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ΜΕΡΟΣ C: Υποδείγµατα και Πίνακες Συµµόρφωσης
C1.Υποδείγµατα Εγγυητικών Επιστολών
C1.1 Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής
ΕΚ∆ΟΤΗΣ.......................................................................
Ηµεροµηνία έκδοσης...........................
Προς: ΙΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΤΟΤΗΤΩΝ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 16
58200 Ε∆ΕΣΣΑ
Εγγυητική επιστολή µας υπ’ αριθµ................ για ευρώ.......................
Με την παρούσα εγγυόµαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος
της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ
{Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας: της Εταιρίας ……….. οδός …………. αριθµός … ΤΚ
………..,}
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών
α)…….….... οδός............................. αριθµός.................ΤΚ………………
β)……….…. οδός............................. αριθµός.................ΤΚ………………
γ)………….. οδός............................. αριθµός.................ΤΚ………………
µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατοµικά για κάθε µια από αυτές και ως αλληλέγγυα και
εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή
Κοινοπραξίας,}
και µέχρι του ποσού των ευρώ........................., για τη συµµετοχή στο διενεργούµενο
διαγωνισµό της (συµπληρώνετε την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού)….………….
µε
αντικείµενο
«Εφαρµογή
διαχείρισης
περιεχοµένου,
παραγωγή
ψηφιακών
αναπαραστάσεων, κινούµενης εικόνας, διαδραστικών εκθεµάτων, εφαρµογών για
smartphones, Augmented Reality, audio guide και ήχων» συνολικής αξίας τετρακοσίων
εβδοµήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων δέκα-τεσσάρων ευρώ και εξήντα τριών λεπτών (µη
συµπεριλαµβανόµενου του ΦΠΑ) , σύµφωνα µε τη µε αριθµό................... ∆ιακήρυξή σας.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της µόνο τις από τη συµµετοχή
στον ανωτέρω διαγωνισµό απορρέουσες υποχρεώσεις
{Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας.}
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας
ατοµικά για κάθε µια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους
εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.}
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούµαστε να
σας καταβάλουµε ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και
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χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησής σας, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την
έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ………………(Σηµείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος
πρέπει να είναι µεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) µήνα του χρόνου ισχύος της
Προσφοράς).
Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη δήλωσή
σας, µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµα σας θα µας υποβληθεί πριν από την
ηµεροµηνία λήξης της.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου.
Βεβαιούµε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς µας, οι οποίες έχουν
χορηγηθεί στο ∆ηµόσιο, στα Ν.Π.∆.∆. και στα Ν.Π.Ι.∆., συµπεριλαµβανοµένης και της
παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόµου για την Τράπεζά
µας.
(Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή)

C1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύµβασης
ΕΚ∆ΟΤΗΣ.......................................................................
Ηµεροµηνία έκδοσης...........................
Προς: ΙΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΤΟΤΗΤΩΝ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 16
58200 Ε∆ΕΣΣΑ
Εγγυητική επιστολή µας υπ’ αριθµ................ για ευρώ.......................
Με την παρούσα εγγυόµαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της
διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ

{Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθµός
……. Τ.Κ. ………}
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών
α) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..
β) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..
γ) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..
……
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µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατοµικά για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και
εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή
Κοινοπραξίας},
και µέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της σύµβασης µε
αριθµό................... που αφορά στο διαγωνισµό της (συµπληρώνετε την ηµεροµηνία
διενέργειας του διαγωνισµού) …………. µε αντικείµενο «Εφαρµογή διαχείρισης περιεχοµένου,
παραγωγή ψηφιακών αναπαραστάσεων, κινούµενης εικόνας, διαδραστικών εκθεµάτων,
εφαρµογών για smartphones, Augmented Reality, audio guide και ήχων» συνολικής αξίας
(συµπληρώνετε το συνολικό συµβατικό τίµηµα µε διευκρίνιση εάν περιλαµβάνει ή όχι τον
ΦΠΑ) ………........, σύµφωνα µε τη µε αριθµό................... ∆ιακήρυξή σας.
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούµαστε να
σας καταβάλουµε ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και
χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησής σας, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την
έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη
δήλωσή σας ότι µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζά µας απαλλαγµένη από κάθε
σχετική υποχρέωση.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου.
Βεβαιούµε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς µας, οι οποίες έχουν
χορηγηθεί στο ∆ηµόσιο, στα Ν.Π.∆.∆. και στα Ν.Π.Ι.∆., συµπεριλαµβανοµένης και της
παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόµου για την Τράπεζά
µας.

(Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή)

C1.3 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής
ΕΚ∆ΟΤΗΣ.......................................................................
Ηµεροµηνία έκδοσης...........................
Προς: ΙΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΤΟΤΗΤΩΝ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 16
58200 Ε∆ΕΣΣΑ
Εγγυητική επιστολή µας υπ’ αριθµ................ για ευρώ.......................
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Με την παρούσα εγγυόµαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος
της διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ
{Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας : της Εταιρίας …………………. Οδός ………………….
Αριθµός ……. Τ.Κ. ………}
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών
α) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..
β) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..
γ) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..
……
µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατοµικά για κάθε µια από αυτές και ως αλληλέγγυα και
εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή
Κοινοπραξίας.}
για την λήψη προκαταβολής για τη χορήγηση του …% της συµβατικής αξίας µη
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, ευρώ ………… σύµφωνα µε τη σύµβαση µε
αριθµό...................και τη ∆ιακήρυξή σας µε αριθµό………., στο πλαίσιο του διαγωνισµού
της (συµπληρώνετε την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού) …………. για εκτέλεση
του έργου «Εφαρµογή διαχείρισης περιεχοµένου, παραγωγή ψηφιακών αναπαραστάσεων,
κινούµενης εικόνας, διαδραστικών εκθεµάτων, εφαρµογών για smartphones, Augmented
Reality, audio guide και ήχων» συνολικής αξίας (συµπληρώνετε το συνολικό συµβατικό
τίµηµα µε διευκρίνιση εάν περιλαµβάνει ή όχι τον ΦΠΑ) ..................................., και µέχρι του
ποσού των ευρώ (συµπληρώνετε το ποσό το οποίο καλύπτει η συγκεκριµένη εγγυητική
επιστολή) ......................... πλέον τόκων επί της προκαταβολής αυτής που θα καταλογισθούν
σε βάρος της Εταιρίας …………… ή, σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, υπέρ των
Εταιριών της Ένωσης ……………… ή Κοινοπραξίας ……………, υπέρ της οποίας
εγγυόµαστε σε εφαρµογή των σχετικών άρθρων του Κανονισµού Προµηθειών της
Αναθέτουσα Αρχή, στο οποίο και µόνο περιορίζεται η εγγύησή µας.
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούµαστε να
σας καταβάλουµε ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και
χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησής σας, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την
έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη
δήλωσή σας ότι µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζά µας απαλλαγµένη από κάθε
σχετική υποχρέωση.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου.
(Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή)
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C1.4 Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας
ΕΚ∆ΟΤΗΣ.......................................................................
Ηµεροµηνία έκδοσης...........................
Προς: ΙΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΤΟΤΗΤΩΝ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 16
58200 Ε∆ΕΣΣΑ

Εγγυητική επιστολή µας υπ’ αρ. ............... για ευρώ.......................
Με την παρούσα εγγυόµαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος
της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ
{Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθµός
……. Τ.Κ. ………}
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών
α) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..
β) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..
γ) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..
……
µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατοµικά για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και
εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή
Κοινοπραξίας},
και µέχρι του ποσού των ευρώ......................... (<συµπληρώνετε το συνολικό συµβατικό
τίµηµα µε διευκρίνιση εάν περιλαµβάνει ή όχι τον ΦΠΑ>), για την καλή λειτουργία του
αντικειµένου της σύµβασης µε αριθµό ……… που αφορά την «Εφαρµογή διαχείρισης
περιεχοµένου, παραγωγή ψηφιακών αναπαραστάσεων, κινούµενης εικόνας, διαδραστικών
εκθεµάτων, εφαρµογών για smartphones, Augmented Reality, audio guide και ήχων»
συνολικής αξίας ……………………. σύµφωνα µε τη µε αριθµό ……………. ∆ιακήρυξη της
Αναθέτουσα Αρχή
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούµαστε να
σας καταβάλουµε ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και
χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησής σας, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την
έγγραφη ειδοποίησή σας.
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Η παρούσα ισχύει µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη
δήλωσή σας ότι µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζά µας απαλλαγµένη από κάθε
σχετική υποχρέωση.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου.
Βεβαιούµε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς µας, οι οποίες έχουν
χορηγηθεί στο ∆ηµόσιο, στα Ν.Π.∆.∆. και στα Ν.Π.Ι.∆., συµπεριλαµβανοµένης και της
παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόµου για την Τράπεζά
µας.

(Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή)

C1.5 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Συντήρησης
ΕΚ∆ΟΤΗΣ.......................................................................
Ηµεροµηνία έκδοσης...........................
Προς: ΙΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΤΟΤΗΤΩΝ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 16
58200 Ε∆ΕΣΣΑ
Εγγυητική επιστολή µας υπ’ αρ. ............... για ευρώ.......................
Με την παρούσα εγγυόµαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος
της διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ
{Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθµός
……. Τ.Κ. ………}
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών
α) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..
β) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..
γ) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..
……
µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατοµικά για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και
εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή
Κοινοπραξίας},
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και µέχρι του ποσού των ευρώ.........................(συµπληρώνετε το συνολικό συµβατικό τίµηµα
µε διευκρίνιση εάν περιλαµβάνει ή όχι τον ΦΠΑ), για την καλή εκτέλεση των υπηρεσιών
συντήρησης του αντικειµένου της σύµβασης µε αριθµό................... που αφορά την
«Εφαρµογή διαχείρισης περιεχοµένου, παραγωγή ψηφιακών αναπαραστάσεων,
κινούµενης εικόνας, διαδραστικών εκθεµάτων, εφαρµογών για smartphones, Augmented
Reality, audio guide και ήχων» συνολικής αξίας ..................................., σύµφωνα µε τη µε
αριθµό ……… ∆ιακήρυξη της Αναθέτουσας Αρχής. Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης
τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούµαστε να σας καταβάλουµε ολικά ή µερικά
χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη
της απαίτησής σας, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη
δήλωσή σας ότι µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζά µας απαλλαγµένη από κάθε
σχετική υποχρέωση.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου.
Βεβαιούµε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς µας, οι οποίες έχουν
χορηγηθεί στο ∆ηµόσιο, στα Ν.Π.∆.∆. και στα Ν.Π.Ι.∆., συµπεριλαµβανοµένης και της
παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόµου για την Τράπεζά
µας.
(Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή)

C2. Υπόδειγµα Βιογραφικού Σηµειώµατος
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Επώνυµο:

Όνοµα:

Πατρώνυµο:

Μητρώνυµο:

Ηµεροµηνία
Γέννησης:

__ /__ / ____

Τόπος Γέννησης:
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Τηλέφωνο:
Fax:

E-mail:

∆ιεύθυνση Κατοικίας:

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
Όνοµα Ιδρύµατος

Τίτλος Πτυχίου

Ηµεροµηνία
Απόκτησης
Πτυχίου

Ειδικότητα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ
(στο προτεινόµενο, από τον
υποψήφιο Ανάδοχο, σχήµα
διοίκησης Έργου)
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Έργο (ή Θέση)

Εργοδότης

Ρόλος1 και Καθήκοντα στο
Έργο (ή Θέση)

Απασχόληση στο
Έργο
Περίοδος
ΑΜ2
(από – έως)
__ /__ / ___
__ /__ / ___
__ /__ / ___
__ /__ / ___
__ /__ / ___
__ /__ / ___

1
2

Ως ρόλος ενδεικτικά αναφέρονται: manager, senior consultant, consultant, business expert κλπ.
Αφορά τους πραγµατικούς ανθρωποµήνες απασχόλησης στο έργο υπολογιζόµενοι σε ισοδύναµα
ανθρωποετών, – ∆εν ταυτίζεται µε τη συνολική χρονική διάρκεια της χρονικής περιόδου απασχόλησης στο
έργο.
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C3.Πίνακες Συµµόρφωσης
Ο ∆ιαγωνιζόµενος συµπληρώνει τους πίνακες συµµόρφωσης που αφορούν το Τµήµα (ή
τα Τµήµατα), καθώς επίσης και τον πίνακα συµµόρφωσης γενικών χαρακτηριστικών και
τεχνολογιών όλων των Τµηµάτων του έργου. Ο ∆ιαγωνιζόµενος φέρει την απόλυτη ευθύνη
της ακρίβειας των δεδοµένων που δηλώνει.

C3.1 Πίνακας συµµόρφωσης προδιαγραφών

Σχετικό άρθρο

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ

Α2.3

Στόχοι και Έκταση του
Έργου

ΝΑΙ

Α2.4

Κρίσιµοι παράγοντες
επιτυχίας του Έργου

ΝΑΙ

Α3.1

Βασικές παράµετροι
σχεδιασµού

NAI

Α3.3

Απαιτήσεις
Αρχιτεκτονικής
συστήµατος

ΝΑΙ

Α3.4

Χρηστικότητα
περιβάλλοντος
ιστότοπου

ΝΑΙ

Α3.5

Περιβάλλον
εφαρµογής
(Αισθητική
ταυτότητα,
ευχρηστία, τεχνική
αρτιότητα)

ΝΑΙ

Α3.6

Βιωµατικές
περιηγήσεις– mixed
media – Μουσείων

ΝΑΙ

Α3.7

Ψηφιακά
φωτογραφικά
υπόβαθρα υψηλής
ανάλυσης αρχαίων
αντικειµένων,

ΝΑΙ

(Α3.3.1 –
Α3.3.4)

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
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Σχετικό άρθρο

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

µνηµείων και χώρων
Α3.8

Ψηφιακα
υπο βαθρα
κινου µενης
εικο νας
αντικειµε νων,
µνηµει ων και
χω ρων

ΝΑΙ

Α3.9

Ψηφιακε ς
αναπαραστα σεις
και
αποκαταστα σεις
που θα
προκυ πτουν απο
ψηφιακα
υπο βαθρα και
µετρητικα
εργαλει α
απο δοσης
περιεχοµε νου

ΝΑΙ

Α3.10

3D animations

ΝΑΙ

Α3.11

QTVRs

ΝΑΙ

Α3.12

Μixed media
(µνηµείων και
χώρων)

ΝΑΙ

Α3.13

Ψηφιοποιηµένο
αρχειακό υλικό
κινου µενης
εικο νας

ΝΑΙ

Α3.14

Ψηφιακές
αεροφωτογραφήσει
ς αρχαιολογικών
χώρων

ΝΑΙ

Α3.15

Εφαρµογή προσαρµογή
περιεχοµένου - για

ΝΑΙ
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Σχετικό άρθρο

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

smartphones
Α3.16

Εφαρµογές
augmented reality

Α3.

Α3.17

3D laser scanning
επιλεγµένων
µνηµείων

Α3.

Α3.18

Ψηφιακές λήψεις
(panoramas)
αρχαιολογικών
χώρων

ΝΑΙ

Α3.19

Πρωτο τυποι η χοι

ΝΑΙ

Α3.20

∆ιαδραστικά
παιχνίδια

ΝΑΙ

Α3.21

Εκπαιδευτικές
δραστηριότητες

ΝΑΙ

Α3.22

Εφαρµογή
αυτόµατης
ξενάγησης για
ατοµικό φορητό
σύστηµα

ΝΑΙ

Α3.23

Περιεχόµενο
κινούµενης εικόνας mixed media αρχαιολογικών
χώρων

ΝΑΙ

Α3. 24

Ειδικές
προδιαγραφές
έργου

ΝΑΙ

Α3. 24

Πίνακας
παραδοτέων

ΝΑΙ

Α3.25

∆ιαλειτουργικότητα

ΝΑΙ

Α3.26

Πολυκαναλική

ΝΑΙ
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Σχετικό άρθρο

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

προσέγγιση
Α3.27

Ανοικτά δεδοµένα

ΝΑΙ

Α3.28

Απαιτήσεις
ασφαλείας

ΝΑΙ

Α3.4, Α3.5,
Α3.29

Απαιτήσεις
ευχρηστίας
συστήµατος

ΝΑΙ

Α3.30

Απαιτήσεις
προσβασιµότητας

ΝΑΙ

Α3.31

Χρονοδιάγραµµα και
Φάσεις Έργου

ΝΑΙ

Α3.32

Σηµαντικά Ορόσηµα
υλοποίησης Έργου

ΝΑΙ

Α4.1

Υπηρεσίες
Εκπαίδευσης

ΝΑΙ

Α4.2

Υπηρεσίες Πιλοτικής
και ∆οκιµαστικής
Παραγωγικής
Λειτουργίας

ΝΑΙ

Α4.3

Υπηρεσίες Εγγύησης
«Καλή Λειτουργίας».

ΝΑΙ

Α4.4

Τήρηση
προδιαγραφών
ποιότητας
υπηρεσιών

ΝΑΙ

Α5

Μεθοδολογία
∆ιοίκησης και
Υλοποίησης Έργου

ΝΑΙ

Α5.1

Μέθοδοι και Τεχνικές
Υλοποίησης και
Υποστήριξης

ΝΑΙ
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Σχετικό άρθρο

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ

Α5.2.

Οργανωτικό σχήµα
∆ιοίκησης και
υλοποίησης του
αντικειµένου του
Έργου.

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

ΝΑΙ

C4. Πίνακες Οικονοµικής Προσφοράς
C4.1 Ανάπτυξη λογισµικού και παραµετροποίηση περιεχοµένου, παραγωγή βίντεο,
γραφικών εικαστικών παρεµβάσεων, Ψηφιακών εκθεµάτων, ήχου φωτογραφήσεις
και ψηφιοποιήσεις

Αριθµός Προσφοράς

{συµπληρώνεται από την Υπηρεσία}

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:

ΙΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΠΡΑΞΗ:

∆ΙΚΤΥΟ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΩΝ ΜΑΚΕ∆ΟΝΩΝ

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ.
ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΨΗΦΙΑΚΩΝ
ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ,
ΚΙΝΟΥΜΕΝΗΣ
ΕΙΚΟΝΑΣ,
∆ΙΑ∆ΡΑΣΤΙΚΩΝ
ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ SMARTPHONES,
AUGMENTED REALITY, AUDIO GUIDE ΚΑΙ ΗΧΩΝ

Προϋπολογισµός:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ:

ΚΑΙ
ΣΤΟ

ΚΛΑΣΙΚΩΝ
ΑΡΧΑΙΟ

00000
Αριθµ. Προκήρυξης ΨΣ00/00/2014

Το κατ’ αποκοπήν τίµηµα της προσφοράς µας για το έργο «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΚΙΝΟΥΜΕΝΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ,
∆ΙΑ∆ΡΑΣΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ SMARTPHONES, AUGMENTED REALITY,
AUDIO GUIDE ΚΑΙ ΗΧΩΝ», όπως περιγράφεται στη ∆ιακήρυξη, ανέρχεται
σε…………………………………………………………………
µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ που αναλογεί ανέρχεται
σε…………………………….
……………………………………………………., ήτοι η συνολική αµοιβή µας θα ανέλθει σε
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…………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………..
Συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.
Ηµεροµηνία:

Σφραγίδα και υπογραφή προσφέροντος

Βιωµατικές
1

περιηγήσειςmixed media

(€)

εργασίας

Τιµή
Μονάδας

Ποσότητα

µέτρησης.

Μονάδα

Περιγραφή Παραδοτέου.
υ.

Α

∆ράση

Παραδοτέο

Α/

Κωδικός.

C4.2 Πίνακας οικονοµικής προσφοράς (προς συµπλήρωση).

∆απάνη
(€)

Documentaries µε λήψεις
001

µουσείων

κινούµενης εικόνας από
πραγµατικές περιηγήσεις στο χώρο

Τεµάχιο

3

Τεµάχιο

500

µε ήχο και αφήγηση
Ψηφιακά φωτογραφικά υπόβαθρα
υψηλής ανάλυσης αρχαίων
αντικειµένων, µνηµείων, χώρων. 50
µνηµεία-κτίρια ή συγκροτήµατα

Ψηφιακά

κτιρίων, 400 αντικείµενα διαφόρων

φωτογραφικά
2

υπόβαθρα

003

υψηλής

διαστάσεων (αγάλµατα, αρχαία
µέλη, κοσµήµατα, όπλα), 50
συνθέσεις αντικειµένων (για κάθε

ανάλυσης

αντικείµενο-υπόβαθρο απαιτείται
album φωτογραφιών. Αποδίδονται
από όλες τις πλευρές µε όλα τα
χαρακτηριστικά τους γνωρίσµατα).

Ψηφιακά
υπόβαθρα
κινούµενης
3

εικόνας
αντικειµένων,
µνηµείων και
χωρών

004

Λήψεις αρχαιολογικών χώρων και
Φύσης πλην µουσείων, καθώς και
της ευρύτερης περιοχής µε
παρουσίαση ανασκαφών,
εκδηλώσεων, δηµιουργίας
εκθέσεων, εργασιών συντήρησης
την άνοιξη και το φθινόπωρο, µε
λήψεις τόσο την ηµέρα, όσο και τη

Minute
s

200

16

(€)

εργασίας

Τιµή
Μονάδας

Ποσότητα

µέτρησης.

Μονάδα

Περιγραφή Παραδοτέου.
υ.

Α

∆ράση

Παραδοτέο

Α/

Κωδικός.
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∆απάνη
(€)

νύχτα.
[20’ αρχαιολογικοί χώροι ΒερµίουΜίεζας και 20’ Λευκόπετρα/
Βέροια/ Βέρµιο, 30’ Πέλλα, 20’
Έδεσσα, 15’ Αλµωπία, 45 ΠιέριαΜακεδονίδα Γη (έως Όλυµπο)
µονταρισµένα σε βίντεοντοκυµαντέρ µικρότερης διάρκειας
το καθένα]
3D Laser
scanning

Ακίνητα µνηµεία, εκ των οποίων 16

επιλεγµένων

τάφοι: 12 στις Αιγές (Τάφος

µνηµείων και

Φιλίππου, Τάφος Αλεξάνδρου,

ψηφιακες

Τάφος Ελευθέρων Κιόνων, Τάφος

αναπαραστασεις

Ευριδίκης, Τάφος Ρωµαίου, τρεις

και
4

αποκαταστασεις
που θα

µακεδονικοί τάφοι, δύο υπόστυλοι
005

τάφοι, δύο τάφοι Μπέλλα), Τάφος

Τεµάχιο

20

Τεµάχιο

30

Λευκαδίων (Ανθεµίων), δύο

προκυπτουν απο

µακεδονικοί τάφοι Πέλλας, ένας

ψηφιακα

πολυθάλαµος Πέλλας, και 4

υποβαθρα και

αντικείµενα ή σύνολα αντικειµένων

µετρητικα

(στολή και ασπίδα Φιλίππου, δύο

εργαλεια

χρυσελεφάντινες κλίνες)

αποδοσης
περιεχοµενου

Αντικείµενα: ∆έσποινα Αιγών,
Κυρία του Αρχοντικού, Πολεµιστής
του Αρχοντικού µε τη χρυσή
µάσκα, ∆έσποινα εποχής Σιδήρου
µε ίυγγα, ∆έσποινα Πιερίων, Ιππέας
Μακεδόνας, Τοιχογραφία
5

3D animations

006

κυνηγιού, Τοιχογραφία
αρµατοδροµίας, Αρπαγή
Περσεφόνης, Στήλη Κλεονύµου,
Χοίρος της Έδεσσας, Αρπαγή
Ελένης-µωσαϊκό Πέλλας, Οικία
Πέλλας µε συµπόσιο σε εξέλιξη,
Σύνταγµα κυνηγού και αγριόχοιρου
από τις Αιγές, Βάκχες από κρατήρα
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(€)

εργασίας

Τιµή
Μονάδας

Ποσότητα

µέτρησης.

Μονάδα

Περιγραφή Παραδοτέου.
υ.

Α

∆ράση

Παραδοτέο

Α/

Κωδικός.
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∆απάνη
(€)

∆ερβενίου, τείχος µε Μέδουσα από
τη Βέροια, τείχος και κεντρική οδός
της Έδεσσας, Πυρά Φιλίππου,
Οικισµός πρώιµης εποχής Σιδήρου
από Βέρµιο, Νέα Νικοµήδεια,
Αγορά Πέλλας, Τάφος Κρίσεως,
Μητρώο Αιγών, Ιερό Εύκλειας,
Άγηµα σαρισοφόρων-µακεδονική
φάλαγγα, Κλίνη Φιλίππου, Κλίνη
Μήδας, οι «κουτσοµπόλες της
Πέλλας», γέφυρα στο Κλειδί µε
άµαξα, ξόανα
5 µνηµεία/Τάφος Περσεφόνης,
Τάφος Φιλοσόφων, Τάφος
6

QTVRs

007

Λύσωνα, Κιβωτιόσχηµος Τάφος

Τεµάχιο

15

Τεµάχιο

30

Αιγών, Τάφος Παλατιστίων και 10
κινητά ευρήµατα

Ενδεικτικοί τίτλοι: πώς γίνονται οι
πόλεις/ εξέλιξη του κράτους των
Μακεδόνων, ξεκίνηµα της

Παραγωγη
7

mixed media
(µνηµείων και

008

εκστρατείας, κράτος του
Αλέξανδρου, πυρήνας, Κεντρική

χώρων)

Μακεδονία, Κράτος Φιλίππου,
Κράτος Αλέξανδρου, Κράτος
Ελληνιστικών χρόνων

Ψηφιοποιηση και
αποκτηση
8

αρχειακου υλικου

009

κινούµενης

Ψηφιοποιηµένο αρχειακό υλικό

Minute

ανασκαφικής δραστηριότητας

s

360

εικόνας
Ψηφιακές
9

αεροφωτογραφ
ήσεις
αρχαιολογικών

Αεροφωτογραφήσεις
010

αρχαιολογικών χώρων: Πέλλα,

Τεµάχιο

5

Αιγές, Μίεζα, Έδεσσα, Σφηκιά (για
κάθε χώρο απαιτείται album
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χώρων

(€)

εργασίας

Τιµή
Μονάδας

Ποσότητα

µέτρησης.

Μονάδα

Περιγραφή Παραδοτέου.
υ.

Α

∆ράση

Παραδοτέο

Α/

Κωδικός.
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∆απάνη
(€)

αεροφωτογραφιών. Αποδίδονται
από όλες τις κατευθύνσεις µε όλα
τα χαρακτηριστικά τους
γνωρίσµατα).

Εφαρµογή 10

προσαρµογή
περιεχοµένου -

Εφαρµογές για τους χώρους:
011

6

Τεµάχιο

2

Τεµάχιο

4

Εφαρµογές για χρήση στο

Εφαρµογές
Augmented

Τεµάχιο

Έδεσσα, Βέροια

για smartphones

11

Αιγές, Πέλλα, Μίεζα, Λευκόπετρα

012

∆ιαδίκτυο ή/και στις εφαρµογές για
αρχαιολογικούς χώρους/ µουσεία

Reality

πλην των Αιγών

Ψηφιακές λήψεις
12

(panoramas)
αρχαιολογικών

013

Σε αρχαιολογικούς χώρους:
Πέλλας, Αιγών, Έδεσσας, Μίεζας

χώρων

13

14

15

Πρωτότυποι ήχοι

∆ιαδραστικά
παιχνίδια

Εκπαιδευτικές
δραστηριότητες

014

015

Παραγωγη πρωτοτυπων ηχων

Παιγνιώδεις διαδικτυακές
εφαρµογές

Minute
s

30

Τεµάχιο

3

Τεµάχιο

3

Τεµάχιο

2

Φάκελοι εκπαιδευτικών
016

δραστηριοτήτων που θα γίνονται
in situ

16

Εφαρµογή
ξενάγησης

Εφαρµογή αυτόµατης ξενάγησης
017

σε κινητό τηλέφωνο
(Εκφωνούµενος λόγος)
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(€)

εργασίας

Τιµή
Μονάδας

Ποσότητα

µέτρησης.

Μονάδα

Α

Περιγραφή Παραδοτέου.
υ.

∆ράση

Παραδοτέο

Α/

Κωδικός.
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∆απάνη
(€)

Παραγωγή
περιεχοµένου
κινούµενης
Μονταρισµένα videos συνολικής

εικόνας - mixed
media -

17

αρχαιολογικών
χώρων

018

διάρκειας 200’ από το υλικό των
ψηφιακών υποβάθρων κινούµενης

6

Τεµάχιο

εικόνας

(ανασκαφές
αναστηλώσεις
κλπ)

Μερικό σύνολο:

ΦΠΑ 23%:

Γενικό σύνολο:

C5. Παραρτήµατα που αφορούν το Έργο.
C5.1 ∆είγµατα.
C5.1.1 ∆είγµατα Οπτικοποίησης Περιεχοµένου.
Τα δείγµατα οπτικοποίησης περιεχοµένου (βλ. Τµήµα Α - Α3.4 & Α3.5) σκοπό έχουν να
παρουσιάσουν τον τρόπο µε τον οποίο οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό αντιλαµβάνονται
την απόδοση του εκθεσιακού σεναρίου, όπως αυτή αποτυπώνεται στο σχηµατικό
διάγραµµα διάρθρωσης των «στοιχείων» που αποτελούν τις θεµατικές ενότητες του ∆ικτύου
Εικονικής Περιήγησης στο Αρχαίο Βασίλειο των Μακεδόνων.
Αφορούν πρωτότυπα «draft templates» των βασικών οθονών του ∆ικτύου και
περιλαµβάνουν:
•

∆ενδροειδή απεικόνιση της διαχείρισης των θεµατικών.

•

Στοιχεία οπτικοποίησης – αισθητικής προσέγγισης των βασικών οθονών.
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•

Στοιχεία τυπογραφίας – µικροτυπογραφίας.

•

Βασικά εικονοσύµβολα πλοήγησης.

•

Χρωµατική παλέτα.

•

Στοιχεία εικόνας που αποτυπώνουν το πως αντιλαµβάνονται τη σύνδεση του
γεωγραφικού χώρου µε τα σηµεία ενδιαφέροντος του ∆ικτύου, την αρχαιολογική και
την ιστορική πληροφορία.

Τα ψηφιακά υπόβαθρα που θα χρησιµοποιηθούν για τις συνθέσεις και την παρουσίαση
των παραπάνω, αποτελούν ελεύθερη επιλογή των διαγωνιζοµένων.
Ο τρόπος παρουσίασης επίσης αποτελεί ελεύθερη επιλογή των διαγωνιζοµένων, θα
αποτυπώνεται είτε σε αρχεία στατικής εικόνας (µέχρι δέκα), είτε κινούµενης εικόνας
(showreel max 120seconds) ή συνδυασµός των παραπάνω και θα συνοδεύεται από
κείµενο παρουσίασης – τεκµηρίωσης της πρότασης, µέγιστης έκτασης 1.500 λέξεων.
Τα αρχεία θα παραδοθούν σε ηλεκτρονική µορφή και σε διαφορετικές µορφές αρχείων
ανάλογα µε τον τύπο της παρουσίασης που θα επιλέξουν οι διαγωνιζόµενοι (πχ. jpeg, pdf,
mp4, doc.), αλλά και σε έντυπη (Α4 – Α3) για όσες από τις παραπάνω µορφές αρχείων
είναι εφικτό.
Να σηµειωθεί ότι ως «draft templates» νοούνται πρωτότυπες συνθέσεις και όχι benchmarks
ή best practices (περιπτώσεις αριστείας) άλλων ιστοχώρων – ιστοσελίδων.
Η εµπειρία και η υψηλή ποιοτική στελέχωση της οµάδας που θα δηµιουργηθεί για την
υλοποίηση του τµήµατος του έργου (βλ. Τµήµα Α - Α3.7 και 3.17), αποτελεί εξαιρετικά
αποφασιστικό παράγοντα για την επιτυχία του όλου εγχειρήµατος – έργου.

C5.1.2 ∆είγµατα λήψεων
Για την απόδειξη της τεχνικής αρτιότητας της εκτέλεσης των λήψεων και το «στιλ» της
φωτογράφησης, οι διαγωνιζόµενοι απαιτείται να προσκοµίσουν τα παρακάτω δείγµατα:
•

Λήψεις (360ο) ενός εξωτερικού αρχαιολογικού χώρου και

•

Λήψεις ενός αντικείµενου από το µουσείο των Αιγών

C5.1.3 3D laser scanning
Για την απόδειξη της τεχνικής αρτιότητας της δηµιουργίας τρισδιάστατων µοντέλων µε
σάρωση µε 3D laser scanner, οι διαγωνιζόµενοι απαιτείται να προσκοµίσουν τα παρακάτω
δείγµατα:

•

Τρισδιάστατη ψηφιακή αναπαράσταση του τάφου του Φιλίππου B’ και

•

Μια τοµή και µια κάτοψη του εσωτερικού χώρου του τάφου του Φιλίππου B’
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Τα δείγµατα θα διενεργηθούν σε προκαθορισµένη ηµεροµηνία, έπειτα από τη σχετική
αδειοδότηση που θα χορηγήσει ο φορέας προς τους διαγωνιζόµενους, οι οποίοι θα
εκδηλώσουν εγγράφως (σύµφωνα µε το υπόδειγµα) το ενδιαφέρον τους να συµµετάσχουν
στο διαγωνισµό.
Το αίτηµα θα αποσταλεί στην έδρα της Υπηρεσίας και θα περιλαµβάνει, τα στοιχεία του
διαγωνισµού, τα ονόµατα του επικεφαλής και των στελεχών του συνεργείου των λήψεων,
τον εξοπλισµό που θα χρησιµοποιηθεί (φώτα, ανακλαστήρες κλπ.) τις απαιτήσεις παροχής
ρεύµατος, την προτεινόµενη ηµεροµηνία (µέχρι τρεις) διενέργειας των λήψεων και τον
απαιτούµενο χρόνο παραµονής των στελεχών της οµάδας έργου στο µουσείο.
Οι λήψεις θα διενεργηθούν εντός του ωραρίου λειτουργίας του µουσείου.
Τα δείγµατα θα προσκοµιστούν στην επιτροπή του διαγωνισµού σε ψηφιακή µορφή και σε
υψηλή ανάλυση, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές λήψεων και τις τεχνικές προδιαγραφές
εξοπλισµού της ενότητας Α.3.6, ενώ απαγορεύεται οποιαδήποτε άλλη χρήση των λήψεων
(εµπορική ή µη ΥΠΠΟΤ/∆ΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/126463/ΦΕΚ 3046/Β/30-12-2011) από τους
διαγωνιζόµενους.

Υπόδειγµα:
προς τη
ΙΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 16
58200 Ε∆ΕΣΣΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ
ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΩΝ ΛΗΨΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«∆ΙΚΤΥΟ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΩΝ ΜΑΚΕ∆ΟΝΩΝ»
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, ....................................................................
ζητώ να µου χορηγήσετε άδεια για:

•

Λήψεις (360ο) ενός εξωτερικού αρχαιολογικού χώρου

•

Λήψεις ενός αντικείµενου από το µουσείο των Αιγών

•

Τρισδιάστατη ψηφιακή αναπαράσταση του τάφου του Φιλίππου B’

•

Μια τοµή και µια κάτοψη του εσωτερικού χώρου του τάφου του Φιλίππου B’
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∆ιακήρυξη ∆ιαγωνισµού για το Έργο: «Ανάπτυξη λογισµικού και παραµετροποίηση περιεχοµένου, παραγωγή βίντεο,
γραφικών, εικαστικών παρεµβάσεων, ψηφιακών εκθεµάτων, ήχου, φωτογραφήσεις και ψηφιοποιήσεις»
Μέρος C: Υποδείγµατα και Πίνακες Συµµόρφωσης

προκειµένου να παραχθούν τα απαιτούµενα δείγµατα, για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό µε θέµα:
«Εφαρµογή διαχείρισης περιεχοµένου, παραγωγή ψηφιακών αναπαραστάσεων, κινούµενης εικόνας,
διαδραστικών εκθεµάτων, εφαρµογών για smartphones, Augmented Reality, audio guide και ήχων».
Οι λήψεις διενεργούνται αποκλειστικά και µόνον για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό και δεν πρόκειται
να χρησιµοποιηθούν για οποιοδήποτε άλλο εµπορικό ή µη σκοπό – χρήση, σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα (ΥΠΠΟΤ/∆ΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/126463/ΦΕΚ 3046/Β/30-12-2011).
Στοιχεία αιτούντος:
Επωνυµία:
∆ιεύθυνση:
Νόµιµος
Εκπρόσωπος:
Στοιχεία
επικοινωνίας:

Στοιχεία
Προσωπικού:

Προτεινόµενες
ηµεροµηνίες για τη
διενέργεια των
λήψεων:

Τηλέφωνο

1.

............

2.

............

3.

...........

1η:

Fax

e-mail

2η:

3η :

Απαιτήσεις
εξοπλισµού χώρου:
Ηµεροµηνία

Υπογραφή εκπροσώπου
Σφραγίδα
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C5.2 Σχέδιο Σύµβασης
«[ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΑΤΙΘΕΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ]»

Στη Έδεσσα σήµερα ...................................µεταξύ :
ΑΦΕΝΟΣ της ΙΖ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων που εδρεύει στη
Έδεσσα (Αριστοτέλους 16, Έδεσσα, 58200 Ελλάδα) και εκπροσωπείται νόµιµα από την
Αγγελική Κοτταρίδη, εφεξής καλούµενη «Αναθέτουσα Αρχή»,
ΑΦΕΤΕΡΟΥ του

που εδρεύει στην (ή

της Κοινοπραξίας ...............................................................µε τον διακριτικό τίτλο
.............................................. που εδρεύει στην ......................................................
η οποία έχει συσταθεί µε την υπ' αριθµ ..........................Συµβολαιογραφική πράξη
σύστασης κοινοπραξίας του Συµ/φου ................,) και εκπροσωπείται νόµιµα για
την υπογραφή της παρούσας από το
υπ'

αρ..................................

, σύµφωνα και µε το

ειδικό πληρεξούσιο, του συµβολαιογράφου

........................................, εφεξής καλούµενη «Ανάδοχος»
και αφού έλαβαν υπόψη τους:
Την διακήρυξη και τα λοιπά συµβατικά τεύχη δηµοπράτησης του διεθνούς διαγωνισµού για
την επιλογή Αναδόχου µε το σύστηµα της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη
προσφοράς, για το έργο: «∆ΙΚΤΥΟ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΩΝ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΩΝ»,
1. Την τεχνική και οικονοµική προσφορά του Αναδόχου για το Τµήµα .......... ..........του
παραπάνω έργου,
2. Τον φάκελο του διαγωνισµού του ανωτέρω έργου και την υπ’ αριθµ………….
Απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής µε την οποία γίνεται η οριστική κατακύρωση του
αποτελέσµατος του ως άνω διαγωνισµού,
3. Την Υ∆ΕΠ «ΨΣ»/Β/……………………προέγκριση της Σύµβασης που εκδόθηκε από την
Εδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» στο οποίο η ανωτέρω
Πράξη είναι ενταγµένη.
4. Το χρονοδιάγραµµα της προσφοράς του Αναδόχου που ελέγχθηκε και εγκρίθηκε
από τον Εργοδότη το οποίο επικαιροποιήθηκε µε ηµεροµηνία έναρξης των εργασιών
αυτήν της υπογραφής της παρούσας.
Συµφώνησαν και έγιναν αµοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

ΑΡΘΡΟ 1
ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ

Τα τεύχη που περιλαµβάνονται στα Παραρτήµατα είναι δεσµευτικά για τα µέρη και
αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της Σύµβασης, καθιστάµενα τα εξής συµβατικά τεύχη (στο
εξής «Συµβατικά Τεύχη»). Για όσα ζητήµατα δεν γίνεται στην παρούσα Σύµβαση θα ισχύουν
τα προβλεπόµενα στα συµβατικά τεύχη µε την κάτωθι σειρά ισχύος:
a. Η σύµβαση
b. Η διακήρυξη
c. Οι λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες περιλαµβάνονται στο Μέρος Α
της διακήρυξης
d. Η οικονοµική προσφορά
e. Η τεχνική προσφορά
f.

Τα λοιπά στοιχεία προσφοράς του αναδόχου.

Τυχόν διευκρινήσεις που έχουν δοθεί επί των ως άνω τευχών κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας ιεραρχούνται ανάλογα µε το συµβατικό τεύχος το οποίο αφορούν.
∆ιευκρινίζεται ότι:
1) Κατά την ιεράρχηση της νοµικής ισχύος των κειµένων, η σύµβαση κατισχύει κάθε
άλλου κειµένου στο οποίο στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη, απόφαση
κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός καταδήλων σφαλµάτων ή παραδροµών (άρθρο
24 παράγραφος 3 του Π.∆. 118/2007), πλην όµως σύµφωνα µε την πάγια νοµολογία
του Ελεγκτικού Συνεδρίου η διακήρυξη του διαγωνισµού έχει χαραχτήρα κανονιστικής
διοικητικής πράξης και δεσµεύει µε τους όρους τους οποίους περιέχει τόσο την
Αναθέτουσα Αρχή που διενεργεί το διαγωνισµό, όσο και τους διαγωνιζόµενους.
Τυχόν παράβαση ουσιώδους όρου της διακήρυξης, είτε κατά την διενέργεια του
διαγωνισµού είτε κατά την συνοµολόγηση της συµβάσεως που καταρτίζεται µετά τη
διενέργεια του διαγωνισµού επάγεται ακυρότητα της διαδικασίας ή της σύµβασης. Οι
όροι της σύµβασης οφείλουν να αντανακλούν την απόφαση ένταξης, τα τεχνικά
δελτία και τα τεύχη δηµοπράτησης.
2) Όριο στις διευκρινίσεις αποτελεί η µη ουσιώδης τροποποίηση των όρων της
Προκήρυξης. Η Αναθέτουσα Αρχή ενεργεί µε γνώµονα την αρχή της ίσης
µεταχείρισης όλων των υποψηφίων αναδόχων και δίνει κατά το µέτρο του δυνατού
αντικειµενικές και απρόσωπες απαντήσεις αποφεύγοντας να τις συνδέει µε
ερωτήµατα συγκεκριµένων υποψηφίων.
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ΑΡΘΡΟ 2
ΑΝΑΘΕΣΗ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΝΤΕΟ, ΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ, ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ, ΗΧΟΥ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ»,
κατά τα ειδικότερα προβλεπόµενα στα Συµβατικά Τεύχη.

ΑΡΘΡΟ 3 ΤΙΜΗΜΑ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Το τίµηµα που υποχρεούται να καταβάλλει ο Εργοδότης στον Ανάδοχο για την εκτέλεση του
Έργου (Οικονοµικό Αντάλλαγµα) είναι σύµφωνα µε την οικονοµική προσφορά του η οποία
αποτελεί
αναπόσπαστο
παράρτηµα
της
παρούσας
σύµβασης……………….€.
(ολογράφως:…………………………………………………….. (ευρώ) πλέον ΦΠΑ 23% (ή όσο
ισχύει κατά τον χρόνο κάθε πληρωµής).
∆εν προβλέπεται τιµαριθµική ή άλλη αναπροσαρµογή του οικονοµικού ανταλλάγµατος.
Το Οικονοµικό Αντάλλαγµα καταβάλλεται για το σύνολο των υποχρεώσεων του Αναδόχου
όπως αυτές απορρέουν από τα Συµβατικά τεύχη του διαγωνισµού και από τις συνθήκες του
έργου.
Ο τρόπος πληρωµής του Αναδόχου θα γίνεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο Β5.2
της ∆ιακήρυξης.

ΑΡΘΡΟ 4
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο Ανάδοχος θα εκπληρώσει όλες τις Συµβατικές του υποχρεώσεις σύµφωνα µε το
χρονοδιάγραµµα που υπέβαλε µε την τεχνική προσφορά του και εγκρίθηκε από τον
Εργοδότη, ήτοι εντός …….. µηνών από την ηµέρα υπογραφής της παρούσας (ή από την
ηµεροµηνία………σε περίπτωση καθυστέρησης προσέλευσης του αναδόχου για
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υπογραφή της σύµβασης ως Π∆ 118/2007) και µε τις ενδιάµεσες προβλεπόµενες από το
χρονοδιάγραµµα τµηµατικές προθεσµίες.
Σε κάθε περίπτωση η παρούσα σύµβαση δεσµεύει τον Ανάδοχο µέχρι την πλήρη οικονοµική
εκκαθάριση και µετά την ολοκλήρωση της οριστικής παραλαβής.

ΑΡΘΡΟ 5
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

1. Για την υπογραφή της παρούσας Σύµβασης ο Ανάδοχος προσκόµισε στον

Εργοδότη την υπ' αρ
εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης της Τράπεζας
συνολικού ύψους..............................Ευρώ που αντιπροσωπεύει το 10% του συνολικού
οικονοµικού ανταλλάγµατος, χωρίς Φ.Π.Α. και το περιεχόµενό της είναι σύµφωνο µε
τα οριζόµενα στο Π∆ 118/2007. Η ανωτέρω εγγυητική Επιστολή αποτελεί την εγγύηση
καλής εκτέλεσης του Αναδόχου για την παρούσα Σύµβαση και αποδίδεται όπως το
Π∆ 118/2007 ορίζει.
2. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που προσκόµισε ο Ανάδοχος καταπίπτει:

a. Όπου ρητώς το προβλέπεται από τα Συµβατικά Τεύχη, και το Π∆ 118/2007
b. Σε κάθε περίπτωση που ο Ανάδοχος παραβεί ουσιώδες όρους της Σύµβασης και
των Συµβατικών Τευχών.

ΑΡΘΡΟ 6
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να εκχωρεί τη σύµβαση σε οποιοδήποτε τρίτο, ούτε να αναθέτει
υπεργολαβικά σε τρίτους µέρος ή το σύνολο του αντικειµένου της Σύµβασης, ούτε να
υποκαθίσταται από τρίτο, χωρίς την προηγούµενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας
Αρχής, η οποία δίδεται, κατά την απόλυτη κρίση της, σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις. Σε
περίπτωση εκχώρησης, υπεργολαβίας κλπ., ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να
προσκοµίζει στην Αναθέτουσα Αρχή τα σχετικά συµφωνητικά σε πρώτη αίτηση αυτής. Σε
καµία δε ανάλογη περίπτωση ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συµβατικές του
υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης εργασιών σε τρίτους ή εκχώρησης ή
υπεργολαβίας, ούτε η Αναθέτουσα Αρχή συνδέεται συµβατικά µε τα τρίτα αυτά πρόσωπα.
Εάν το συµβατικό τίµηµα εκχωρηθεί εν όλω ή εν µέρει σε Τράπεζα, κατά τα ως άνω, σε
περίπτωση που, για λόγους που άπτονται στις συµβατικές σχέσεις µεταξύ των
συµβαλλοµένων µερών, δεν προκύψει εν όλω ή εν µέρει υπέρ της Τράπεζας το
εκχωρούµενο τίµηµα (ενδεικτικά αναφέρονται έκπτωση Αναδόχου, αποµείωση συµβατικού
τιµήµατος, αναστολή εκτέλεσης της σύµβασης, διακοπή σύµβασης, καταλογισµός ρητρών,
συµβιβασµός κλπ.) η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καµία ευθύνη έναντι της εκδοχέως
Τράπεζας. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας ισχύουν τα αναφερόµενα στο Β5.6 της ∆ιακήρυξης.
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ΑΡΘΡΟ 7
ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ' ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο
οποίος υποχρεούται µέσα σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από τότε που συνέβησαν τα
περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκοµίσει
στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 8
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ
Όλες οι επιδόσεις, τα δικαστικά ή εξώδικα έγγραφα καθώς και οι ειδοποιήσεις που
πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις της Σύµβασης, θα επιδίδονται ή θα
υποβάλλονται εγγράφως στον νόµιµο εκπρόσωπο του άλλου µέρους.
Ο Ανάδοχος ορίζει αντίκλητο στον
…………………………………....................................................µε διεύθυνση
……………………………....................................................................................................
Η επίδοση / γνωστοποίηση / κοινοποίηση προς αυτόν οποιωνδήποτε εγγράφων θα
θεωρείται ως νόµιµη επίδοση / γνωστοποίηση / κοινοποίηση προς τον Ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 9
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ
Καθ' όλη τη διάρκεια της Σύµβασης αλλά και µετά τη λήξη ή λύση αυτής και για διάρκεια
τουλάχιστον πέντε (5) ετών, ο Ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει
εµπιστευτικές και να µη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή
πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την
εκπλήρωση των υποχρεώσεων του.
Επίσης θα αναλάβει την υποχρέωση να µην γνωστοποιήσει µέρος ή το σύνολο του Έργου
που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούµενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής.
Ειδικότερα:
1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διασφαλίσει ασφαλές πληροφορικό περιβάλλον ώστε
ουδείς τρίτος προς την Αναθέτουσα Αρχή - υπερκείµενος ή υποκείµενος αυτού - να
µπορεί να έχει πρόσβαση στο δίκτυο πληροφοριών του χωρίς την προηγούµενη δική
του έγκριση.
2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί εχεµύθεια ως προς τις εµπιστευτικές πληροφορίες
και τα στοιχεία που σχετίζονται µε τις δραστηριότητες της Αναθέτουσας Αρχής. Ως
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εµπιστευτικές πληροφορίες και στοιχεία νοούνται όσα δεν είναι γνωστά στους
τρίτους, ακόµα και αν δεν έχουν χαρακτηρισθεί από την Αναθέτουσα Αρχή ως
εµπιστευτικά. Η τήρηση εµπιστευτικών πληροφοριών από τον Ανάδοχο διέπεται από
τις κείµενες διατάξεις και το νοµοθετικό πλαίσιο και πρέπει να είναι εφάµιλλη της
εµπιστευτικότητας που τηρεί ο Ανάδοχος για τον δικό του Οργανισµό και για τις δικές
τους πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα.
3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποφεύγει οποιαδήποτε εµπλοκή των συµφερόντων
του µε τα συµφέροντα της Αναθέτουσας Αρχής, να παραδώσει µε τη λήξη της
Σύµβασης όλα τα στοιχεία, έγγραφα κλπ. που έχει στην κατοχή του και αφορούν την
Αναθέτουσα Αρχή, να τηρεί µια πλήρη σειρά των αρχείων και εγγράφων και του
λοιπού υλικού που αφορά στην υλοποίηση και διοίκηση του Έργου καθώς και στις
υπηρεσίες που θα παρέχονται στο πλαίσιο του Έργου από αυτόν. Τα αρχεία αυτά
πρέπει να είναι εύκολα διαχωρίσιµα από άλλα αρχεία του Αναδόχου που δεν
αφορούν το Έργο
4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προστατεύει το απόρρητο και τα αρχεία που αφορούν
σε προσωπικά δεδοµένα ατόµων και που τυχόν έχει στην κατοχή του για την
υλοποίηση και παραγωγική λειτουργία του Έργου, ακόµη και µετά τη λήξη του
Έργου, να επιτρέπει στην Αναθέτουσα Αρχή και στα άτοµα που ορίζονται από την
Αναθέτουσα Αρχή να διενεργούν, κατόπιν έγγραφης αιτήσεως, ελέγχους των
τηρούµενων αρχείων προκειµένου να αξιολογηθεί η δυνατότητα υλοποίησης και
ολοκλήρωσης του Έργου µε βάση τα αναφερόµενα στη Σύµβαση.
5. Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει όλα τα αναγκαία µέτρα προκειµένου να διασφαλίσει ότι
και οι υπάλληλοι/ συνεργάτες / υπεργολάβοι του γνωρίζουν και συµµορφώνονται µε
τις παραπάνω υποχρεώσεις. Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν ότι σε περίπτωση
υπαιτιότητας του Αναδόχου στην µη τήρηση των παραπάνω υποχρεώσεων
εχεµύθειας, ο Ανάδοχος θα καταβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή ποινική ρήτρα ίση µε
το ποσό της αµοιβής του από τη Σύµβαση. Επίσης, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το
δικαίωµα να απαιτήσει από τον Ανάδοχο την αποκατάσταση κάθε τυχόν περαιτέρω
ζηµίας.
6. Η Αναθέτουσα Αρχή δεσµεύεται να τηρεί εµπιστευτικά για δύο (2) έτη τα στοιχεία που
τίθενται στη διάθεσή της από τον Ανάδοχο εάν αφορούν σε τεχνικά στοιχεία ή
πληροφορίες και τεχνογνωσία ή δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας εφόσον αυτά
φέρουν την ένδειξη «εµπιστευτικό έγγραφο». Σε καµία περίπτωση η εµπιστευτικότητα
δεν δεσµεύει την Αναθέτουσα Αρχή προς τις αρχές του Ελληνικού Κράτους και της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7. Η εµπιστευτικότητα αίρεται αυτοδικαίως σε περίπτωση εκκρεµούς δίκης, ένστασης,
διαιτησίας, στο απολύτως αναγκαίο µέτρο και αποκλειστικά για χρήση της από τα
µέρη, τους δικαστικούς παραστάτες καθώς και τους δικαστές της διαιτησίας.

ΑΡΘΡΟ 10
ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
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1. Ο Ανάδοχος διατηρεί την κυριότητα των παραδοτέων µέχρι την ηµεροµηνία
Οριστικής Παραλαβής τους, οπότε η κυριότητα µεταβιβάζεται στην Αναθέτουσα
Αρχή, ελεύθερη από κάθε βάρος και δικαίωµα τρίτου.
2. Ο Ανάδοχος δεν διατηρεί κανένα είδος διανοητικού δικαιώµατος το οποίο
συναρτάται καθ' οιονδήποτε τρόπο µε τη χρήση και ενσωµάτωση των συµβατικών
του παραδοτέων από άλλους Αναδόχους, για λογαριασµό του Μουσείου Μπενάκη,
για την υλοποίηση εφαρµογών.
3. Ο Ανάδοχος δεσµεύεται ότι θα παραδώσει πλήρως τα παραδοτέα της σύµβασής
του, σε κατάλληλη µορφή και συνοδευόµενα από την απαιτούµενη τεκµηρίωση
προκειµένου αυτά να ενσωµατωθούν, σύµφωνα µε τον προορισµό τους, στις
εφαρµογές που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο της Πράξης από άλλους Αναδόχους
ή και από τον ίδιο, εάν απαιτηθεί.
4. Τα δικαιώµατα επί του Βασικού Λογισµικού που τυχόν παραδίδει ο Ανάδοχος,
παραµένουν στους νόµιµους δικαιούχους. Με την οριστική παραλαβή, η
Αναθέτουσα Αρχή αποκτά τη µη αποκλειστική άδεια χρήσης τους, υπό τους όρους
και προϋποθέσεις που έχει νοµίµως θέσει ο κατά περίπτωση κατασκευαστής τους.
5. Όλες οι εκθέσεις και τα συναφή στοιχεία όπως χάρτες, διαγράµµατα, σχέδια,
προδιαγραφές, πλάνα, στατιστικά στοιχεία, υπολογισµοί και κάθε άλλο σχετικό
έγγραφο ή υλικό που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον Ανάδοχο
κατά την εκτέλεση της Σύµβασης, όπως διαγράµµατα σχέδια, προδιαγραφές κλπ.
είναι εµπιστευτικά και ανήκουν στην απόλυτη ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής. Ο
Ανάδοχος, µόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της Σύµβασης, παραδίδει όλα τα
έγγραφα και τα στοιχεία στην Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος µπορεί να κρατά
αντίγραφα αυτών των εγγράφων και στοιχείων, αλλά δεν επιτρέπεται να τα
χρησιµοποιεί για σκοπούς άλλους από της Σύµβασης, χωρίς την προηγούµενη
γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής.
6. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί µε δικές του δαπάνες και µέσα στις αναγκαίες
αντικαταστάσεις λογισµικού και σε κάθε άλλη απαραίτητη ή πρόσφορη ενέργεια
όταν αυτές επιβάλλονται για την προστασία των δικαιωµάτων τρίτων προσώπων,
που αποδεδειγµένα ισχυρίζονται πως έχουν δικαίωµα επ' αυτών ή όταν η
Αναθέτουσα Αρχή εµποδίζεται στην χρήση τους λόγω αποδεδειγµένης ύπαρξης
δικαιωµάτων τρίτων προσώπων επ' αυτών, παρέχοντας προϊόντα ίδιας αξίας,
απόδοσης και λειτουργίας.
7. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του ν.2121/1993 περί πνευµατικής ιδιοκτησίας.
8. Σε περίπτωση άσκησης αγωγής ή ενδίκου µέσου κατά της Αναθέτουσας Αρχής από
τρίτο για οποιοδήποτε θέµα σχετικά µε δικαιώµατα επί του λογισµικού, η Αναθέτουσα
Αρχή οφείλει να ειδοποιήσει αµέσως και γραπτά µε όλες τις απαραίτητες
πληροφορίες τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να αµυνθεί, δικαστικά και
εξωδικαστικά, για λογαριασµό της Αναθέτουσας Αρχής, έναντι του τρίτου. Σε κάθε
περίπτωση, ο Ανάδοχος αφενός βαρύνεται µε όλα τα έξοδα τα οποία θα κληθεί να
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καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή εξ αυτού του λόγου, συµπεριλαµβανοµένης και κάθε
δικαστικής δαπάνης ή αµοιβής δικηγόρων, αφετέρου υποχρεούται να αποζηµιώσει
την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε θετική ή αποθετική ζηµία που θα υποστεί από
ενδεχόµενη αποδοχή της παραπάνω αγωγής ή του ένδικου µέσου.

ΑΡΘΡΟ 11
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ - ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ

Ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο Β5.4 της διακήρυξης.

ΑΡΘΡΟ 12
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Η παρούσα Σύµβαση, τα παραρτήµατα και τα λοιπά Συµβατικά Τεύχη όπως
αναφέρονται στο Άρθρο 1 είναι η µόνη συµφωνία µεταξύ των µερών. Για τα θέµατα
που ρητώς δεν ρυθµίζονται στην παρούσα, ισχύον τα αναφερόµενα στα Συµβατικά
Τεύχη που επισυνάπτονται στην παρούσα.
2. Τυχόν ακυρότητα κάποιου όρου της Σύµβασης, δεν επιφέρει ακυρότητα της
Σύµβασης.
3. Η εκ µέρους του Εργοδότη, µη άσκηση οποιουδήποτε από τα δικαιώµατα του, δεν
µπορεί να θεωρηθεί παραίτηση από το δικαίωµα αυτό, ούτε αποκλείει άσκηση του
στο µέλλον.
4. Οι επικεφαλίδες των άρθρων της παρούσας τίθενται αποκλειστικά και µόνο για
σκοπούς διευκόλυνσης και δεν διαδραµατίζουν ρόλο στην ερµηνεία του κειµένου

ΑΡΘΡΟ 13
ΡΥΘΜΙΣΗ ∆ΙΑΦΩΝΙΩΝ-∆ΙΚΑΙΟ∆ΟΣΙΑ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

Η παρούσα Σύµβαση και τα λοιπά Συµβατικά Τεύχη, διέπονται αποκλειστικά από το Κοινοτικό
και το Ελληνικό ∆ίκαιο. Αποκλειστική αρµοδιότητα έχουν τα ∆ικαστήρια της έδρας της
Αναθέτουσας Αρχής.
Σε πιστοποίηση των ανωτέρω, τα συµβαλλόµενα µέρη, η Αναθέτουσα Αρχή και ο
Ανάδοχος µε την επωνυµία………………………………………………………………………………..
υπέγραψαν αυτή τη συµφωνία µε τέσσερα (4) αντίτυπα, η οποία τίθεται σε ισχύ από την
υπογραφή της.
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ΤΑ ΜΕΡΗ
Υπογράφεται από τον

Υπογράφεται από τον
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