π.Α.). 

 

13.  Διάρκεια Σύμβασης,  Η διάρκεια της Σύμβασης είναι δεκατέσσερις μήνες  (14) 

μήνες. 

 
 Ταξίαρχος Ιωάννης Ανδριώτης 

Ακριβές Αντίγραφο Δ ι ε υ θ υ ν τ ή ς 
  
  

Ανθστής (ΥΠ) Γεώργιος Πλακιάς  
ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7α,β,γ  
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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:293466-2022:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Αθήνα: Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού
2022/S 105-293466

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις

Επίσημη επωνυμία: Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού (ΑΣΔΥΣ) / Διεύθυνση Προμηθειών 
(ΔΠΜ) / 4ε
Ταχ. διεύθυνση: ΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ 1 - ΡΟΥΦ
Πόλη: AΘΗΝΑ
Κωδικός NUTS: EL Ελλάδα  / Elláda
Ταχ. κωδικός: 17778
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Αντισυνταγματάρχης (ΠΒ) Θεοφάνης Δημητρίου
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: asdysdpm@otenet.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2103483150
Φαξ:  +30 2103454603
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.army.gr

I.3) Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη 
διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση

I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής
Υπουργείο ή άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή αρχή, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών ή τοπικών τους 
παραρτημάτων

I.5) Κύρια δραστηριότητα
Άμυνα

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
(Α.Δ. 21/22) «Πολεμικό Μουσείο NEXT» με Κωδικό ΟΠΣ 5104622, του ΠΕΠ «Ανταγωνιστικότητα 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 - 2020»

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
72262000 Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού

II.1.3) Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
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II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
Ηλεκτρονικός ανοικτός δημόσιος διαγωνισμός για τη σύναψη σύμβασης με τίτλο «Πολεμικό Μουσείο NEXT» με 
κωδικό ΟΠΣ 5104622, του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 - 2020».

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 786 580.00 EUR

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι

II.2) Περιγραφή

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
72000000 Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και 
υποστήριξη
79822500 Υπηρεσίες γραφικού σχεδιασμού
30200000 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών / Kentrikos Tomeas Athinon
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Βασιλίσσης Σοφίας & Ριζάρη 2 - Αθήνα

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών ψηφιοποίησης και τεκμηρίωσης του σημαντικού αυτού 
πολιτιστικού αποθέματος του Μουσείου, η προμήθεια εξοπλισμού, η οργάνωση και ψηφιακή του διαχείριση 
μέσα από σύστημα ψηφιακής διατήρησης των τεκμηρίων, η αναβάθμιση της έκθεσης με ψηφιακά εκθέματα 
που θα αναδείξουν σημαντικά τεκμήρια και θα αναβαθμίσουν συνολικά το Μουσείο και, τέλος, η προβολή του 
πολιτιστικού αποθέματος μέσα από μία σύγχρονη διαδικτυακή πύλη με εφαρμογές ανάδειξης και εκπαιδευτικές 
εφαρμογές σχεδιασμένες για ομάδες κοινού.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 786 580.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 14
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 1 της Πράξης : «ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ NEXT» η οποία έχει 
ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»(Άξονες 
Προτεραιότητας: 01 «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες», 01Σ «Ανάπτυξη 
επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)»Α.Π.:748/13-05-2022

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
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Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής

III.1.1) Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την 
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:
2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν 
δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται 
να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο 
κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Εφόσον οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να 
είναι μέλη συγκεκριμένου οργανισμού για να μπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη χώρα καταγωγής 
τους, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να τους ζητεί να αποδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη του 
εν λόγω οργανισμού ή να τους καλέσει να προβούν σε ένορκη δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου σχετικά με 
την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος.
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην 
προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά 
μητρώα.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επαγγελματικό 
μητρώο, εφόσον, κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή τους για την υπό ανάθεση υπηρεσία

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 
οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να διαθέτουν:
• μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών για τις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις των τελευταίων τριών (3) ετών 
(2018,2019,2020) ίσο του 200% του προϋπολογισμού της διακήρυξης προ ΦΠΑ.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά από τα 
μέλη της ένωσης

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 
οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας απαιτείται να διαθέτουν την 
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κατάλληλα τεκμηριωμένη και αποδεδειγμένη επαγγελματική ικανότητα στην υλοποίηση αντίστοιχων έργων με το 
υπό ανάθεση Έργο.
Συγκεκριμένα απαιτείται κατά τα τελευταία πενταετία (5) έτη* (2017, 2018, 2019, 2020, 2021) και το τρέχον έτος 
να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς ή να συντηρούν :
I. Τουλάχιστον δύο (2) έργα ανάπτυξης ιστοσελίδας προβολής πολυμεσικού και τρισδιάστατου περιεχομένου
II. Τρία (3) έργα σχεδιασμού και ανάπτυξης τρισδιάστατων (3D) μοντέλων εξωτερικού ή εσωτερικού χώρου με τη 
μέθοδο της φωτογραμμετρίας
III. Δύο (2) έργα ανάπτυξης εφαρμογών εικονικής πραγματικότητας σε πολιτιστικό φορέα
IV. Δύο (2) έργα ανάπτυξης εφαρμογών επαυξημένης πραγματικότητας για mobile app (Android ή iOS).
V. Ένα (1) έργο Δημιουργία εφαρμογής εκπαιδευτικού παιχνιδιού (e-gaming) σχεδιασμένης για ιστοσελίδα και 
κινητό.
VI. Τουλάχιστον ένα (1) έργο πολιτιστικού πληθοπορισμού
VII. Τουλάχιστον ένα (1) έργο ψηφιακής απόθεσης σε συνεργασία με την Europeana
Δύναται ένα έργο να καλύπτει έως και δύο από τις ανωτέρω απαιτήσεις.
*Επισημαίνεται ότι η τεκμηρίωση της Επαγγελματικής Ικανότητας ζητείται να αποδεικνύεται κατά τα τελευταία 
πέντε (5) έτη λόγω της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης και της περιορισμένης υλοποίησης έργων στην χώρα, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η όσο το δυνατό μεγαλύτερη συμμετοχή οικονομικών φορέων στη διαγωνιστική 
διαδικασία δηλαδή για την εξασφάλιση του θεμιτού ανταγωνισμού μεταξύ των οικονομικών φορέων προς όφελος 
του έργου και του Δημοσίου Συμφέροντος.
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας απαιτείται να διαθέτουν Ομάδα 
Έργου με στελέχη επαρκή σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του Έργου η οποία να αποτελείται 
τουλάχιστον από:
- Έναν (1) Υπεύθυνο Έργου (Project Manager) με πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών στον Τομέα της 
Πληροφορικής και τουλάχιστον 10ετή επαγγελματική ενασχόληση στον σχεδιασμό πληροφοριακών 
συστημάτων.
- Έναν (1) Αναπληρωτή Υπεύθυνο Έργου, με πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών στον Τομέα της Πληροφορικής με 
7ετή εμπειρία σε θέματα συμβουλευτικής και υλοποίησης πολιτιστικής ψηφιακής στρατηγικής και αναβάθμισης 
φορέων με αντικείμενο παραστατικές και επιτελεστικές τέχνες, οπτικοακουστικά έργα, μουσεία και βιβλιοθήκες
- Τέσσερα (4) στελέχη σε ρόλο Προγραμματιστή Εφαρμογών και Ανάπτυξης Λογισμικού, πανεπιστημιακής 
εκπαίδευσης, με τουλάχιστον 4ετή επαγγελματική εμπειρία στο σχεδιασμό και στην ανάπτυξη προγραμμάτων 
πληροφορικής, λογισμικών, web και mobile εφαρμογών.
- Δύο (2) στελέχη με ειδίκευση στο σχεδιασμό Τρισδιάστατων Γραφικών και τουλάχιστον 3ετή επαγγελματική 
εμπειρία στη δημιουργία τρισδιάστατων φωτορεαλιστικών μοντέλων.
- Ένας (1) Τεχνικός Υπεύθυνος έργου κάτοχος Πανεπιστημιακού τίτλου ή και μεταπτυχιακό τίτλου Engineering 
και Management, με 10ετή εμπειρία σε εγκαταστάσεις οπτικοακουστικών συστημάτων
- Ένας Μηχανικός Εγκατάστασης Οπτικοακουστικών Συστημάτων με πολυετή εμπειρία στις εργασίες 
εγκατάστασης Οπτικοακουστικών Συστημάτων και πιστοποιήσεις σε εγκατάσταση και παραμετροποίηση 
Προβολικών συστημάτων.
- Ένα (1) στέλεχος της Ομάδας έργου, με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Πολιτισμική Τεχνολογία και 10ετή 
εμπειρία σε θέματα ψηφιακών αποθετηρίων, μουσείων, αρχείων και βιβλιοθηκών.
- Ένα (1) στέλεχος της Ομάδας έργου, με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Πολιτιστική Διαχείριση και 5ετή 
εμπειρία σε ψηφιακή στρατηγική εκθέσεων και μουσείων.
- Ένα (1) στέλεχος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με μεταπτυχιακό τίτλο στην πολιτιστική διαχείρισης και με 5 
έτη εμπειρία σε αντίστοιχα έργα.
- Ένα (1) στέλεχος ως φωτογράφο με αποδεδειγμένη εμπειρία στη φωτογράφιση μνημείων και πολιτιστικών 
χώρων (τουλάχιστον 5 έργα) και με εμπειρία στη μέθοδο της φωτογραμμετρίας.
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Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1) Περιγραφή

IV.1.1) Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία

IV.1.3) Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών

IV.1.8) Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι

IV.2) Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 06/07/2022
Τοπική ώρα: 15:00

IV.2.3) Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους 
επιλεγέντες υποψηφίους

IV.2.4) Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 12/07/2022
Τοπική ώρα: 08:00
Τόπος:
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΑΣΔΥΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/4γ
Πέτρου Ράλλη 1, Ρουφ - Αττικής, Τ.Κ: 17778

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 196-198, Αγ. Ιωάννης Ρέντης
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Ταχ. κωδικός: 18233
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Φαξ:  +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.aepp-procurement.gr

VI.4.2) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
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Επίσημη επωνυμία: Μονάδα Υποστήριξης ΥΠΕΘΑ
Ταχ. διεύθυνση: Μεσογείων 227-231
Πόλη: Αθήνα
Ταχ. κωδικός: 15451
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: asdysdpm@otenet.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2106598187
Φαξ:  +30 2106598169
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.army.gr

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή και Οριστική Δικαστική Προστασία
και
5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 196-198, Αγ. Ιωάννης Ρέντης
Πόλη: Αθήνα
Ταχ. κωδικός: 18233
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Φαξ:  +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.aepp-procurement.gr

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
27/05/2022
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