
                          Κόνιτσα,  29.09.2020 
                         Αρ. Πρωτ.:  812 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

για σύναψη σύμβασης παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών με απευθείας ανάθεση 

στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος  

“VirtuaLand: An Immersive virtual Experience For Cultural and Natural Heritage Sites” 

ΣΑ:  ΕΠ518/6, 

Κωδ. Έργου: 2019ΕΠ51860005 

 

CPV 72000000-5: Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών, παροχής συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, 

διαδίκτυο και υποστήριξη 

 

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κόνιτσας στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “VirtuaLand: An Immersive Virtual 

Experience For Cultural and Natural Heritage Sites”, το οποίο χρηματοδοτείται κατά 85% από ευρωπαϊκούς πόρους 

και 15% από εθνικούς, στο πλαίσιο του Interreg- IPA Cross-border Cooperation Programme “Greece- Albania 2014-

2020”, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης παροχής 

υπηρεσιών με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/08.08.2016), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει για το παρακάτω έργο: 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η διασυνοριακή περιοχή  Ελλάδας- Αλβανίας χαρακτηρίζεται από μοναδική πολιτιστική κληρονομιά που θα 

μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για την ανάπτυξη του τουρισμού. Αυτό έχει αποτυπωθεί σε διάφορα έντυπα ή 

οπτικοακουστικά υλικά που είναι αποθηκευμένα σε Βιβλιοθήκες σε ολόκληρη την περιοχή. Στόχος του 

προγράμματος “Virtualand” είναι ο εντοπισμός, η προστασία και η διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της 

διασυνοριακής περιοχής μέσω της προβολής περιεχομένου που περιλαμβάνεται σε σπάνια και πολύ σημαντικά 

περιουσιακά στοιχεία των βιβλιοθηκών και να λειτουργήσει ως ένα ελκυστικό τουριστικό πακέτο που οδηγεί σε ένα 

κοινό σημείο αναφοράς για όλους τους τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή προκειμένου να αποκτήσουν μια 

εμπεριστατωμένη εμπειρία με υλικά και άυλα αγαθά και να κατανοήσουν καλύτερα τις παραδόσεις, την ιστορία και 

τον πολιτισμό των ντόπιων. 

Προκειμένου να αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις, το “VirtuaLand” παρέχει μια διαδραστική πλατφόρμα 

εικονικής πραγματικότητας (VR), όπου τα επιλεγμένα CHO μετατρέπονται σε πολιτιστικά και τουριστικά σενάρια. Τα 

CHO θα αποκτηθούν κυρίως από τα Αποθετήρια «Ολυμπιάς» και «Ηπείρου Μνήμων» της Βιβλιοθήκης του 
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Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και “Balkaneana” της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Κόνιτσας.  

Το “VirtuaLand” θα παρέχει επίσης μια βιβλιοθήκη τρισδιάστατων αντικειμένων και μια ανοιχτή πλατφόρμα VR, 

όπου οι Βιβλιοθήκες, οι επαγγελματίες της τουριστικής βιομηχανίας ή τα άτομα με περιορισμένες δεξιότητες 

προγραμματισμού θα μπορούν να δημιουργήσουν τις δικές τους ιστορίες VR, αυξάνοντας τη βιωσιμότητα της 

πλατφόρμας. Συνεπώς, προβλέπονται δραστηριότητες κατάρτισης στη χρήση και επέκταση της πλατφόρμας 

VirtuaLand, αλλά και στο πολιτιστικό πλαίσιο της περιοχής. 

Δύο αίθουσες VR (μία στην Ελλάδα και μία στην Αλβανία), θα δημιουργηθούν για να αναδείξουν το περιεχόμενο 

που θα δημιουργηθεί σε ομάδες τουριστών. Έτσι, οι Βιβλιοθήκες θα μετατραπούν σε πηγή γνώσης και σημείο 

εκκίνησης για όλους τους τουρίστες που επισκέπτονται τη διασυνοριακή περιοχή. Τέλος, το έργο VirtuaLand θα 

καταλήξει σε ένα κοινό εμπορικό σήμα μεταξύ της Ελλάδας και της Αλβανίας, της "VirtuaLand" brand που θα 

περιλαμβάνει πακέτα VR, ενσωματώνοντας διαδραστικό εικονικό περιβάλλον για την προώθηση της κοινής φυσικής, 

πολιτιστικής και ιστορικής ταυτότητας της περιοχής ενδιαφέροντος. 

Στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης «4.2.3 3D object implementation», ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει 

τρισδιάστατα «αντικείμενα», που θα βασίζονται σε επιλεγμένα θέματα με σημαντικό πολιτιστικό και τουριστικό 

ενδιαφέρον. Τα τρισδιάστατα αντικείμενα θα αφορούν συγκεκριμένα πολιτιστικά σενάρια που θα προσδιοριστούν 

και θα αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια του έργου μετά από συναντήσεις με ειδικούς συνεργάτες και εκπροσώπους 

της αναθέτουσας αρχής στην έδρα της βιβλιοθήκης, στις οποίες ο Ανάδοχος πρέπει να είναι παρών.  

Ο Ανάδοχος πρέπει να παραδώσει τουλάχιστον 100 πρωτότυπα τρισδιάστατα αντικείμενα, σε ευρέως διαδεδομένο 

τύπο αρχείου, ώστε να μπορούν να εισαχθούν σε γνωστά εμπορικά περιβάλλοντα εικονικής πραγματικότητας. 

Επιπλέον, θα αναλάβει την εισαγωγή τους στην πλατφόρμα εικονικής πραγματικότητας που θα δημιουργήσει ο 

επικεφαλής εταίρος του έργου (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων), κατά την οποία θα χρειαστεί η ανάπτυξη κώδικα με 

scripts για παράδοση αυτοματοποιημένων διαδικασιών. 

 

Η παροχή της υπηρεσίας θα γίνει σύμφωνα με τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

• Η εκτιμώμενη χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι από την υπογραφή της έως την 30η.06.2021. Είναι 

δυνατή η παράταση της χρονικής διάρκειας της σύμβασης, το αργότερο μέχρι τη λήξη του προγράμματος, 

εφόσον αυτό παραταθεί, με ανάλογους όρους και τη σύμφωνη γνώμη του συμβαλλόμενου. 

• Ο συνολικός προϋπολογισμός, συμπεριλαμβανομένων όλων των φορολογικών επιβαρύνσεων, τυχόν 

κρατήσεων και ασφαλιστικών εισφορών, ανέρχεται στο ποσό των 20.000€ συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α.. 

• Το έργο θα εκτελεστεί στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κόνιτσας. 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι 

οικονομικοί φορείς απαιτείται: 

• κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας, να έχουν συμμετάσχει σε τουλάχιστον ένα παρόμοιο έργο σχετικά με 

την ανάπτυξη πλατφόρμας διαδικτυακού λογισμικού στον τομέα του Πολιτισμού. 

• να διαθέτουν τουλάχιστον τετραμελή ομάδα έργου με αποδεδειγμένη γνώση και εμπειρία στην υλοποίηση 

αντίστοιχων έργων. Η ομάδα έργου θα πρέπει να αποτελείται από: 

➢ Τον Υπεύθυνο Έργου ο οποίος θα πρέπει να διαθέτει: 

▪ Πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών σε επιστήμες πληροφορικής/υπολογιστών  (ηλεκτρολόγος 

μηχανικός και μηχανικός υπολογιστών ή μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής ή Πληροφορικός ή 

αντίστοιχο τίτλο σπουδών). 

▪ Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών σε Διαχείριση Έργων ή σε συναφές αντικείμενο. 

ΑΔΑ: 6ΛΔΡ46ΨΖΤ4-ΗΔΦ



▪ Πενταετή (5ετή) εμπειρία στην ανάπτυξη και διαχείριση έργων ΤΠΕ. 

➢ Τρία (03) στελέχη σχεδίασης και ανάπτυξης εφαρμογών, τα οποία θα πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα 

κριτήρια: 

▪ Πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών σε επιστήμες πληροφορικής/υπολογιστών  (ηλεκτρολόγος 

μηχανικός και μηχανικός υπολογιστών ή μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής ή Πληροφορικός ή 

αντίστοιχο τίτλο σπουδών). Τουλάχιστον ένας θα πρέπει να διαθέτει μεταπτυχιακό σε 

πληροφοριακά συστήματα ή σε συναφές αντικείμενο. 

▪ Εμπειρία τουλάχιστον 3 (τριών) ετών (το κάθε μέλος της ομάδας). 

 

Προσφορές γίνονται δεκτές από την ημερομηνία ανάρτησης στην ιστοσελίδα και τον πίνακα ανακοινώσεων της 

Βιβλιοθήκης, ημέρα Τρίτη 29.09.2020 έως και την Τετάρτη 14.10.2020, είτε ιδιοχείρως, είτε ταχυδρομικώς στη 

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κόνιτσας, στη διεύθυνση Χώρος Δημοτικής Αγοράς, Τ.Κ. 44100, Κόνιτσα. Προσφορά 

που κατατίθεται μετά την ημερομηνία αυτή είναι εκπρόθεσμη, κρίνεται απαράδεκτη και επιστρέφεται χωρίς να 

αποσφραγιστεί. Προσφορές, οι οποίες υποβλήθηκαν ή ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν έγκαιρα στην 

Αναθέτουσα Αρχή επιστρέφονται και αυτές στους αποστολείς, χωρίς να αποσφραγιστούν. Δεκτές γίνονται μόνο 

ενσφράγιστες προσφορές. Σε αντίθετη περίπτωση απορρίπτεται η οικονομική προσφορά. Στον φάκελο θα πρέπει 

να αναγράφεται «Προσφορά για σύμβαση παροχής υπηρεσιών ΤΠΕ». 

 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν έδρα σε χώρα της Ε.Ε. και να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που να μπορούν 

να αναλάβουν τη συγκεκριμένη παροχή υπηρεσίας. Επίσης, οφείλουν να προσκομίσουν επί ποινή αποκλεισμού μαζί 

με τα αποδεικτικά των τίτλων σπουδών και της προϋπηρεσίας τους τα εξής δικαιολογητικά: 

1. Οικονομική προσφορά (σύμφωνα με το Παράρτημα της παρούσας).  

Σε περίπτωση υπερβολικά χαμηλής οικονομικής προσφοράς θα ζητείται από τον υποψήφιο Ανάδοχο 

έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της Οικονομικής Προσφοράς (π.χ. σχετικά με την οικονομία της 

μεθόδου παροχής υπηρεσίας/ τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις/ τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες υπό τις 

οποίες ο υποψήφιος Ανάδοχος θα παράσχει την υπηρεσία/ την πρωτοτυπία / καινοτομία της προτεινόμενης 

λύσης). Εάν και μετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές κριθούν ως 

υπερβολικά χαμηλές, η Προσφορά θα απορρίπτεται. 

2. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου αν πρόκειται για φυσικά πρόσωπα ή ατομικές 

επιχειρήσεις  ή αντίγραφο καταστατικού αν πρόκειται για νομικά πρόσωπα. 

3. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι: 

• έλαβαν γνώση των όρων της πρόσκλησης ενδιαφέροντος και τους αποδέχονται πλήρως και 

ανεπιφύλακτα 

• δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας 

• δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη 

ανάλογη κατάσταση 

• δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής 

διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

 

Ο οικονομικός φορέας ο οποίος θα επιλεγεί να του ανατεθεί η σύμβαση είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει προς 

απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 

και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου: Η υποχρέωση αφορά: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης 

ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις 

ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου. 
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2. Φορολογική ενημερότητα. 

3. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ. 2 του Ν. 4412/2016) 

 

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη προσφορά, εφόσον πληρούνται όλα τα 

απαιτούμενα προσόντα που περιγράφονται παραπάνω. 

 

  

 

Η αναπλ. Προϊσταμένη 

 

 

 

Περσεφόνη Ντούλια 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

 

 
Προσφέρων: 
 

 Αξία αριθμητικά Αξία Ολογράφως 
Εκτιμώμενο τίμημα του 
έργου 
συμπεριλαμβανόμενου 
του αναλογούντος Φ.Π.Α. 

20.000,00€ Είκοσι χιλιάδες ευρώ 

Ποσοστό επί τοις εκατό 
(%) της οικονομικής 
έκπτωσης 

  

Συνολικό ποσό έναντι του 
οποίου ο προσφέρων 
προτίθεται να εκτελέσει 
το έργο 
συμπεριλαμβανόμενου 
του αναλογούντος Φ.Π.Α. 

  

 

Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον/ την ……………………………………………………………………………………για 

εκατόν είκοσι (120) ημέρες και εφόσον ζητηθεί μπορεί να δοθεί παράταση της ισχύος της. 

 
 
Για τον προσφέροντα 
 
 
 
 
 
 
(Σφραγίδα/ Υπογραφή Νόμιμου Εκπροσώπου) 
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