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ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
(σύμφωνα με το άρθρο 24 του Π.Δ. 60/2007 που προσαρμόζει στην ελληνική έννομη τάξη την Οδηγία
2004/18/ΕΚ και με αναλογική εφαρμογή του Π.Δ. 118/2007 (Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου)

Επωνυμία και Διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής:
Εθνική Λυρική Σκηνή (ΕΛΣ), Πανεπιστημίου 39, Αθήνα, ΤΚ 10564
Τηλ.: +30 210 3711312, Fax: +30 210 3711279
E-mail: digitalarchive@nationalopera.gr
Διεύθυνση διαδικτύου: www.nationalopera.gr
Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή:
«Virtual Πρεμιέρες Όπερας στην Ελληνική Περιφέρεια και στο διαδίκτυο &
Ενημέρωση για το έργο και τις δραστηριότητες της Εθνικής Λυρικής Σκηνής μέσω
σύγχρονων ψηφιακών συστημάτων»
Περιγραφή/αντικείμενο της σύμβασης:
Το έργο αφορά στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος ψηφιακής
καταγραφής παραστάσεων της ΕΛΣ και την οριστική διαμόρφωση του σχετικού
business model των απαιτούμενων συνεργασιών, ώστε να προσφερθούν από την
ΕΛΣ οι ακόλουθες υπηρεσίες:
α) Virtual πρεμιέρες στην Ελληνική περιφέρεια
β) Virtual παραστάσεις παιδικής όπερας σε σχολεία
γ) Πιλοτικό broadcasting Όπερας
Τόπος εκτέλεσης εργασιών: Εθνική Λυρική Σκηνή
Συνολική ποσότητα ή έκταση:
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό του ενός
εκατομμυρίου τετρακοσίων δεκαοχτώ χιλιάδων εκατόν ενενήντα ευρώ
(1.418.190,00 €) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 23%.
(Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: €1.153.000,00, ΦΠΑ: €265.190,00). Τα δικαιώματα
προαίρεσης ανέρχονται σε €200.000,00, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.
Διάρκεια της σύμβασης ή προθεσμία εκτέλεσης:
Η συνολική διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι: Εικοσιτέσσερις (24) μήνες
Παροχή ασφάλειας και εγγυήσεις που απαιτούνται:
1. Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά
και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής
της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε ΕΥΡΩ (€) ποσοστό 5% της συνολικής
προϋπολογισθείσας αξίας (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) του έργου.
Επιτρέπονται προσφορές μόνο για το σύνολο του έργου. Προσφορές για μέρος του
έργου απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Συγκεκριμένα το ύψος της εγγυητικής
επιστολής συμμετοχής είναι εβδομήντα χιλιάδες εννιακόσια εννιά ευρώ και
πενήντα λεπτά (€ 70.909,50).
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2. Η Εγγύηση καλής εκτέλεσης θα ανέρχεται στο 10% της συνολικής αξίας της
προσφοράς χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται με την υπογραφή της σύμβασης.
Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις
εφαρμοζόμενες συναφείς διατάξεις:
Το Έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΨΗΦΙΑΚΗ
ΣΥΓΚΛΙΣΗ», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, από το ΕΤΠΑ και από Εθνικούς Πόρους. Οι
πληρωμές του αναδόχου θα γίνουν σύμφωνα με τα τεύχη του διαγωνισμού.
Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον
οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση:
- Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα
- Δύναται να ζητηθεί η σύσταση Κοινοπραξίας
Προϋποθέσεις συμμετοχής:
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι
εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στα κράτη – μέλη της
Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ή στα κράτη – μέλη που έχουν
υπογράψει την Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού
Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το ν. 2513/97 (ΦΕΚ 139/Α), υπό
τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που έχουν
συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την ΕΕ. 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 ή τρίτης χώρας
που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την ΕΕ και έχουν την κεντρική του
διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα του στο εσωτερικό μιας εκ των
ανωτέρω χωρών. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επίσης οι Ενώσεις προσώπων που
υποβάλλουν κοινή προσφορά με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται αναλυτικά
στην προκήρυξη.
Είδος διαδικασίας:
Διαδικασία με Διαπραγμάτευση, με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού
(σύμφωνα με το άρθρο 24 του Π.Δ. 60/2007 που προσαρμόζει στην ελληνική
έννομη τάξη την Οδηγία 2004/18/ΕΚ και με αναλογική εφαρμογή του Π.Δ.
118/2007 (Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου)
Κριτήρια ανάθεσης:
Η πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη, σύμφωνα με τα κριτήρια
που αναφέρονται στην προκήρυξη
Συμβατικά τεύχη και συμπληρωματικά έγγραφα – τρόπος απόκτησης:
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει υποχρεωτικά να προμηθευτούν τα τεύχη της
αναλυτικής προκήρυξης του έργου σε αριθμημένα ηλεκτρονικά ή έντυπα
αντίγραφα από την αρμόδια υπηρεσία της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, Δ/νση:
Πανεπιστημίου 39, 10564 Αθήνα, Τηλέφωνο: +30 210-3711312, FAX: +30 2103711279, Υπεύθυνη: Ε. Ξανθοπούλου
Η προκήρυξη θα αναρτηθεί για την αρχική ενημέρωση των ενδιαφερομένων
επιπλέον και στον ιστότοπο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, καθώς και σε αυτόν της
ΕΥΔ ΕΠ Ψ.Σ.
Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών:
Δευτέρα, 11.11.2013 και ώρα 10.00
Χρόνος και τόπος διενέργειας:
Δευτέρα, 11.11.2013 και ώρα 12.00
Τόπος: Πανεπιστημίου 39, ΤΚ 10564, Αθήνα
Γλώσσα(ες) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην προσφορά ή στην
αίτηση συμμετοχής:
Ελληνικά.
Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς:
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό για έξι
(6) μήνες από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους.
Λοιπές πληροφορίες:
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στη
αρμόδια υπηρεσία της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, Πανεπιστημίου 39, ΤΚ 10564
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Αθήνα,

Τηλέφωνο:

+30

210-3711312

FAX:

+30

210-3711279,

email:

digitalarchive@nationalopera.gr, Υπεύθυνος: Δημήτριος Ζαφειρόπουλος

Όλες οι οποιεσδήποτε τυχόν διευκρινήσεις ή/ και απαντήσεις σε γραπτές ερωτήσεις
που έχουν υποβληθεί εγκαίρως, θα αποσταλούν σε όσους έχουν προμηθευτεί τα
αριθμημένα τεύχη διακήρυξης και θα δημοσιευτούν στον διαδικτυακό κόμβο της
Εθνικής Λυρικής Σκηνής στις προθεσμίες που προβλέπονται από τη διακήρυξη.
Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης στο τεύχος της ΕΕΕΕ:
10.10.2013

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ε.Λ.Σ.

Αθανάσιος Κ. Θεοδωρόπουλος
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