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ΑΝΩΤΕΡΟ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ (ΆΡΘΡΟ 65, N. 4412/2016) 

(ΔΙΕΘΝΗΣ  ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ) 

για την «Προμήθεια και εγκατάσταση ψηφιακών εκθεμάτων Μουσείου Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού»

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού – Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού  προκηρύσσει 
διεθνή ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιμής  για την επιλογή Αναδόχου για «Προμήθεια και 
εγκατάσταση ψηφιακών εκθεμάτων  Μουσείου Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού», με τα ακόλουθα 
στοιχεία: 

Επωνυμία και Διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής
Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού,  Άρεως 7, Τ.Κ. 10555 Αθήνα, Κωδικός NUTS EL303, Τηλέφωνο: 
210 3219363, E-mail: mnep@culture.gr  Ιστότοπος: www.mnep.gr

Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την Αναθέτουσα Αρχή και αριθμός Διακήρυξης
«Προμήθεια και εγκατάσταση ψηφιακών εκθεμάτων  Μουσείου Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού», Αρ. 
Διακήρυξης 1/2022»

Αντικείμενο της σύμβασης
Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια και εγκατάσταση σαράντα-επτά (47) ψηφιακών 
εφαρμογών-εκθεμάτων, αναπόσπαστο μέρος της νέας μόνιμης έκθεσης του Μουσείου Νεότερου 
Ελληνικού Πολιτισμού (Μ.Ν.Ε.Π.), η οποία υλοποιείται στο οικοδομικό τετράγωνο που περικλείεται από 
τις οδούς Άρεως, Κλάδου, Αδριανού και Βρυσακίου στο Μοναστηράκι. Πρόκειται για δεκαπέντε 
διαδραστικά εκθέματα, δεκαπέντε εκθέματα βίντεο με ήχο, επτά εκθέματα βίντεο χωρίς ήχο και εννέα 
ακουστικά εκθέματα, ενταγμένα στον φυσικό εκθεσιακό χώρο, και μία διαδραστική εφαρμογή διαθέσιμη 
διαδικτυακά (online). Τα ψηφιακά αυτά εκθέματα περιγράφονται στις εγκεκριμένες μελέτες [υπ΄αρ. 
ΥΠΑΙΘΠΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΝΠΚ/140967/43367/1865/31.12.2012 (ΑΔΑ:Β4ΜΥΓ-ΘΔ2) απόφαση έγκρισης 
μουσειολογικής μελέτης, υπ΄ αρ. ΥΠΑΙΘΠΑ-ΓΓΠ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΜΜΠΚ/ΤΜΕΧ/69396/10353/702/85/5.5.2013 
απόφαση έγκρισης οριστικής μουσειογραφικής μελέτης και υπ΄ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΝΠΚ/ΤΜΝΠ/280533/ 
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197480/1357/341/10-6-2020 Απόφαση έγκρισης επικαιροποίησης της μουσειολογικής και 
μουσειογραφικής μελέτης] και έχουν σχεδιαστεί με βάση τις αρχές και τα εργαλεία της βιωματικής 
μάθησης, της αφήγησης ιστοριών και της ψυχαγωγικής εκπαίδευσης και με στόχο την ενεργητική 
συμμετοχή του επισκέπτη, την ενθάρρυνση διαφορετικών ερμηνειών και αναγνώσεων και την αποκόμιση 
μιας πολυδιάστατης μουσειακής εμπειρίας. Ισόρροπα κατανεμημένα σε όλες τις εκθεσιακές ενότητες, θα 
αποτελούν οργανικό κομμάτι του ειρμού κάθε ενότητας, αφού θα συνδέονται άμεσα με τα φυσικά 
αντικείμενα έτσι ώστε να συμπληρώνουν, να φωτίζουν, να ενισχύουν και εν τέλει να ολοκληρώνουν τόσο 
τα επιμέρους όσο και το συνολικό μουσειακό αφήγημα. Θα παρέχουν ένα πλήθος στοιχείων και 
τεκμηρίων σε ποικίλες μορφές, δίνοντας στον χρήστη τη δυνατότητα επιλογής του επιπέδου εμβάθυνσης 
που επιθυμεί, εξατομίκευσης της πλοήγησής του, ακόμη και δημιουργίας περιεχομένου από τον ίδιο. Είτε 
με δοκιμασμένες και παγιωμένες τεχνολογίες (οθόνες αφής, βίντεο κ.ά.) είτε με τεχνολογίες αιχμής 
(augmented reality, video-mapping κ.ά.) επιδιώκεται η διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος διάχυτου 
υπολογισμού (ubiquitous computing, pervasive, ambient intelligence), όπου ο Η/Υ «εξαφανίζεται» 
(disappearing computer) και τα ψηφιακά εκθέματα συνυπάρχουν αρμονικά και συνδέονται «φυσικά» με 
τα αντικείμενα των συλλογών του Μουσείου. 
Οι εν λόγω ψηφιακές εφαρμογές θα παραδοθούν ως ολοκληρωμένες λειτουργικές κατασκευές, με το 
λογισμικό (software) και τον ηλεκτρονικό και οπτικοακουστικό εξοπλισμό (PC και AV hardware) που 
απαιτείται για τη λειτουργία τους, καθώς και τις κατασκευές (μεταλλικές, ξύλινες κ.ά.), όπου απαιτείται, 
για τη φιλοξενία τους στον εκθεσιακό χώρο. Για όλες τις παραπάνω εφαρμογές θα συγγραφεί το 
κατάλληλο πληροφοριακό υλικό και θα αξιοποιηθεί εκτενές εποπτικό και πολυμεσικό υλικό τόσο από τα 
αρχεία του Μουσείου Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού και άλλων φορέων όσο και από την παραγωγή 
νέου υλικού όπου απαιτείται, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε εφαρμογής (φωτογραφίσεις, βιντεολήψεις, 
κινηματογραφήσεις, ηχογραφήσεις, δισδιάστατες  και τρισδιάστατες σαρώσεις, δραματοποίηση, 
animation κ.ά.)

Δικαίωμα προαίρεσης
Δεν  προβλέπεται δικαίωμα προαίρεσης.

Τόπος παράδοσης υλικών
Όλα τα υλικά θα πρέπει να μεταφερθούν, να τοποθετηθούν και να ενταχθούν στις ενδεδειγμένες θέσεις, 
εντός του Μουσείου Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού στους εκθεσιακούς χώρους του οικοδομικού 
τετραγώνου που περικλείεται από τις οδούς Άρεως, Αδριανού, Βρυσακίου, Κλάδου στο Μοναστηράκι,  
και να παραδοθούν από τον Ανάδοχο, έχοντας λάβει όλες τις αναγκαίες προεργασίες, με δική του ευθύνη 
και έξοδα μεταφοράς, Κωδικός NUTS: EL303, 

Προϋπολογισμός 
Ο  προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των δύο εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων 
ευρώ (2.200.000 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 1.774.193,55  €, 
ΦΠΑ : 425.806,45 €)

Κωδικός του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV):
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV) : 32320000 (Τηλεοπτικός και οπτικοακουστικός εξοπλισμός), 30210000 (Μηχανές 
επεξεργασίας δεδομένων (υλισμικό)), 72200000 (Υπηρεσίες προγραμματισμού, λογισμικού και παροχής 
συμβούλων), 92000000 (Ψυχαγωγικές, Πολιτιστικές και Αθλητικές Υπηρεσίες), 39154000 (εξοπλισμός 
εκθέσεων).

Πηγή χρηματοδότησης :  
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, κωδ. 
ΣΑ Ε1141. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2021ΣΕ11410010). 
Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 1 της Πράξης : «ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΚΘΕΜΑΤΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΝΕΟΤΕΡΟΥ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 
Επιχειρηματικότητα Καινοτομία 2014-2020» με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 3715/25-06-



2021 (ΑΔΑ 99ΝΦ46ΜΤΛΠ-43Ξ) του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων και έχει λάβει κωδικό MIS 
5076453. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ
Διάρκεια της σύμβασης ή προθεσμία εκτέλεσης
Η εγκατάσταση των οικογενειακών εκθεμάτων επί τόπου της έκθεσης γίνεται ανά αίθουσα / κτήριο 
σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εγκατάστασης του έργου.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται έως 18 μήνες 

Παροχή ασφάλειας και εγγυήσεις που απαιτούνται
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους 
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής1, ποσού  τριάντα 
πέντε χιλιάδων ευρώ (35.000 €).
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 
72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της 
σύμβασης, δηλαδή 70.967,74 € και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού.
Στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής, σύμφωνα με την παράγραφο 5.1.1. της παρούσας, απαιτείται 
από τον ανάδοχο «εγγύηση προκαταβολής» για ποσό ίσο με αυτό της προκαταβολής, σύμφωνα με το 
υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙΙ της Διακήρυξης. Η προκαταβολή και η εγγύηση 
προκαταβολής μπορούν να χορηγούνται τμηματικά, σύμφωνα με την παράγραφο 5.1. της παρούσας 
(τρόπος πληρωμής).
Μετά την παράδοση των υλικών και για την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του 
άρθρου 4 της παρούσας, ο Ανάδοχος καταθέτει εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας.  Το ύψος της 
«εγγύησης καλής λειτουργίας» ορίζεται στο ποσό των ογδόντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (88.000 €). Η 
επιστροφή της ανωτέρω εγγύησης λαμβάνει χώρα μετά από την ολοκλήρωση της περιόδου εγγύησης 
καλής λειτουργίας, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην παράγραφο 6.6 της παρούσας

Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή / και αναφορά στις εφαρμοζόμενες συναφείς διατάξεις
στο υποέργο Νο 1 της Πράξης : «ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΚΘΕΜΑΤΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» 
η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα 
Καινοτομία 2014-2020» με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 3715/25-06-2021 (ΑΔΑ 
99ΝΦ46ΜΤΛΠ-43Ξ) του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων και έχει λάβει κωδικό MIS 5076453.
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.
Οι πληρωμές του αναδόχου θα γίνουν σύμφωνα με τα τεύχη του διαγωνισμού αριθμ. 1/2022, 
«Προμήθεια και εγκατάσταση ψηφιακών εκθεμάτων Μουσείου Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού», ο 
οποίος θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους κανόνες της οικείας νομοθεσίας και τους ειδικότερους όρους των 
παρόντων τευχών δημοπράτησης.

Είδος Διαδικασίας –Kριτήρια ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά : βάσει 
της βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιμής  

Δικαίωμα συμμετοχής: 

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε 
κράτος-μέλος της Ένωσης, κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 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 σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας 

1 Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης 
συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας του/των προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων (β’ εδ. 
παρ. 1 άρθρου 72 ν. 4412/2016).



παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών 
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. 

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.  

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 
ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας. 
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά 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. 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 ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα 
οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού.

Λόγοι αποκλεισμού: Αποκλείεται από τον παρόντα Διαγωνισμό ο διαγωνιζόμενος: α) εφόσον συντρέχουν 
στο πρόσωπό του, ή σε περίπτωση ένωσης προσώπων, έστω και σε ένα συμμετέχοντα στην ένωση 
οικονομικό φορέα, οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 73, 74 ν. 4412/2016 και άρθρο 39 ν. 4488/2017 και 
β) εφόσον δεν ασκεί εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της 
προμήθειας, ή δεν διαθέτει ειδική τεχνική και επαγγελματική ικανότητα σχετική με το αντικείμενο του 
Διαγωνισμού ή οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια όπως ορίζεται στο αναλυτικό τεύχος του 
Διαγωνισμού

Συμβατικά τεύχη και συμπληρωματικά έγγραφα – τρόπος απόκτησης
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη 
διεύθυνση: http://www.promitheus.gov.gr
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση. 
Εναλλακτικά τα σχετικά στοιχεία και έγγραφα του διαγωνισμού διατίθενται στα γραφεία της 
Αναθέτουσας Αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Για την παραλαβή των τευχών οι 
ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος αναλάβει με 
δαπάνη και επιμέλειά του την αναπαραγωγή.
Η διακήρυξη θα αναρτηθεί επιπλέον στο www.diavgeia.gov.gr και στο www.mnep.gr 

Τόπος – χρόνος διενέργειας διαγωνισμού
Γραφεία Μουσείου Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού, Άρεως 7, Αθήνα –  01/03/2022 και ώρα 11:00 πμ.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Διαδικτυακή πύλη  www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
23/02/2022

Γλώσσα (ες) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην προφορά ή στην αίτηση συμμετοχής:
Ελληνικά

Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό για δέκα (10) μήνες από την 
επόμενη ημέρα της διενέργειας διαγωνισμού. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.diavgeia.gov.gr/
http://www.mnep.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/


Υποβολή προσφυγών
Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 196-198, ΑΘΗΝΑ, 18233, ΕΛΛΑΔΑ
Μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών αφότου έλαβε πλήρη γνώση της παράνομης πράξης ή παράλειψης 

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται 
α) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
β)  Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση: Άρεως 7 , 10555 
ΑΘΗΝΑ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.mnep.gr και στο τηλέφωνο: 210 3219363, αρμόδιος 
υπάλληλος Αδαμαντία Πουλή.

Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης για δημοσίευση στο τεύχος της ΕΕΕΕ
19/01/2022.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΕΛΕΝΗ ΜΕΛΙΔΗ
                      

http://www.melt.gr/
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