ΑΔΑ: Β4ΜΟ46Ψ8ΒΟ-ΤΜΔ

Ευρωπαϊκή Ένωση
Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιφεπειακήρ
Ανάπτςξηρ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
Ακθίθιεηα Φζηώηηδαο, 11/12/2012
Αξηζ. Πξση.: 521

Θέκα: Πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ Παξνρή
Τπεξεζηώλ κε ηίηιν: «ρεδηαζκόο Λνγνηύπνπ & ρεδηαζκόο θαη
Καηαζθεπή Δπλακηθήο Ιζηνζειίδαο»
Ο Φνξέαο Δηαρείξηζεο Εζληθνύ Δξπκνύ Παξλαζζνύ
Έρνληαο ππόςε:
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3614/2007 «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθώλ
παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007-2013» (ΦΔΚ 267 Α), όπσο έρεη
ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη.
2. Σελ ππ‟ αξηζκ. πξση. 171398/12.09.2011 απόθαζε ηνπ Δηδηθνύ Γξακκαηέα Τδάησλ
γηα ηελ έληαμε ηεο Πξάμεο «Πξνζηαζία θαη Γηαηήξεζε ηεο Βηνπνηθηιόηεηαο ηνπ
Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ», ζηνλ Άμνλα Πξνηεξαηόηεηαο 5 – “Αεηθόξνο αλάπηπμε
θαη πνηόηεηα δσήο ηεξεάο Διιάδαο” ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο «Θεζζαιία –
ηεξεά Διιάδα – Ήπεηξνο» ηνπ Δζληθνύ ηξαηεγηθνύ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο
(ΔΠΑ), 2007-2013.
3. Σελ ηξνπνπνίεζε ηεο αξηζ.33921/12-10-2010 απόθ. ΤΠΔΚΑ «πγθξόηεζε Γ ηνπ
Φνξέα Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ (ΤΟΓΓ ΦΔΚ 339/19-10-2010), όπσο
ηζρύεη, (απόθ.ΤΠΔΚΑ 26775/2011, ΦΔΚ 227/19-7-2011).
4. Σνλ Καλνληζκό Λεηηνπξγίαο Τπεξεζηώλ θαη Πξνζσπηθνύ θαη ηνλ Καλνληζκό
Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ
(ΦΔΚ 1707 & 1708 / 06.12.2005).
5. Σελ ππ. αξηζ. πξση. 173274/ 07.11.2011, πξνέγθξηζε ηεο πινπνίεζεο κε ίδηα κέζα
ηνπ Τπνέξγνπ 1, ηεο Πξάμεο «Πξνζηαζία θαη Γηαηήξεζε ηεο Βηνπνηθηιόηεηαο ηνπ
Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ», ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθνύ
Πξνγξάκκαηνο «ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ θαη ΑΔΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ» ηνπ ΤΠΔΚΑ.
6. Σελ ππ. αξίζκ. 256/28.11.2011 απόθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Δζληθνύ
Γξπκνύ Παξλαζζνύ, γηα ηελ έγθξηζε ηεο πινπνίεζεο κε Ίδηα Μέζα (Απηεπηζηαζία) ηνπ
Τπνέξγνπ 1, ηεο Πξάμεο «Πξνζηαζία θαη Γηαηήξεζε ηεο Βηνπνηθηιόηεηαο ηνπ Δζληθνύ
Γξπκνύ Παξλαζζνύ».
7. Σν ππ‟αξηζκ. 516-06/12/2012 πξαθηηθό απόθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ
Φνξέα Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ γηα ηε ζύζηαζε Δπηηξνπήο
Γηελέξγεηαο-Αμηνιόγεζεο θαη ηελ αλαθνίλσζε ηεο Πξόζθιεζεο Δθδήισζεο
Δλδηαθέξνληνο γηα ην „ρεδηαζκό ινγνηύπνπ & ζρεδηαζκό θαη θαηαζθεπή δπλακηθήο
ηζηνζειίδαο ηνπ Φνξέα‟.
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αλαθνηλώλεη ηελ πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ Παξνρή Τπεξεζηώλ κε
ηίηιν «ρεδηαζκόο ινγνηύπνπ & ρεδηαζκόο θαη Καηαζθεπή Δπλακηθήο
Ιζηνζειίδαο», ηνπ Φνξέα Δηαρείξηζεο Εζληθνύ Δξπκνύ Παξλαζζνύ, πνπ εδξεύεη ζηελ
Ακθίθιεηα Φζηώηηδαο, ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ Τπνέξγνπ 1, ηεο πξάμεο “Πξνζηαζία
θαη Γηαηήξεζε ηεο Βηνπνηθηιόηεηαο ηνπ Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ” πνπ έρεη εληαρζεί
ζηνλ Άμνλα Πξνηεξαηόηεηαο 5 – “Αεηθόξνο αλάπηπμε θαη πνηόηεηα δσήο ηεξεάο Διιάδαο”
ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο «Θεζζαιία – ηεξεά Διιάδα – Ήπεηξνο», ηνπ Δζληθνύ
ηξαηεγηθνύ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο (ΔΠΑ) 2007-2013.
Ο ζπλνιηθόο πξνϋπνινγηζκόο ηεο ππεξεζίαο δελ ζα ππεξβαίλεη ηηο 3.690,00 €,
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 23% θαη ινηπώλ λόκηκσλ θξαηήζεσλ, θαη ζα
ρξεκαηνδνηεζεί από ηηο πηζηώζεηο ηνπ έξγνπ 2011Δ07580119 «Δπηρνξήγεζε ηνπ ΦΓΔΓ
Παξλαζζνύ γηα Πξνζηαζία θαη Γηαηήξεζε Βηνπνηθηιόηεηαο ηνπ Δζληθνύ Γξπκνύ
Παξλαζζνύ» ηεο ΑΔ 075/8/2011.
Σν θξηηήξην αλάζεζεο ηεο παξνρήο ππεξεζηώλ από ηελ Δπηηξνπή Αμηνιόγεζεο ζα είλαη ε
πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθήο θαη πνηνηηθήο άπνςεο πξνζθνξά.
Οη πξνδηαγξαθέο πνπ ζα πξέπεη θαη‟ ειάρηζην λα ηεξνύληαη, δίδνληαη ζην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι,
ην νπνίν απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο παξνύζαο αλαθνίλσζεο.
Οη ελδηαθεξόκελνη νθείινπλ λα ππνβάιινπλ αίηεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο καδί κε ηελ
νηθνλνκηθή ηνπο πξνζθνξά θαη ηα ινηπά δηθαηνινγεηηθά κέρξη ηελ Δεπηέξα, 31.12.2012
θαη ώξα 14:00.
Οη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα ππνβάινπλ πξνζθνξέο (ζρεηηθό Τπόδεηγκα δίδεηαη ζην
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ), ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, ζηελ αθόινπζε δηεύζπλζε:
Φνξέαο Δηαρείξηζεο Εζληθνύ Δξπκνύ Παξλαζζνύ, 35 002 Ακθίθιεηα, Φζηώηηδα
ππόςε θαο Κνύζνπια Αζπαζίαο (ηει. επηθνηλσλίαο: 22343 50118).
Σν εκπξόζεζκν ησλ αηηήζεσλ θξίλεηαη κε βάζε ηελ εκεξνκελία πνπ θέξεη ν θάθεινο
απνζηνιήο θαη κε απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε όηη νη πξνζθνξέο ζα πεξηέιζνπλ ζηελ
ππεξεζία καο κέρξη ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ώξα. Γε ζα ιεθζνύλ ππόςε
Πξνζθνξέο πνπ είηε ππνβιήζεθαλ κεηά από ηελ θαζνξηζκέλε εκεξνκελία θαη ώξα είηε
ηαρπδξνκήζεθαλ έγθαηξα, αιιά δελ έθζαζαλ ζηελ ππεξεζία καο εκπξόζεζκα. ε απηήλ
ηελ πεξίπησζε νη Πξνζθνξέο ζα επηζηξέθνληαη. Δπίζεο, ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ
γίλνληαη απνδεθηέο. Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο δε γίλεηαη απνδεθηή θακία
ππνβνιή ζπκπιεξσκαηηθώλ ή δηεπθξηληζηηθώλ ζηνηρείσλ, εθηόο εθείλσλ πνπ ηπρόλ
δεηεζνύλ από ηελ Δπηηξνπή Αλάζεζεο.
Κάζε ελδηαθεξόκελνο δηθαηνύηαη λα ππνβάιεη κία κόλν πξνζθνξά.
Οη πξνζθνξέο ζα θαηαηεζνύλ ζε επξώ θαη ζα αλαγξάθεηαη αλαιπηηθά ε πξνζθεξόκελε
ηηκή ρσξίο θόξνπο θαη μερσξηζηά νη πξνζαπμήζεηο θαη νη ηηκέο ησλ θόξσλ όπσο απηά ζα
βαξύλνπλ ηελ πξνζθνξά.
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Η ηζρύο ησλ πξνζθνξώλ ζα είλαη έλαο (1) κήλαο κεηά ηελ παξαπάλσ θαηαιεθηηθή
εκεξνκελία ππνβνιήο.
Η παξνύζα πξόζθιεζε ζα αλαξηεζεί ζηνπο πίλαθεο αλαθνηλώζεσλ ηνπ Φνξέα
Γηαρείξηζεο θαη ζην Γηαύγεηα, θαζώο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Ακθίθιεηαο -Διάηεηαο,
http://www.dimos-amfiklias-elatias.gr όπνπ ζα βξίζθεηαη αλαξηεκέλε γηα είθνζη (20)
εκέξεο.
Πξνζεζκία πινπνίεζεο ππεξεζηώλ: ηξεηο (3) κήλεο από ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο
ζρεηηθήο ζύκβαζεο.
Η πιεξσκή ηνπ Αλαδόρνπ ζα γίλεη µε επηηαγή ε νπνία ζα εθδνζεί ζην όλνκά ηνπ βάζεη
ησλ λόκηκσλ δηθαηνινγεηηθώλ (ηηκνιόγην, αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα, δειηίν θνξνινγηθήο
ελεκεξόηεηαο, ζπκβνιαηνγξαθηθό πιεξεμνύζην ή λόκηκε εμνπζηνδόηεζε, ζε πεξίπησζε
µε απηνπξόζσπνπ εκθαλίζεσο ηνπ δηθαηνύρνπ θ.ι.π.).
Μεηαμύ ηνπ Φνξέα θαη ηνπ πξνζθέξνληα πνπ ζα επηιεγεί, ζα ππνγξαθεί ζύκβαζε εληόο
δέθα (10) εξγάζηκσλ εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία αλαθνίλσζεο ηεο θαηαθύξσζεο, πνπ ζα
θαηαξηηζηεί ζηελ ειιεληθή γιώζζα ζα δηέπεηαη από ην Διιεληθό Γίθαην θαη δελ κπνξεί λα
πεξηέρεη όξνπο αληίζεηνπο πξνο ην πεξηερόκελν ηεο παξνύζαο.
Αλ πεξάζεη ε πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη παξαπάλσ, ρσξίο ν Αλάδνρνο λα έρεη
παξνπζηαζηεί γηα λα ππνγξάςεη ηε ζύκβαζε, εληόο ηνπ αλσηέξσ ρξνληθνύ νξίνπ,
θεξύζζεηαη έθπησηνο, ρσξίο άιιε δηαδηθαζηηθή ελέξγεηα. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ε
Αλαζέηνπζα Αξρή απνθαζίδεη ηελ αλάζεζε ηεο ζύκβαζεο ζε επόκελν πξνζθεξόκελν.
Ειάρηζηεο Πξνϋπνζέζεηο πκκεηνρήο:
Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζε ζέκαηα ζρεδηαζκνύ,
θαηαζθεπήο θαη ζπληήξεζεο-ελεκέξσζεο ηζηνζειίδσλ, ζύκθσλα κε ηηο ειάρηζηεο
πξνδηαγξαθέο ηνπ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ Ι, ε νπνία ζα απνδεηθλύεηαη από ηελ θαηνρή ηίηινπ
ζπνπδώλ, ζρεηηθνύ κε ην αληηθείκελν ηεο Παξνρήο Τπεξεζηώλ, θαη/ή επηπιένλ ηελ
πξόζθαηε ζπκκεηνρή ζηελ πινπνίεζε έξγσλ ζρεηηθνύ αληηθεηκέλνπ.
Ο θάζε ελδηαθεξόκελνο ζα πξέπεη λα παξνπζηάζεη ηελ εκπεηξία ζε έξγα αλάινγνπ
αληηθεηκέλνπ [λα αλαθέξνληαη ζρεηηθνί δεζκνί (links)], αλαθέξνληαο ην είδνο ηνπ έξγνπ,
θαζώο θαη ηε ζρέζε ηνπ ελδηαθεξόκελνπ κε απηό. Σα απνδεηθηηθά ησλ ειάρηζησλ
πξνϋπνζέζεσλ ζπκκεηνρήο ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην θάθειν κε ηελ νηθνλνκηθή
πξνζθνξά θαη ζα ππνβάιινληαη σο πξσηόηππα ή σο επηθπξσκέλα αληίγξαθα ή
ζπλνδεπόκελα από ππεύζπλε δήισζε, ζύκθσλα κε ην άξζξν 11 παξ. 3 ηνπ Ν. 2690/1999
(επηθύξσζε αληηγξάθσλ) & κε ην άξζξν 16 ηνπ Ν. 3345/2005, όπσο ηζρύεη. Σα
μελόγισζζα δηθαηνινγεηηθά (π.ρ. απνδεηθηηθά εκπεηξίαο πνπ απνθηήζεθαλ ζην εμσηεξηθό)
πξέπεη λα είλαη θαη λνκίκσο κεηαθξαζκέλα ζηελ ειιεληθή γιώζζα.
Γηα ην Φνξέα Δηαρείξηζεο Εζληθνύ Δξπκνύ Παξλαζζνύ
Η Πξόεδξνο ηνπ Δ..

Θέθια Σζηηζώλε
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι: Ειάρηζηεο Πξνδηαγξαθέο ηεο Παξνρήο Τπεξεζηώλ κε ηίηιν
«ρεδηαζκόο ινγνηύπνπ & ρεδηαζκό θαη Καηαζθεπή Δπλακηθήο Ιζηνζειίδαο»Σξόπνο Τινπνίεζεο
Πεξηγξαθή έξγνπ
Σν έξγν αθνξά α) ζηελ δεκηνπξγία θαη θαηαζθεπή ινγνηύπνπ, ην νπνίν ζα
ηθαλνπνηεί ηα θξηηήξηα σο πξνο ηελ ηαπηόηεηα, ην ζθνπό, ηελ απνζηνιή θαη ζα
ζπκβαδίδεη κε ην γεληθόηεξν πλεύκα θαη ηε θηινζνθία ηνπ Φνξέα θαη ζα ζρεδηαζηεί
βάζεη ηνπ πξσηνηύπνπ ζρεδίνπ πνπ έρεη πξνβιέςεη ην ΤΠΕΚΑ, ην νπνίν θαη ζα
θνηλνπνηεζεί ζηνλ αλάδνρν θαη β) ζην ζρεδηαζκό θαη θαηαζθεπή δπλακηθήο
ηζηνζειίδαο – ηζηνηόπνπ, γηα ηελ παξνπζία ηνπ θνξέα ζην δηαδίθηπν.
Η αλάπηπμε ηνπ ηζηνηόπνπ ζα γίλεη ζύκθσλα κε ηα ηειεπηαία web.2 standards θαη ηα
δηεζλή πξόηππα & πξνδηαγξαθέο. Θα πεξηέρεη δε θαηαιόγνπο θαη ζπλδέζκνπο
πιεξνθνξηώλ, ζρεηηθώλ κε ην Φνξέα Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ θαη ηελ
Πξνζηαηεπόκελε Πεξηνρή πνπ είλαη ν Δζληθόο Γξπκόο.
Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα έρεη απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ηζηνζειίδσλ, λα
δηαζέηεη αλεπηπγκέλν ινγηζκηθό ζρεδηαζκνύ θαη δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ κε δπλαηόηεηα
παξακεηξνπνίεζήο ηνπ κε απιό θαη θαηαλνεηό ηξόπν θαη λα αλαιάβεη ηελ εθπαίδεπζε ηνπ
πξνζσπηθνύ δηαρείξηζεο.
Η ζρεδίαζε θαη πινπνίεζε ηνπ ηζηόηνπνπ (δεκηνπξγία θαηαιόγσλ, δηακόξθσζε ελνηήησλ,
θαζνξηζκόο πεξηερνκέλνπ θ.ιπ.) ζα πξαγκαηνπνηεζεί απαξαηηήησο ζε ζηελή ζπλεξγαζία
κε ην επηζηεκνληθό πξνζσπηθό ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο, βάζεη ησλ ινγηθώλ απαηηήζεσλ νη
νπνίεο δε ζα έξρνληαη θαη ζε αληίθαζε κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ έξγνπ.
Θα θαηαζηνύλ απνιύησο ζαθή ζέκαηα όπσο νη ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο (θαηνρύξσζε
domain, θηινμελία ηζηόηνπνπ, κειινληηθέο επεθηάζεηο, ιεηηνπξγηθνί πεξηνξηζκνί,
απαηηνύκελν εύξνο δώλεο – bandwidth, αζθάιεηα, απαζρόιεζε πξνζσπηθνύ, αλάγθεο
εθπαίδεπζεο) γηα ηελ επηηπρή ιεηηνπξγία, ρξήζε, ηερληθή ππνζηήξημε θαη ζπληήξεζε ηνπ
ηζηόηνπνπ.
Εηθαζηηθέο Πξνδηαγξαθέο Λνγνηύπνπ
Ο αλάδνρνο ζα πξνβεί ζηε δεκηνπξγία ηξηώλ εηθαζηηθώλ ινγνηύπσλ, πξνθεηκέλνπ γηα ηελ
επηινγή ηνπ ελδεδεηγκέλνπ. ηε ζπλέρεηα κε βάζε ηελ επηινγή, ζα ηειεηνπνηεζεί θαη ζα
αλαπηπρζεί όιε ε ζεηξά εηθαζηηθώλ πνπ αθνξά ζηε δεκηνπξγία ησλ επηκέξνπο ζεκαηηθώλ
ελνηήησλ αιιά θαη ησλ άιισλ αληηθεηκέλσλ ηνπ ηζηόηνπνπ.
Γιώζζα ινγνηύπνπ & δηθηπαθνύ ηόπνπ
Eιιεληθά θαη Aγγιηθά
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Πεξηγξαθή Ειάρηζησλ Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ
•
Γπλαηόηεηα δεκηνπξγίαο menu (νξηδνληίσλ ή θαζέησλ) πνιιαπιώλ ελνηήησλ θαη
θαηεγνξηώλ κε εύθνιε θαη ζαθή πινήγεζε πνπ λα βνεζά ηνλ επηζθέπηε λα εληνπίδεη κε
ηαρύηεηα θαη αθξίβεηα ηελ πξνηεηλόκελε πιεξνθνξία.
•
Γπλαηόηεηα πιήξνπο ππνζηήξημεο πεξηβάιινληνο πνιπκέζσλ γηα παξνπζίαζε
πεξηερνκέλνπ ζε πνηθίιεο κνξθέο (θείκελν, θσηνγξαθία, video, audio, word, excel, pdf,
flash θιπ) κε ηελ θαηάιιειε γξαθηζηηθή επεμεξγαζία, ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε βέιηηζηε
παξνπζίαζε ηνπ πιηθνύ.
•
Γπλαηόηεηα παξνπζίαζεο εηθαζηηθώλ templates θαη menu, αλάινγα κε ηε ζεκαηηθή
ελόηεηα.
•
Γπλαηόηεηα πξόζβαζεο από ην ζύλνιν ησλ δεκνθηιώλ web-browsers, ρσξίο λα
απαηηείηαη ε εγθαηάζηαζε άιινπ ινγηζκηθνύ. Να ππάξρεη ζπκβαηόηεηα κεηαμύ ησλ
δηαθνξεηηθώλ Cross-browsers, βέιηηζηε ρξεζηηθόηεηα θαη απιή πινήγεζε ώζηε λα
θνξηώλεη ηαρύηαηα, κε ηε κηθξόηεξε δπλαηή θαηαλάισζε badwidth γηα λα είλαη εύθνια
επηζθέςηκε κέζσ θηλεηνύ ή κε ρξήζε πξνγξάκκαηνο 3G/νγθνρξέσζεο.
•
Γπλαηόηεηα κε πεξηνξηζκνύ ζπλνιηθνύ κεγέζνπο ηνπ ηζηνηόπνπ, αξθεί λα είλαη ζε
ινγηθά πιαίζηα (ηππηθό όξην <150ΜΒ).
•
Η δηάζηαζε ησλ ηζηνζειίδσλ πξέπεη λα είλαη ηέηνηα ώζηε λα εκθαλίδνληαη άξηζηα ζε
κεγηζηνπνηεκέλν παξάζπξν browser ζε νζόλε Η/Τ κε αλάιπζε 1024x768 ρσξίο λα
εκθαλίδνληαη κπάξεο νξηδόληηαο κεηαθίλεζεο (horizontal scrollbars).
•
Απαγνξεύεηαη ε ζρεδίαζε ηεο ηζηνζειίδαο κε ηέηνην ηξόπν ώζηε λα πξνθαιείηαη
νπνηαδήπνηε απηόκαηε εκθάληζε λένπ παξαζύξνπ (pop-up) θαη ε απηόκαηε εγθαηάζηαζε
πξνγξακκάησλ ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ επηζθέπηε.
•
Απαγνξεύεηαη ν πεξηνξηζκόο ηεο θαλνληθήο ξνήο δηαιόγνπ, θαζώο θαη ε ξνή κηαο
ζειίδαο γξεγνξόηεξα από όηη έλαο ρξήζηεο κπνξεί λα παξαθνινπζήζεη.
Δπλαηόηεηεο θαη Επεθηαζηκόηεηα
1. Λνγηθή ζρεδίαζεο εύθνιεο δηαρείξηζεο, ώζηε λα κπνξνύλ λα πξνζηεζνύλ (θαη λα
αθαηξεζνύλ) εύθνια πιεξνθνξίεο, θείκελα & εηθόλεο, αλαθνηλώζεηο, πξνθεξύμεηο, δειηία
ηύπνπ θ.ιπ., ρσξίο απηή ε πξνζζαθαίξεζε λα επεξεάδεη ην ζπλνιηθό ζθειεηό ηνπ
ηζηόηνπνπ ή ηε ινγηθή πινήγεζεο ζε απηόλ.
2. Να πξνζθέξεηαη ε δπλαηόηεηα ζπληήξεζεο, κειινληηθήο αλαβάζκηζεο θαη πξνζζήθεο
πξόζζεησλ ππεξεζηώλ π.ρ. επηπιένλ γιώζζα, ρσξίο αξηζκεηηθό πεξηνξηζκό
πξνζζαθαίξεζεο θαηεγνξηώλ, άξζξσλ, θσηνγξαθηώλ θιπ. κε ηερληθή ππνζηήξημε γηα
αλαβαζκίζεηο θαη αλαλεώζεηο από ηνλ Αλάδνρν θαζ‟ όιε ηε δηάξθεηα ηεο on line
παξνπζίαο ηνπ ηζηνηόπνπ, έηζη ώζηε λα ιεηηνπξγεί απξόζθνπηα θαη κε αζθάιεηα.
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3. Γηαρείξηζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ ηζηόηνπνπ (κελνύ πινήγεζεο ζειίδσλ, ηίηινο,
κελύκαηα, ινγόηππα, γεληθόηεξε εκθάληζε θιπ) από ηνλ δηαρεηξηζηή ηνπ ηζηόηνπνπ θαη
πξνζδηνξηζκόο ηξόπνπ δηαρείξηζεο (πρ κέζσ web administrator) κε απηόκαηε
ελεξγνπνίεζε ησλ αιιαγώλ θαη δεκηνπξγία ζρεηηθνύ εγρεηξηδίνπ ρξήζεσο.
4. Πξνβνιή ζηαηηζηηθώλ επηζθεςηκόηεηαο ηνπ ηζηόηνπνπ, θαηξνύ πεξηνρήο, εκεξνκελίαο
θαη σξνινγίνπ ζηελ αξρηθή ζειίδα. Δλζσκάησζε θόξνπκ, links, photo gallery &
slideshow, downloads, Google Maps, banners, θαηαρώξεζεο email ρξεζηώλ γηα
απνζηνιή newsletter θαη ιεηηνπξγηώλ social networking (facebook, twitter θιπ).
5. Θα παξέρεηαη ε θηινμελία ζε server γηα ηε ζπλερή ιεηηνπξγία ηνπ ηζηόηνπνπ, ν νπνίνο
ζα πξνζθέξεη ηθαλνπνηεηηθό ρώξν λα ππνζηεξίμεη ηνλ ηζηόηνπν, όπσο απηόο ζα
δηακνξθσζεί θαηά ηελ παξάδνζε ηνπ έξγνπ (λα δνζεί ιεπηνκεξήο πεξηγξαθή ηεο
θηινμελίαο) θαζώο θαη ππεξεζίεο όπσο back-up δεδνκέλσλ ζηνλ server, ινγαξηαζκνύο
email γηα επηθνηλσλία θ.η.ι..
Ο θαηαζθεπαζηήο ηνπ ηζηνηόπνπ , πξέπεη λα παξέρεη ππεξεζίεο θαηνρύξσζεο νλόκαηνο
ρώξνπ (domain name), θηινμελίαο (hosting) & ζπληήξεζεο ηνπ ηζηνηόπνπ γηα δηάζηεκα 3
εηώλ.
Οη πξνδηαγξαθέο θηινμελίαο πξέπεη λα είλαη απηέο ελόο ζύγρξνλνπ data center, θαη λα
ππνδεηθλύνληαη νη εγγπήζεηο αζθάιεηαο ιεηηνπξγίαο, απηνκαηνπνηεκέλν backup &
δπλαηόηεηα e-mail ινγαξηαζκώλ.
Εξγαιεία Αλάπηπμεο
Γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ηζηνηόπνπ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζύγρξνλα εξγαιεία
δπλακηθήο αλάπηπμεο δηθηπαθώλ ηόπσλ, θαη ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη ζηε πξνζθνξά ηνπ λα
αλαθέξεη επαθξηβώο πνηα εξγαιεία αλάπηπμεο ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ. Η πιαηθόξκα
αλάπηπμεο κπνξεί λα είλαη ηεο επηινγήο ηνπ Αλαδόρνπ. Η πιαηθόξκα ιεηηνπξγίαο ηεο
εθαξκνγήο ζα πξέπεη λα είλαη ζπκβαηή ρσξίο θαλέλαλ πεξηνξηζκό ζηε ιεηηνπξγηθόηεηά
ηεο κε όιεο -θαη ηηο ηειεπηαίεο- εθδόζεηο ησλ εμππεξεηεηώλ ηζηνζειίδσλ (web servers)
(π.ρ. Windows, Apache, Linux, Sun Solaris θ.ι.π.)
Παξαηήξεζε:
O Κώδηθαο αλάπηπμεο θαη πινπνίεζεο θαζώο θαη νη εθαξκνγέο δηαρείξηζεο θαη
ππνζηήξημεο ηνπ site ζε θακία πεξίπησζε δελ πξέπεη λα δεζκεύνπλ ηελ αλάδνρν εηαηξία ή
ηξίηε εηαηξία ζε επίπεδν αδεηώλ ρξήζεο κε ηνλ θνξέα. πνηεο άιιεο άδεηεο ρξήζεο γηα
ζηνηρεία δηαρείξηζεο ηνπ site, πξέπεη λα αγνξαζηνύλ από ηελ αλάδνρν εηαηξία γηα
ινγαξηαζκό ηνπ θνξέα.
Η αλάδνρνο εηαηξία ζα παξάζρεη εθπαίδεπζε ζηνπο δηαρεηξηζηέο πεξηερνκέλνπ ηνπ site ηνπ
θνξέα, ζηελ εγθαηαζηαζείζα εθαξκνγή δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ.
Πξόζζεηεο πξνηάζεηο Αλαδόρνπ
Ο Αλάδνρνο κε βάζε ηελ εκπεηξία ηνπ ζηελ εθηέιεζε αλάινγσλ έξγσλ θαη έρνληαο ιάβεη
ππόςε ηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο ζην ρώξν δηθαηνύηαη κε ηεθκεξησκέλν ηξόπν λα πξνηείλεη
βειηηώζεηο ζηηο παξαπάλσ ειάρηζηεο θαη επηζπκεηέο πξνδηαγξαθέο. Οη πξόζζεηεο
πξνηάζεηο ηνπ Αλαδόρνπ ζα αμηνινγεζνύλ αλεμάξηεηα από ηελ πξνζθνξά ηνπ γηα ηηο
παξαπάλσ πξνδηαγξαθέο.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ: ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΣΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ
<<ηνηρεία Αηηνύληνο>>
Σόπνο, Ηκεξνκελία
Πξνο:
Φνξέα Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ
35 002 Ακθίθιεηα, Φζηώηηδα

ΑΙΣΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ

ΣΗ/ΣΟΤ………………………………………………………………………….
γηα ηελ Παξνρή Τπεξεζηώλ κε Σίηιν " ρεδηαζκόο ινγνηύπνπ & ρεδηαζκό θαη Καηαζθεπή
Δπλακηθήο Ιζηνζειίδαο ".
αο θαηαζέησ αίηεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ Παξνρή Τπεξεζηώλ κε ηίηιν: "ρεδηαζκόο
θαη Καηαζθεπή Ιζηνζειίδαο", κε πξνζθεξόκελε ηηκή <<νινγξάθσο>> επξώ (#.###,## €)
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ θαη ησλ ινηπώλ λόκηκσλ θξαηήζεσλ θαη ζύκθσλα κε ηελ θάησζη
αλαιπηηθή πεξηγξαθή:
<<πεξηγξαθή πξνζθεξόκελεο παξνρήο ππεξεζηώλ, ε νπνία ζα πξέπεη λα θαιύπηεη θαη‟ ειάρηζηνλ
ηηο απαηηνύκελεο πξνδηαγξαθέο ηεο πξόζθιεζεο>>
Δπίζεο, ζαο ζπλππνβάιισ ηα θάησζη δηθαηνινγεηηθά:
1. Αληίγξαθν Αζηπλνκηθνύ Γειηίνπ Σαπηόηεηαο
2. Αληίγξαθν Σίηινπ πνπδώλ, ζπλαθνύο κε ην αληηθείκελν ηεο παξνρήο ππεξεζηώλ
3. Βεβαηώζεηο πξνϋπεξεζίαο/απνδεηθηηθά εκπεηξίαο, θ.ι.π.
Γειώλσ όηη απνδέρνκαη θαη ζα ζπκκνξθσζώ κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνύζαο πξόζθιεζεο.
Ο Αηηώλ
(Τπνγξαθή-θξαγίδα)
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