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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ, ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ OPERA BOX APP»

Αριθμ. πρωτ.: 4682/20.05.2022
Επωνυμία και Διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής:
Εθνική Λυρική Σκηνή, Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 364, Καλλιθέα, 17674,
Τηλ.: +30 213 0885860-61
Διεύθυνση/διευθύνσεις διαδικτύου: www.nationalopera.gr
Κωδικός NUTS: EL30
Έγγραφα της σύμβασης και συμπληρωματικά έγγραφα – τρόπος απόκτησης:
Τα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης συμβασης είναι τα ακόλουθα :
1. το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ],
2. η διακήρυξη και τα παραρτήματά που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής,
3. οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της
διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά,
4. το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της.
Η λήψη των εγγράφων της σύμβασης γίνεται από την διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4155/13 και της
Υ.Α. Π1/2390/2013
(ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013), καθώς και από την ιστοσελίδα της
αναθέτουσας αρχής www.nationalopera.gr. Επιπλέον η διακήρυξη αναρτήθηκε στο
ΚΗΜΔΗΣ και στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL):
www.nationalopera.gr, στη διαδρομή: www.nationalopera.gr/ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ►
ΝΕΑ/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ.
Τύπος Αναθέτουσας Αρχής: Η Εθνική Λυρική Σκηνή είναι «Μη κεντρική Αναθέτουσα Αρχή».
Κύρια δραστηριότητα που ασκεί: Η Εθνική Λυρική Σκηνή (ΕΛΣ) είναι πολιτιστικός φορέας
με αντικείμενο το λυρικό θέατρο. Από το 1994 και υπό την εποπτεία του
Υπουργείου Πολιτισμού, συνιστά Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου. Η ΕΛΣ
παρουσιάζει σε ετήσια βάση έργα όπερας, μπαλέτου και μουσικού θεάτρου,
αλλά και οπερέτες, συναυλίες συμφωνικού περιεχομένου καθώς και ειδικές
εκπαιδευτικές παραστάσεις για παιδιά και μαθητές.
Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV): 72000000-5 Υπηρεσίες τεχνολογίας των
πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη,
72212000-4 Υπηρεσίες προγραμματισμού λογισμικού εφαρμογών.

1

22PROC010597498 2022-05-20

Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την Αναθέτουσα Αρχή: Υπηρεσίες σχεδιασμού
και Κατασκευής του Opera Box App.
Περιγραφή / αντικείμενο της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η
παροχή υπηρεσιών για την ανάπτυξη και υλοποίηση του Υποέργου 8 της Πράξης «η Όπερα
διαδραστικά στα σχολεία» με κωδικό MIS (ΟΠΣ) 5010734, με τίτλο «Σχεδιασμός και
κατασκευή του Opera Box App».
Το προαναφερθέν συνολικό αντικείμενο του υποέργου περιλαμβάνει την ανάπτυξη,
υλοποίηση και προμήθεια των παρακάτω εννέα (9) παραδοτέων:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Π1. Μελέτη Εφαρμογής: Τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές
Π2. Σχέδιο κατάρτισης / εκπαίδευσης στελεχών του Φορέα
Π3. Υλοποιημένες, εφαρμογές
Π4. Υλοποιημένες πολυμεσικές υπηρεσίες – παραγωγές
Π5. Τεκμηρίωση Εφαρμογών, Λογισμικών και Παραγωγών
Π6. Υπηρεσίες Εκπαίδευσης Στελεχών της Αναθέτουσας Αρχής
Π7. Αναφορά Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Εκπαίδευσης από την Αναθέτουσας Αρχής
Π8. Υπηρεσίες πιλοτικής λειτουργίας
Π9. Τεύχος αποτελεσμάτων Πιλοτικής Λειτουργίας

Εκτιμώμενη αξία της σύμβασης: Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των
161.290,33 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός με ΦΠΑ:
200.000,00 Ευρώ, ΦΠΑ: 38.709,67 ευρώ).
Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές
Διάρκεια της σύμβασης ή προθεσμία εκτέλεσης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε
δέκα (10) μήνες από την υπογραφή της
Προϋποθέσεις συμμετοχής: Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι
οικονομικοί φορείς απαιτείται:
α) 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.
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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.
Σε περίπτωση ενώσεων, η καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας θα
πρέπει να καλύπτεται από όλα τα μέλη της ένωσης.
β) να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα
μέλη αυτών που είναι εγκατεστημένα σε (α) κράτος-μέλος της Ένωσης, (β) κράτος-μέλος του
ΕυρωπαϊκούΟικονομικού 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 και 5, 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
σχετικής παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε
θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Για τις ενώσεις οικονομικών
φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να
περιβληθούν σε συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
γ) όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοιονομική επάρκεια για την παρούσα
διαδικασία
σύναψης σύμβασης οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν μέσο γενικό ετήσιο
κύκλο εργασιών κατά τις τρεις τελευταίες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις (2018, 2019,
2020) μεγαλύτερο ή ίσο με το 120% του προϋπολογισμού του προκηρυσσόμενου έργου
χωρίς ΦΠΑ. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό
διάστημα μικρότερο των τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο μέσος ετήσιος κύκλος
εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται, θα πρέπει να είναι
τουλάχιστον ίσος με το ανωτέρω ποσό. Εάν ο διαγωνιζόμενος είναι Ένωση φυσικών ή
νομικών ή Κοινοπραξία, η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια η οποία απαιτείται
θα πρέπει να καλύπτεται από το σύνολο των μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας αθροιστικά.
δ) όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία
σύναψης σύμβασης οι οικονομικοί φορείς απαιτείται:
Α) Να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς, κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας πριν την
ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας Διακήρυξης:
i. Δύο (2) τουλάχιστον συμβάσεις, σε πολιτιστικούς Φορείς και Οργανισμούς, σε συναφές
προς την υπό ανάθεση υπηρεσία αντικείμενο, ήτοι να περιλαμβάνουν τουλάχιστον 2 από
τα 4:
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•

την ψηφιοποίηση πολιτισμικού ή/και ιστορικού αρχείου

•

παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού

•

ανάπτυξη ηλεκτρονικού υλικού εγκατεστημένου σε διαδικτυακή πλατφόρμα ή/και
εφαρμογή ή/και ιστοσελίδα

•

ανάπτυξη εικονικών περιηγήσεων-ψηφιακών οδηγών

ii. Μία (1) τουλάχιστον σύμβαση σε συναφές προς την υπό ανάθεση υπηρεσία αντικείμενο,
ήτοι να περιλαμβάνει τουλάχιστον 2 από τα 4:
•

δημιουργία Microsite διαχείρισης πολυμεσικού περιεχομένου

•

δημιουργία τρισδιάστατων αναπαραστάσεων

•

σχεδιασμό και ανάπτυξη εφαρμογών για έξυπνες συσκευές, εφαρμογών ψηφιακής
αναπαράστασης αντικειμένων ή/και τοποθεσιών

•

δημιουργία
ενδιάμεσων
αποθετηρίων
(aggregators)
Προγραμματισμού Εφαρμογών (cognitive/big data systems)

με

Διεπαφές

Εκ των ανωτέρω συμβάσεων τουλάχιστον μία (1) απαιτείται να είναι συμβατικής αξίας
μεγαλύτερης ίσης με 160.000,00 ευρώ και να έχει εκτελεσθεί για την υλοποίηση και
διαχείριση έργων στον τομέα του πολιτισμού.

Ολοκλήρωση ενός Έργου με επιτυχία νοείται η εντός χρονοδιαγράμματος,
προϋπολογισμού, και προδιαγραφών ποιότητας υλοποίηση ενός έργου
Β) Να διαθέτουν Ομάδα Έργου ικανή σε πλήθος και ειδικότητες, που να διασφαλίζει την
άρτια υλοποίηση της υπό ανάθεση σύμβασης και να πληροί, επί ποινή αποκλεισμού, τις
ελάχιστες απαιτήσεις, ως ακολούθως:
1 Διαχειριστής έργου Project manager.
Απαραίτητα προσόντα : Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ, Μεταπτυχιακό στον κλάδο της ανάπτυξης
εφαρμογών. Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 έτη σε αντίστοιχη θέση
1
Προγραμματιστή
διαδικτυακών
εφαρμογών
Web
developer
Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ, Μεταπτυχιακό στον κλάδο της ανάπτυξης
εφαρμογών. Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 έτη σε αντίστοιχη θέση
1 Καλλιτεχνικός διευθυντής Creative Director
Απαραίτητα προσόντα : Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ, Μεταπτυχιακό στον κλάδο του δημιουργικού,
Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 έτη σε αντίστοιχη θέση
1 Σχεδιαστή Art Director
Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ στον κλάδο της γραφιστικής, Προϋπηρεσία
τουλάχιστον 3 έτη σε αντίστοιχη θέση
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1 Designer / Illustrator
Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ στον κλάδο της γραφιστικής, Προϋπηρεσία
τουλάχιστον 3 έτη σε αντίστοιχη θέση
1 Animators
Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή ΙΕΚ στον κλάδο των animator, Προϋπηρεσία
τουλάχιστον 1-3 έτη σε αντίστοιχη θέση
1 Producer
Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή ΙΕΚ στον κλάδο των παραγωγών,
Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 έτη σε αντίστοιχη θέση
1 Game Developer προγραμματιστή παιχνιδιών
Απαραίτητα προσόντα: πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης από ΑΕΙ Πληροφορικής ή
Μηχανικής Υπολογιστών και τουλάχιστον ένα χρόνο προϋπηρεσία στην ανάπτυξη
ηλεκτρονικών παιχνιδιών
1 Σχεδιαστής παιχνιδιών (game designer)
Απαραίτητα προσόντα: εμπειρία στον σχεδιασμό και την συγγραφή τουλάχιστον ενός
αφηγηματικού παιχνιδιού τα τελευταία 5 χρόνια.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η παραπάνω απαίτηση θα πρέπει να
καλύπτεται στο σύνολο από τους οικονομικούς φορείς της ένωσης.
ε) Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να
συμμορφώνονται με:
Πιστοποιητικό ΙSO 9001:2015 ή ισοδύναμο ή μεταγενέστερης έκδοσής του στα πεδία
εφαρμογής του σχεδιασμού, ανάπτυξης, εγκατάστασης ολοκληρωμένων πληροφοριακών
συστημάτων, καθώς και ψηφιοποίησης έντυπου υλικού.
Η αναθέτουσα αρχή αναγνωρίζει ισοδύναμα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από φορείς
διαπιστευμένους από ισοδύναμους Οργανισμούς διαπίστευσης, εδρεύοντες και σε άλλα
κράτη - μέλη. Επίσης, κάνει δεκτά άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα
διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν είχε τη
δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά εντός των σχετικών προθεσμιών για
λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός
φορέας αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα
απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις θα πρέπει
να καλύπτονται από όλους τους οικονομικούς φορείς της ένωσης.
Εγγυήσεις: Σημειώνεται ότι απαιτείται Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο Διαγωνισμό, η
οποία απευθύνεται προς την Αναθέτουσα Αρχή, ποσού ίσου με το 2% του προϋπολογισμού
του διαγωνισμού (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), ήτοι στο ποσό των 3.225,80 ευρώ.
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Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής
εκτέλεσης, η οποία ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της Σύμβασης (μη
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%). Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς
προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 72 του ν.
4412/2016.
Είδος διαδικασίας: Ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων του άρθρου 5 του ν.
4412/2016 με ανοιχτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16. Η σύμβαση δεν
υποδιαιρείται σε τμήματα, καθώς αποτελεί μια συνολική και ολοκληρωμένη.
Κριτήριο ανάθεσης: Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από
οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής οποία
εκτιμάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων με τους αντίστοιχους Συντελεστές Βαρύτητας (Σ.Β.)
όπως αποτυπώνονται στον ακόλουθο πίνακα:
Α/Α

Κριτήρια Αξιολόγησης

1.
1.1.

Γενικές Αρχές & Απαιτήσεις
Κατανόηση Έργου

Συντελεστής
βαρύτητας
5%
3%

1.2.

Απόδοση – Προσβασιμότητα – Ευχρηστία

2%

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3.
3.1.

Λειτουργικές
Δυνατότητες
Συστημάτων
(Λογισμικό - Εφαρμογές)
Σχεδιασμός
και
ανάπτυξη
διαδικτυακής
πλατφόρμας
Σχεδιασμός και ανάπτυξη θεματικών ενοτήτων
Σχεδιασμός και ανάπτυξη Quiz
Video Animation
Video Game
Προσφερόμενες υπηρεσίες
Υπηρεσίες Πιλοτικής Λειτουργίας

3.2.

Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης

2%

3.3.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.

Υπηρεσίες Εκπαίδευσης
Μεθοδολογική Προσέγγιση
Μεθοδολογία Υλοποίησης
Χρονοδιάγραμμα
Παραδοτέα
Οργάνωση-Διοίκηση Έργου
Δομή οργανωτικού σχήματος και Οργάνωση /
Λειτουργία του έργου
Προϋποθέσεις Διασφάλισης της Βιωσιμότητας του
Συστήματος μετά την λήξη της Σύμβασης

4%
5%
1%
2%
2%
5%

2.
2.1.

5.1.
5.2.
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75%
20%
15%
10%
15%
15%
10%
4%

3%
2%

22PROC010597498 2022-05-20

ΣΥΝΟΛΟ

100%

Προθεσμία για την υποβολή των προσφορών: : Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής
των προσφορών είναι η Δευτέρα 06/06/2022 και ώρα 15:00.
Τόπος υποβολής των προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους προσφέροντες
ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την
καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην παρούσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 του ν.4412/16 (ΦΕΚ Α΄ 147) και στο άρθρο 11 της
Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)».
Έγγραφα που απαιτούνται με βάση την Διακήρυξη να προσκομιστούν εγγράφως στην
Αναθέτουσα Αρχή, υποβάλλονται, εντός τριών εργάσιμων ημερών από την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφορών, στην ακόλουθη Διεύθυνση: Εθνική Λυρική Σκηνή,
Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 364, Καλλιθέα, 17674,
όροφος 5Α , Πρωτόκολλο.

Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: Οι υποβαλλόμενες
προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 10 (δέκα)
μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Προσφορές
που αναφέρουν χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Ημερομηνία και Ώρα αποσφράγισης των προσφορών: Δευτέρα, 13/06/2022 και ώρα
14:00.
Τόπος αποσφράγισης των προσφορών: Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)
μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.
Γλώσσα (ες) διενέργειας: Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική
γλώσσα. Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές, τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά
έγγραφα σχετικά με τη μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων
ποιοτικής επιλογής συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα
συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, επικυρωμένη είτε από
πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο
κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.. Ενημερωτικά και
τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή
έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες,
μαθηματικούς τύπους και σχέδια, που είναι δυνατόν να διαβαστούν σε κάθε γλώσσα και
δεν είναι απαραίτητη η μετάφραση τους, μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα,
χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. Κατά παρέκκλιση των ως άνω
παραγράφων, γίνεται δεκτή η υποβολή ενός ή περισσότερων στοιχείων των προσφορών και
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των δικαιολογητικών κατακύρωσης, στην αγγλική γλώσσα χωρίς να απαιτείται επικύρωσή
τους, στο μέτρο που τα ανωτέρω έγγραφα είναι καταχωρισμένα σε επίσημους ιστότοπους
φορέων πιστοποίησης, στους οποίους υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση μέσω διαδικτύου και
εφόσον ο οικονομικός φορέας παραπέμπει σε αυτούς, προκειμένου η επαλήθευση της
ισχύος τους να είναι ευχερής για την αναθέτουσα αρχή. Κάθε μορφής επικοινωνία με την
αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά
στην ελληνική γλώσσα.
Χρηματοδότηση της σύμβασης: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2019ΣΕ31410000).
Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 8 της Πράξης: «Η Όπερα διαδραστικά στα
σχολεία» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» με βάση την Απόφαση Ένταξης
με αρ. πρωτ. 3190/18.06.2019, όπως τροποποιήθηκε με τη με αρ. πρωτ. 1556/10.03.2020
Απόφαση 1ης Τροποποίησης της Πράξης, την με αρ. πρωτ. 106/14.01.2021 Απόφαση 2ης
Τροποποίησης της Πράξης και την από 31/12/2021 επικαιροποίηση Τεχνικού Δελτίου
Πράξης και έχει λάβει κωδικό MIS 5010734. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.
Δικαστικές προσφυγές: Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του
ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία
από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της
νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει
προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της
αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που
δικαιολογούν το αίτημά του.
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας
«Επικοινωνία» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ στον ηλεκτρονικό τόπο του Διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά
περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε
μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (*pdf), το οποίο φέρειεγκεκριμένη
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση
εγκεκριμένων πιστοποιητικών.
Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει, με το ίδιο δικόγραφο εφαρμοζόμενων
αναλογικά των διατάξεων του π.δ. 18/1989, την αναστολή εκτέλεσης της απόφασης της
ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού Δικαστηρίου (Διοικητικό
Εφετείο Αθηνών). Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση σιωπηρής απόρριψης της
προδικαστικής προσφυγής από την Α.Ε.Π.Π. Δικαίωμα άσκησης του ως άνω ένδικου
βοηθήματος έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η Α.Ε.Π.Π. κάνει δεκτή την προδικαστική
προσφυγή, αλλά και αυτός του οποίου έχει γίνει εν μέρει δεκτή η προδικαστική προσφυγή.
Δημοσίευση προκήρυξης Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό
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Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
Τα έγγραφα της σύμβασης της Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα
Αριθμό: 159922,και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ
ΕΣΗΔΗΣ.
Περίληψη
της
διακήρυξης
αναρτήθηκε
στο
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

διαδίκτυο,

στον

ιστότοπο

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη
διεύθυνση (URL): ):
www.nationalopera.gr,
στη
διαδρομή:
www.nationalopera.gr/ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ► ΝΕΑ/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ στις 20/05/2022.
Λοιπές πληροφορίες: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν από την Αναθέτουσα Αρχή
συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις. Τα αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά,
το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και
απαντώνται τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία υποβολής προσφορών, στο
δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr,
του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. Για να υποβληθούν αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών –
διευκρινίσεων, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο σύστημα του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. δηλαδή να διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα
χρήστη και κωδικό πρόσβασης). Το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων
απαιτείται να είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων που
υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι
ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.

Καλλιθέα, 20/05/2022
H Πρόεδρος του ΔΣ της ΕΛΣ

Ευγενία Παπαθανασοπούλου
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