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Project co-funded by the European Union and National Funds of the Greece and Albania via Interreg 
IPA CBC Programme “Greece Albania 2014-2020” 

 

 
 

Αθήνα, 07/05/2021 

Αρ. Πρωτ. 5966/ΑΣ 

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για τις 

 « Υπηρεσίες Διαχείρισης Προηγμένων Υπολογιστικών Συστημάτων και Υπηρεσιών Δεδομένων στο        

πλαίσιο του έργου SMART TOUR» 

Αναθέτουσα αρχή 

I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις 

Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας & Έρευνας ΑΕ - ΕΔΥΤΕ ΑΕ, ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 7, ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 

11523, ΕΛΛΑΔΑ, Αρμόδιος για πληροφορίες: Η Κα Κατερίνα Παπακωνσταντίνου (e-mail: 

papak@admin.grnet.gr) Τηλέφωνο: +30 2107474274, Φαξ: +30 2107474490 

Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο: Γενική διεύθυνση: https://grnet.gr 

I.2) Πληροφορίες σχετικά με τις από κοινού προμήθειες 

I.3) Επικοινωνία: Τα έγγραφα της Σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν 

ηλεκτρονική πρόσβαση στη διεύθυνση (URL): http://www.grnet.gr/. 

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: info@grnet.gr. 

Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται εντύπως: ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Α.Ε. - ΕΔΥΤΕ Α.Ε. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 7, ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 

11523, ΕΛΛΑΔΑ , ΥΠΟΨΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ του Συνοπτικού Διαγωνισμού 

«Υπηρεσίες Διαχείρισης Προηγμένων Υπολογιστικών Συστημάτων και Υπηρεσιών Δεδομένων στο 

πλαίσιο του έργου SMART TOUR» 

I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής 

Άλλο είδος: Ανώνυμη Εταιρία του Δημοσίου, τεχνολογικός φορέας στην εποπτεία του Υπουργείου 

Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση. 

I.5) Κύρια δραστηριότητα 

Άλλες δραστηριότητες: Παροχή δικτυακών και υπολογιστικών υπηρεσιών 

Τμήμα II: Αντικείμενο 

II.1) Εύρος της σύμβασης 

II.1.1) Τίτλος: «Υπηρεσίες Διαχείρισης Προηγμένων Υπολογιστικών Συστημάτων και Υπηρεσιών 

Δεδομένων στο πλαίσιο του έργου SMART TOUR» 
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Αριθμός αναφοράς: 5965/ΑΣ/07.05.2021 

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV: 72263000-6   Υπηρεσίες υλοποίησης λογισμικού 

II.1.3) Είδος σύμβασης: Υπηρεσία 

II.1.4) Σύντομη περιγραφή: Το έργο SMART TOUR θα δημιουργήσει μια μοναδική πλατφόρμα που θα 

υποστηρίζει την τουριστική ζήτηση για «αξέχαστες εμπειρίες», ενεργώντας ως κινητήριος 

παράγοντας για το βιωματικό τουρισμό και για την εμβύθιση των τουριστών στην τοπική 

κληρονομιά. 

Η πλατφόρμα SMART TOUR συνδυάζει το Immersive Reality με εργαλεία cloud, τεχνολογίες 

διαχείρισης περιεχομένου, ανοιχτά πρότυπα και πρόσβαση. Η τεχνολογία εμβύθισης που βασίζεται 

σε cloud θα συνδυαστεί με δράσεις δημιουργίας δεξιοτήτων, δημιουργικούς φορείς και δικτύωση 

ενδιαφερομένων καθώς και βιωματικές μεθοδολογίες και στρατηγικές διαχείρισης προορισμού. Η 

πλατφόρμα θα προσφερθεί στους διαχειριστές πολιτιστικών διαδρομών ως μια εργαλειοθήκη μέσω 

της υποδομής cloud των δημόσιων ακαδημαϊκών δικτύων της Ελλάδας (ΕΔΕΤ) και της Αλβανίας 

(RASH). 

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία: Αξία χωρίς ΦΠΑ 38.814.51EUR 

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα 

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι 

II.2) Περιγραφή 

II.2.1) Τίτλος: «Υπηρεσίες Διαχείρισης Προηγμένων Υπολογιστικών Συστημάτων και Υπηρεσιών 

Δεδομένων στο πλαίσιο του έργου SMART TOUR» 

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV: - 

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης: Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ  

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης: Το έργο SMART TOUR θα δημιουργήσει μια μοναδική πλατφόρμα 

που θα υποστηρίζει την τουριστική ζήτηση για «αξέχαστες εμπειρίες», ενεργώντας ως κινητήριος 

παράγοντας για το βιωματικό τουρισμό και για την εμβύθιση των τουριστών στην τοπική 

κληρονομιά. 

Η πλατφόρμα SMART TOUR συνδυάζει το Immersive Reality με εργαλεία cloud, τεχνολογίες 

διαχείρισης περιεχομένου, ανοιχτά πρότυπα και πρόσβαση. Η τεχνολογία εμβύθισης που βασίζεται 

σε cloud θα συνδυαστεί με δράσεις δημιουργίας δεξιοτήτων, δημιουργικούς φορείς και δικτύωση 

ενδιαφερομένων καθώς και βιωματικές μεθοδολογίες και στρατηγικές διαχείρισης προορισμού. Η 

πλατφόρμα θα προσφερθεί στους διαχειριστές πολιτιστικών διαδρομών ως μια εργαλειοθήκη μέσω 

της υποδομής cloud των δημόσιων ακαδημαϊκών δικτύων της Ελλάδας (ΕΔΕΤ) και της Αλβανίας 

(RASH)..  

http://www.grnet.gr/
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II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης 

Η Σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, 

βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής . (Άρθρο 117 Ν. 4412/2016). 

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία: Αξία χωρίς ΦΠΑ: 38.814.51 EUR 

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών 

Διάρκεια: Η διάρκεια της υλοποίησης ορίζεται σε επτά (7) μήνες από την υπογραφή της συμβάσης  

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.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους 

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 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η ΕΥΔ Ε.Π. του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική 

Συνεργασία» και το Διασυνοριακό Πρόγραμμα ΙΡΑ «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020», Κωδ. ΣΑΕΠ 5186. Η 

δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τον προϋπολογισμό του έτους 2021 της ΕΔΥΤΕ A.E. με 

σχετική πίστωση, η οποία χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 

(αριθ. ενάριθ. έργου 2019ΕΠ51860026). 

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο πλαίσιο της Πράξης «Smart Travel on Cultural Routes» με βάση την 

απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 39648 στις 16.04.2020 και έχει λάβει κωδικό MIS 5041947. Η 

σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. 

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες 

Όπως Τεύχος Διακήρυξης 

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 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης Σύμβασης  της παρούσας 

Διακήρυξης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το 

αντικείμενο της παρούσας. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά 

http://www.grnet.gr/
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μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη 

απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016. Στην περίπτωση 

οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 

(Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν 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 ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς 

απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο. 

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 

Σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ετήσιο κύκλο εργασιών για τις τρείς (3) 

τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις (2018, 2019, 2020), ίσο ή μεγαλύτερο με το 200% του 

προϋπολογισμού της υπό ανάθεση σύμβασης (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), ή εναλλακτικά 

των διαχειριστικών χρήσεων 2017, 2018, 2019 στην περίπτωση που κατά την ημερομηνία διενέργειας 

του Διαγωνισμού δεν έχει δημοσιευθεί ισολογισμός για το έτος 2020.  

Αν οι προσφέροντες δραστηριοποιούνται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3) 

διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο ετήσιος κύκλος εργασιών τους για όσες διαχειριστικές χρήσεις 

δραστηριοποιούνται πρέπει να είναι ίσος ή μεγαλύτερος από το 200% του προϋπολογισμού της υπό 

ανάθεση σύμβασης.  

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Όσον αφορά την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης 

Σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται: 

α) κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας (2018, 2019, 2020), να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία 

τουλάχιστον ένα αντίστοιχο Έργο που να περιλαμβάνει ανάπτυξη αποθετηρίου πολιτιστικού 

περιεχομένου σε ελληνικό Δημόσιο φορέα, ανάπτυξη εφαρμογών εικονικής ή/και επαυξημένης 

πραγματικότητας και ανάπτυξη διαδραστικών εφαρμογών πραγματικού χρόνου συνδεδεμένων με 

συστήματα βάσεων δεδομένων. Η ως άνω απαίτηση μπορεί να καλύπτεται σωρευτικά με παραπάνω 

του ενός έργα με την προϋπόθεση ότι έχουν ολοκληρωθεί εντός του συγκεκριμένου χρονικού 

διαστήματος. 

β) να διαθέτουν ως μέλος της Ομάδας Έργου σε ρόλο Υπεύθυνου Έργου (project manager), υπάλληλο 

ή στέλεχος απόφοιτο ΑΕΙ πληροφορικής με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών με δεκαετή επαγγελματική 

εμπειρία σε Διαχείριση Έργων πληροφορικής. Επίσης, η Ομάδα Έργου να απαρτίζεται από μέλη με 

ειδικότητες, επαγγελματικά προσόντα, πιστοποιήσεις και εμπειρία ―που αποκτήθηκε τουλάχιστον 

http://www.grnet.gr/
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τα 4 τελευταία έτη― η οποία, είναι σχετική με την ολοκλήρωση όλων των απαιτήσεων του (φυσικού 

αντικειμένου) του προκηρυσσόμενου στην παρούσα σε όλον τον κύκλο ζωής του και συγκεκριμένα 

να περιλαμβάνονται στην ομάδα έργου τουλάχιστον δύο (2) μηχανικοί ΑΕΙ με εμπειρία (έκαστος) 

τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε έργα παροχής υπηρεσιών πολιτισμικής πληροφορικής. 

Σε περίπτωση συμμετοχής εξωτερικού συνεργάτη στην Ομάδα Έργου στην εμπειρία του οποίου 

στηρίζεται ο υποψήφιος Ανάδοχος, ο εξωτερικός συνεργάτης θα πρέπει να υποβάλει επίσης το ΤΕΥΔ 

με ποινή αποκλεισμού. 

III.1.5) Πληροφορίες για ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις 

III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση 

III.2.1) Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία 

III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης: Όπως Τεύχος Διακήρυξης 

III.2.3) Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης: δεν 

αφορά 

Τμήμα IV: Διαδικασία 

IV.1) Περιγραφή 

IV.1.1) Είδος διαδικασίας: Συνοπτικός Διαγωνισμός 

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

IV.1.4) Πληροφορίες σχετικά με τη μείωση του αριθμού των λύσεων ή των προσφορών κατά τη 

διάρκεια της διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου 

IV.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό 

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.2.1) Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία 

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής 

Ημερομηνία: 18/05/2021 Τοπική ώρα: 12:00 

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.2.6) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς 

Διάρκεια σε μήνες: 12 (από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού)  

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών 

http://www.grnet.gr/
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Ημερομηνία: 18/05/2021, Τοπική ώρα: 12:00 

Τόπος: Αθήνα, Γραφεία της ΕΔΥΤΕ Α.Ε., Λεωφόρος Κηφισίας 7, 2ος όροφος. 

Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών: Μόνο 

εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι των υποψηφίων. 

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες 

VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις 

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι  

VI.2) Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας  

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες: Όπως Τεύχος Διακήρυξης. 

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής 

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής 

Επιτροπή Ενστάσεων ΕΔΥΤΕ Α.Ε., ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 7, ΑΘΗΝΑ, 11523, ΕΛΛΑΔΑ, Τηλέφωνο: +30 

2107474274, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@grnet.gr, Διεύθυνση στο διαδίκτυο: 

http://www.grnet.gr/  

VI.4.2) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης: Δεν αφορά 

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών: Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την 

υποβολή προσφυγών: Βλ. Ν. 4412/2016, όπως κάθε φορά ισχύει. 

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών 

Επιτροπή Ενστάσεων/Προσφυγών ΕΔΥΤΕ Α.Ε., ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 7, ΑΘΗΝΑ, 11523, ΕΛΛΑΔΑ, 

Τηλέφωνο: +30 2107474274, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@grnet.gr, Διεύθυνση στο διαδίκτυο: 

http://www.grnet.gr/  

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης: 07/05/2021 

 

Αριστείδης Σωτηρόπουλος 

 

Διευθύνων Σύμβουλος ΕΔΥΤΕ ΑΕ 
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