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Αθήνα, 03/09/2021 

                                                                                    Αρ. Πρωτ. 12736 

 

 

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

για την σύναψη σύμβασης με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών 

τροποποίησης και αναβάθμισης της ιστοσελίδας της ΓΣΕΒΕΕ στο πλαίσιο της 

πράξης «Θεσμική, ερευνητική και επιχειρησιακή ενδυνάμωση της ΓΣΕΒΕΕ» 

με MIS 5001290 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» 

 

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών 

Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) υλοποίει την πράξη «Θεσμική, 

ερευνητική και επιχειρησιακή ενδυνάμωση της ΓΣΕΒΕΕ» με MIS 5001290 του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και 

Δια Βίου Μάθηση 2014-2020». Στο πλαίσιο του Υποέργου 4 «Συντονισμός και 

Διαχείριση Δράσεων» (ΠΕ4, Π4.4) της παραπάνω πράξης, προβλέπεται η υλοποίηση 

ενεργειών τροποποίησης και αναβάθμισης της ιστοσελίδας της ΓΣΕΒΕΕ.  

 

Σύντομη Περιγραφή Πράξης 

Η πράξη «Θεσμική, ερευνητική και επιχειρησιακή ενδυνάμωση της ΓΣΕΒΕΕ» 

αποσκοπεί στην προαγωγή του θεσμικού ρόλου της ΓΣΕΒΕΕ, των τοπικών-κλαδικών 

Ομοσπονδιών και των Σωματείων της  όπως και στον εκσυγχρονισμό και  ενίσχυση 

της λειτουργίας  της. Στην κατεύθυνση αυτή έχουν σχεδιαστεί και υλοποιούνται 

ενέργειες για τη συνεχή υποστήριξη και ενδυνάμωση της θεσμικής, ερευνητικής και 

επιχειρησιακής ικανότητας της ΓΣΕΒΕΕ, μέσα από την υλοποίηση: 

 δράσεων θεσμικής και οργανωτικής ενδυνάμωσης της ΓΣΕΒΕΕ και των μελών 

της 

 δράσεων παρακολούθησης θεμάτων ενδιαφέροντος των μικρών επιχειρήσεων 

στα πεδία των πολιτικών απασχόλησης και εκπαίδευσης 

 του δικτύου πληροφόρησης, διαχείρισης γνώσης και υποστήριξης 

ανθρώπινου δυναμικού, επιχειρήσεων και συνδικαλιστικών φορέων μελών 

της ΓΣΕΒΕΕ 

 

Ειδικότερα, σκοπός του Υποέργου 4 και ειδικότερα του πακέτου εργασίας 4 είναι: 

 Τεχνολογική αναβάθμιση της οργάνωσης και διαχείρισης της πράξης και των 

υποέργων 

 Τεχνολογική και ψηφιακή αναβάθμιση της ΓΣΕΒΕΕ και των φορέων της 

 Αξιοποίηση σύγχρονων λογισμικών έρευνας  

 Αξιοποίηση σύγχρονων εφαρμογών και εργαλείων επικοινωνίας  

 Βελτιστοποίηση της εξ’αποστάσεως συνεργασίας όλων των εμπλεκομένων 

μερών του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ.  

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω και με βάση την από 30/06/2021 απόφαση του ΔΣ το ΙΜΕ 

ΓΣΕΒΕΕ καλεί τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους αναδόχους (νομικά πρόσωπα ή 

φυσικά πρόσωπα/επιτηδευματίες) να υποβάλλουν την προσφορά τους για την  
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ανάθεση του έργου παροχής υπηρεσιών τροποποίησης και αναβάθμισης της 

ιστοσελίδας της ΓΣΕΒΕΕ.  

 

Ι. ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

Αντικείμενο του έργου είναι η παροχή υπηρεσιών τροποποίησης και αναβάθμισης της 

ιστοσελίδας της ΓΣΕΒΕΕ με απώτερο σκοπό να γίνει ελκυστική, λειτουργική και 

σύγχρονη. Οι στόχοι από την αναβάθμιση της ιστοσελίδας είναι: 

• Η αύξηση της επισκεψιμότητας  

• Η ενίσχυση της εταιρικής εικόνας του φορέα  

• Η παροχή ολοκληρωμένης πληροφόρησης στον χρήστη με εύκολο και   

          εύληπτο τρόπο 

• Η ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών  

• Η πρόσβαση από κινητές συσκευές (smartphones, tablets) 

 

Τα κοινό-στόχος, στο οποίο απευθύνεται η ιστοσελίδα της ΓΣΕΒΕΕ είναι ενδεικτικά τα 

εξής: 

• Επιχειρηματίες και αυτοαπασχολούμενοι  

• Εργαζόμενοι σε μικρές επιχειρήσεις 

• Άνεργοι 

• Ερευνητές/μελετητές/σπουδαστές 

• Υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής 

• Συνεργαζόμενοι φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό 

• Δημοσιογράφοι 

• Το ευρύ κοινό 

 

 

ΙΙ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ  

 

Το έργο της αναβάθμισης της ιστοσελίδας της ΓΣΕΒΕΕ διαρθρώνεται σε δύο (2) 

τμήματα ως εξής: 

 

Α’ ΤΜΗΜΑ: Σχεδιασμός της ιστοσελίδας (Web Design) 

 

Ο ανάδοχος θα δημιουργήσει σχεδιαστικό – design για τις ανάγκες της ιστοσελίδας, 

το οποίο θα είναι πρωτότυπο, μοντέρνο και θα είναι συμβατό με τη γενικότερη 

επικοινωνιακή εικόνα του φορέα (λογότυπος, χρωματισμοί κ.α). Υπάρχει ήδη 

διαθέσιμη γραμματοσειρά και παλέτα χρωμάτων της ταυτοτικής εικόνας του φορέα.  

Ο σχεδιασμός της ιστοσελίδας θα ακολουθεί τις αρχές του Responsive Web Design 

ώστε να διαμορφώνεται ανάλογα με την ανάλυση της οθόνης, ενώ θα είναι 

παράλληλα Mobile Friendly με εφικτή πρόσβαση από οποιαδήποτε φορητή συσκευή, 

χωρίς να χρειάζεται μεγέθυνση ή πλάγια κύλιση.    

Η ιστοσελίδα θα ακολουθεί διάταξη δέντρου με εναλλαγές στο μέγεθος της 

γραμματοσειράς και με την πρόβλεψη για ενσωμάτωση τυχών αρχείων pdf, doc, 

docx, xls, ods, odt καθώς και multimedia αρχείων. Βασική επιδίωξη του νέου 

ιστότοπου είναι η δημιουργία μιας εικόνας με «έξυπνες» κεφαλίδες και διάταξη  
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(οριζόντια ή κατακόρυφη) που θα δίνει αέρα και περιθώριο στον αναγνώστη να 

καταλάβει την ειδική ενότητα και αν το επιθυμεί τότε να κάνει το επιθυμητό κλικ, 

χωρίς να χρειάζεται να διαβάσει μεγάλα κείμενα για να αντιληφθεί τις επιμέρους 

σελίδες που είναι κουμπωμένες πάνω στο συγκεκριμένο πεδίο. Το προτεινόμενο από 

τον ανάδοχο επαναλαμβανόμενο μοτίβο / template της ιστοσελίδας, θα πρέπει να 

βρίσκεται κοντά στις χρωματικές επιλογές της παλέτας αλλά και να διακρίνεται από 

καθαρές γραμμές και φρεσκάδα. Η γενικότερη εμπειρία του χρήστη (user experience 

design) από την επίσκεψη στην ιστοσελίδα πρέπει να είναι υψηλού επιπέδου 

παρέχοντας ευχρηστία, χρησιμότητα, και ευχαρίστηση. Η ιστοσελίδα θα 

περιλαμβάνει ένα αριθμό απεικονίσεων στατιστικών και άλλων στοιχείων σε μορφή 

πινάκων, διαγραμμάτων, infographic κ.α.  

Μία ενδεικτική, αλλά όχι περιοριστική διάρθρωση των ενοτήτων της ιστοσελίδας (η 

οποία μπορεί να τροποποιηθεί μερικώς κατά την φάση της υλοποίησης) έχει ως εξής: 

1) Αρχική σελίδα, η οποία περιλαμβάνει τα βασικά σημεία των υπόλοιπων ενοτήτων 

της ιστοσελίδας  

2)Παρουσίαση φορέα, η οποία εκτός από κείμενα θα έχει σχήματα, πλαίσια, 

εναλλαγές χρωμάτων και μεγεθών της γραμματοσειράς προκειμένου να είναι πιο 

εύληπτη η απεικόνιση της πληροφορίας  

3)Τομείς δραστηριότητας, στην οποία θα παρουσιάζονται ομαδοποιημένα οι βασικοί 

τομείς δράσεις της ΓΣΕΒΕΕ. Όπως παραπάνω θα έχει σχήματα, πλαίσια, εναλλαγές 

χρωμάτων και μεγεθών της γραμματοσειράς προκειμένου να είναι πιο εύληπτη η 

απεικόνιση της πληροφορίας  

4)Τα μέλη της ΓΣΕΒΕΕ, στην οποία θα παρουσιάζονται οι ομοσπονδίες και τα 

σωματεία που ανήκουν στην ΓΣΕΒΕΕ καθώς και χρήσιμα έντυπα (downloads). Η 

ενότητα αυτή λόγω των πολλών πληροφοριών που περιέχει πρέπει να σχεδιαστεί με 

τέτοιον τρόπο ώστε ο χρήστης να πλοηγηθεί εύκολα ενδεχομένως με την μορφή 

χάρτη. Επίσης οι ομοσπονδίες και τα σωματεία της ΓΣΕΒΕΕ θα πρέπει να μπορούν να 

αναζητηθούν με βάση τον τόπο και τον τομέα δραστηριότητας. 

5)Δελτία τύπου, συνεντεύξεις -ομιλίες, στην οποία θα αναρτώνται κείμενα, video  

και αρχεία ήχου από τις παρεμβάσεις της ΓΣΕΒΕΕ, με χρονολογική σειρά.  

6)Νέα/ανακοινώσεις,  η οποία θα περιλαμβάνει διάφορα νέα και ανακοινώσεις, κάθε 

ένα από τα οποία θα έχει δική του υποσελίδα.  

Σε κάθε μια από τις προαναφερόμενες ενότητες θα πρέπει να υπάρχει η πρόβλεψη 

να περιέχονται και σημαντικά επιλεγμένα τμήματα των υπόλοιπων ενοτήτων. Το 

περιεχόμενο θα κατηγοριοποιείται με βάσεις λέξεις-κλειδιά. Εκτός από τις 

προαναφερόμενες βασικές ενότητες θα υπάρχουν και δευτερεύουσες  π.χ 

επικοινωνία, πολιτική απορρήτου, θέσεις εργασίας κ.α.   

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι θα πρέπει να αναπτυχθούν και θα 

παρουσιαστούν δύο βασικά σχεδιαστικά σενάρια, από τα οποία θα επιλεγεί 

το σενάριο που τελικά θα ακολουθηθεί.    
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Β’ ΤΜΗΜΑ: Κατασκευή ιστοσελίδας  (Web development)  

 

Η γενικότερη φιλοσοφία κατασκευής της ιστοσελίδας συνοψίζεται στην δυνατότητα 

που πρέπει να έχει η ΓΣΕΒΕΕ να πραγματοποιεί καθημερινές αλλαγές με ευκολία και 

ασφάλεια χωρίς να χρειάζεται να εμπλέκεται ο κατασκευαστής της.  

 

Ειδικότερα τεχνικά χαρακτηριστικά της ιστοσελίδας έχουν ως εξής: 

 

Δομή και πλοήγηση 

Η δομή της ιστοσελίδας δεν έχει καθοριστεί πλήρως. Μια αρχική ενδεικτική 

διάρθρωση της ιστοσελίδας παρουσιάζεται στην περιγραφή του τμήματος Α’ (σελ 3).  

 

Περιεχόμενο 

Η δημιουργία της ιστοσελίδας θα βασίζεται σε Content Management System-CMS 

ανοιχτού λογισμικού (όπως είναι το wordpress, joomla κ.α.), το θέμα το οποίου θα 

διαμορφωθεί-σχεδιαστεί με βάση τις εξατομικευμένες ανάγκες του φορέα (custom 

design theme). Η κάθε εγγραφή θα συσχετίζεται με λέξεις κλειδιά με σκοπό την 

εύκολη αναζήτηση οποιουδήποτε στοιχείου της ιστοσελίδας από τον επισκέπτη με 

ευκολία. Επιπλέον θα υπάρχει εργαλείο για απλή και προχωρημένη αναζήτηση στο 

περιεχόμενο της σελίδας, από οποιοδήποτε σημείο, site map και φόρμα 

επικοινωνίας.  Η ιστοσελίδα θα υποστηρίζει όλες τις δυνατές μορφές περιεχομένου 

(κείμενα, φωτογραφίες, πολυμέσα, αλλά και άλλων τρίτων στοιχείων όπως 

κινούμενα infographic, χάρτες κλπ.). Η ιστοσελίδα πρέπει να προσφέρει τη 

δυνατότητα αλληλεπίδρασης με τους χρήστες μέσα από ορισμένες εφαρμογές, 

ενδεικτικά αναφέρεται η δυνατότητα φόρτωσης ψηφοφοριών ή μικρών 

ερωτηματολογίων με τη βοήθεια plug-ins ή 3rd party solutions. Σε ένα περιορισμένο 

αριθμό από αυτά θα πρέπει να υπάρχει το στοιχείο της δυναμικότητας-

μεταβαλλόμενης προβολής (π.χ. αύξηση ενός αριθμού ή ενός στοιχείο του 

διαγράμματος καθώς ο επισκέπτης θα κάνει scroll down).    

 

Προώθηση – διασυνδεσιμότητα 

Η ιστοσελίδα θα πρέπει να υποστηρίζει την ενοποίηση με μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

(Facebook & Linkedin), επιτρέποντας στους επισκέπτες την εύκολη προώθηση του 

περιεχομένου της σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με λειτουργίες διαμοιρασμού και 

κοινοποίησης περιεχομένου. Η δομή και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας θα πρέπει 

να βελτιστοποιηθεί ώστε να γίνει φιλική προς τις μηχανές αναζήτησης (SEO). 

Επιπλέον η ιστοσελίδα θα πρέπει να διασυνδεθεί με το σύστημα στατιστικών Google 

Analytics.  

 

Εκπαίδευση -Υποστήριξη και φιλοξενία της ιστοσελίδας  

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει εκπαίδευση τουλάχιστον 8 ωρών σε στελέχη 

του φορέα προκειμένου μετά την παράδοσή της, να είναι σε θέση να γίνεται εύκολα 

in house ο χειρισμός της ιστοσελίδας της ΓΣΕΒΕΕ και να πραγματοποιούνται οι 

απαραίτητες προσθήκες-τροποποιήσεις.  

Επιπλέον ο ανάδοχος του τμήματος Β’ αναλαμβάνει την συντήρηση της ιστοσελίδας 

έως και τις 30/06/2022 (τεχνικές δυσλειτουργίες, ανανεώσεις, μικροαλλαγές κ.α). 
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Η φιλοξενία-hosting θα πραγματοποιηθεί σε πάροχο επιλογής του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ (το 

οποίο θα καλύψει και το σχετικό κόστος) κατόπιν συνεννόησης με τον ανάδοχο του 

έργου, έτσι ώστε να καλύπτονται οι απαιτούμενες ανάγκες. Σημειώνεται ότι με την 

παράδοση της ιστοσελίδας θα δοθούν στο ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ τα σχετικά δικαιώματα του 

διαχειριστή. Μετά την παράδοση της ιστοσελίδας το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ θα έχει το δικαίωμα 

να πραγματοποιεί αλλαγές της επιλογής του στην ιστοσελίδα.  

 

Προσβασιμότητα  

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της ιστοσελίδας θα ενσωματώνει το πρότυπο WCAG 

2.0 level AA όπως αυτό μπορεί να επικυρωθεί από την υπηρεσία Web Accessibility 

Checker. Επιπλέον, θα γίνει χρήση των διεθνών προτύπων (web standards) με βάσει 

τις οδηγίες του W3C για την υλοποίηση των ιστοσελίδων (XHTML, CSS) και 

επικύρωση των σελίδων/άρθρων του συστήματος διαχείρισης περιεχομένου από τον 

W3C Validator. 

Τέλος, η ιστοσελίδα θα είναι προσβάσιμη από τις νέες εκδόσεις των πιο γνωστών 

φυλλομετρητών (browsers), καθώς και από τις νέες φορητές συσκευές (κινητό, 

ταμπλέτα).   

 

Επεκτασιμότητα 

Με δεδομένο ότι οι δραστηριότητες του φορέα εμπλουτίζονται συνεχώς, πρέπει να 

υπάρχει η πρόβλεψη επεκτασιμότητας της ιστοσελίδας και φιλοξενίας επιπρόσθετων 

microsites για τις εξειδικευμένες ανάγκες παρουσίασης των δράσεων του φορέα. Η 

ιστοσελίδα θα πρέπει να μπορεί να επεκταθεί (σε νέα τμήματα) χωρίς να χρειάζεται 

διακοπή της λειτουργίας της. 

 

 

Κείμενα – γλώσσα 

Όλα τα κείμενα θα δοθούν από τον φορέα. Η καταχώρηση των στοιχείων-κειμένων 

(data entry) θα πραγματοποιηθεί από τον ανάδοχο. Οι γλώσσες της ιστοσελίδας θα 

είναι τα ελληνικά και τα αγγλικά. Η δομή της αγγλικής εκδοχής της ιστοσελίδας δεν 

θα διαφοροποιείται ως προς τη δομή της από την ελληνική, αλλά λόγω του 

γεγονότος ότι δεν προβλέπεται να είναι μεταφρασμένο στα αγγλικά το σύνολο του 

περιεχομένου, ενδέχεται να απαιτηθούν κάποιες μικρές προσαρμογές. 

  

 

Ασφάλεια 

Να γίνει χρήση πιστοποιητικού ασφάλειας (SSL Certificate) για την πρόσβαση στην 

ιστοσελίδα.  Όλες οι σελίδες και τα τελικά σημεία θα πρέπει να υποστηρίζουν 

πρωτόκολλο ασφαλούς επικοινωνίας (HTTPS). Επιπλέον, η ιστοσελίδα θα πρέπει να 

αναβαθμίζεται ενσωματώνοντας τις νέες τεχνολογίες για θέματα ασφάλειας.   

 

Ο τρόπος που παρουσιάζεται το περιεχόμενο θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις 

ανάγκες των χρηστών με έμφαση στην βελτιστοποίηση της κατανόησης και της 

πλοήγησης της ιστοσελίδας. Τέλος, ο σχεδιασμός θα αξιοποιεί τις τεχνικές του 

responsive design για την πρόσβαση από όλες τις συσκευές (PC, tablet, smartphone 

κ.α.).   
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ΙΙ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ-ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ  

 

Η αμοιβή του/ων αναδόχου για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών ανέρχεται 

συνολικά στο ποσό των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00 €) πλέον του αναλογούντος 

Φ.Π.Α, ήτοι έως του ποσού των δώδεκα χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ  (12.400,00 €) 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και αναλύεται ανα τμήμα ως εξής: 

 

Α/Α ΤΜΗΜΑ Αμοιβή  Χρόνος Πληρωμής 

1 

 

Τμήμα Α: 

Σχεδιασμός της 

ιστοσελίδας (Web 

Design) 

 

 

 

4.500,00 € 

πλέον Φ.Π.Α 

Τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της 

σύμβασης και με την προϋπόθεση της 

οριστικής παραλαβής των παραδοτέων 

(100% της αμοιβής) 

 

2 

Τμήμα Β: 

Κατασκευή 

ιστοσελίδας (Web 

development) 

 

 

 

5.500,00 € 

πλέον Φ.Π.Α 

‘Εξι (6) μήνες από την υπογραφή της 

σύμβασης και με την προϋπόθεση της 

οριστικής παραλαβής των παραδοτέων 

(100% της αμοιβής) 

 

 

 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι μπορούν να υποβάλλουν την προσφορά τους για το τμήμα Α 

ή το τμήμα Β ή και για τα δύο τμήματα. 

Επισημαίνεται εμφατικά ότι σε περίπτωση που θα υποβάλλουν προσφορά και για τα 

δύο τμήματα (Α και Β) αυτή θα πρέπει να υποβληθεί αυτοτελώς και χωριστά για το 

κάθε τμήμα και να περιέχει όλα τα απαραίτητα έγγραφα και στοιχεία που 

αναφέρονται παρακάτω, αυτοτελώς και ξεχωριστά. 

 

Για την καταβολή της αμοιβής προϋπόθεση κάθε φορά είναι η έκδοση πρωτοκόλλου 

παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής και παρακολούθησης και η έκδοση 

από τον ανάδοχο του νομίμου φορολογικού παραστατικού. Επισημαίνεται ότι στην 

αμοιβή του αναδόχου περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες αμοιβές και δαπάνες για 

την εκτέλεση του έργου χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και 

ιδιαίτερα περιλαμβάνεται η αμοιβή των μελών της ομάδας έργου του αναδόχου. 

 

 

 

ΙΙΙ. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ   

 

Τα παραδοτέα του έργου και το σχετικό χρονοδιάγραμμα έχουν ως εξής:  
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Α/Α ΤΜΗΜΑ Παραδοτέα 
Ημερομηνία 

Παράδοσης 

1 

 

Τμήμα Α: Σχεδιασμός 

της ιστοσελίδας (Web 

Design) 

 

Mockups,  κατάλληλα 

γραφιστικά αρχεία για την 

χρησιμοποίηση τους στο 

τμήμα Β’  (πχ XD, Illustrator, 

Figma) 

Τρείς (3) μήνες από 

την υπογραφή της 

σύμβασης 

 

2 

Τμήμα Β: Κατασκευή 

ιστοσελίδας (Web 

development) 

 

 

 

Ιστοσελίδα σε πλήρη χρήση 

συνοδευόμενη από την 

πλατφόρμα διαχείρισης 

περιεχομένου του διαχειριστή 

Έξι (6) μήνες από 

την υπογραφή της 

σύμβασης 

Έκθεση ενεργειών τεχνικής 

υποστήριξης (support) 

 

Έως και 30/6/2022 

 

 

 

EΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: 

1) Όλα τα κείμενα, στοιχεία και στατιστικά στην ελληνική και αγγλική γλώσσα που 

θα απαιτηθούν για την υλοποίηση του έργου, θα δοθούν από τον φορέα, όπως 

επίσης θα δοθούν και οι σχετικές φωτογραφίες.  

2) Σημειώνεται ότι όλα τα δημιουργικά που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του έργου 

θα πρέπει να παραδοθούν στον φορέα έγχρωμα και ασπρόμαυρα, σε 

διανυσματική (vector) μορφή .ai .eps. αλλά και σε .pdf .png & .jpeg .tiff σε 

χαμηλή και υψηλή ανάλυση, με σκοπό την περαιτέρω επεξεργασία και αξιοποίησή 

τους από την υπηρεσία σε άλλες  δραστηριότητες δικτύωσης του φορέα 

(ιστοσελίδα, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οδηγοί-εκδόσεις κ.α). Αφορά μόνο το 

τμήμα Α’. 

3) Τα πρωτότυπα δημιουργικά που θα αναπτυχθούν θα αποτελούν πνευματική 

ιδιοκτησία του φορέα και δεν θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτούσια ή 

παραμετροποιημένα σε επόμενες εργασίες. Αφορά μόνο το τμήμα Α’. 

 

 

ΙV. ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Oι υποψήφιοι ανάδοχοι (νομικά πρόσωπα ή φυσικά πρόσωπα/επιτηδευματίες) θα 

πρέπει να διαθέτουν αντίστοιχο ΚΑΔ (Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας) συναφή με το 

αντικείμενο του έργου. 

 

 

V. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των 

κάτωθι κριτηρίων ανά τμήμα:  
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Α/Α Κριτήρια Αξιολόγησης 
Συντελεστής 

Βαρύτητας 

1 
Αναλυτικό Προφίλ - Παρουσίαση συναφών έργων 

(portfolio) 
60% 

2 Ομάδα έργου - Οργάνωση, προσόντα, εμπειρία 40% 

ΣΥΝΟΛΟ 100% 

 

Κριτήριο Κ1. Αναλυτικό Προφίλ - Παρουσίαση συναφών έργων (portfolio) 

Ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να παρουσιάσει αναλυτικό προφίλ του που θα 

περιλαμβάνει συνοπτική παρουσίαση των τομέων δραστηριότητας και των 

υπηρεσιών του και κατάλογο των κυριοτέρων πελατών του. Επιπλέον θα πρέπει να 

παρουσιάσει αντίστοιχα έργα που υλοποίησε στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του 

(portfolio).  Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η έντυπη αποτύπωση του portfolio, 

αυτό μπορεί να υποβληθεί σε cd ή usb stick (ηλεκτρονικό portfolio). 

 

Κριτήριο Κ2. Ομάδα έργου - Οργάνωση, προσόντα, εμπειρία  

Αναλυτική παρουσίαση της εμπειρίας και των προσόντων των στελεχών που θα 

εμπλακούν στο έργο. Σημειώνεται ότι ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να διαθέσει 

για την υλοποίηση του έργου ανθρώπινο δυναμικό και πόρους ικανούς και 

αξιόπιστους να φέρουν σε πέρας επιτυχώς τις απαιτήσεις του Έργου σε όρους 

απαιτούμενης εξειδίκευσης, επαγγελματικών προσόντων και εμπειρίας. Για την 

απόδειξη των παραπάνω θα πρέπει να προσκομιστούν αναλυτικά βιογραφικά 

σημειώματα.  

 

Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών  

Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 5 βαθμούς στην 

περίπτωση που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, 

αυξάνεται δε μέχρι τους 10 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του 

συγκεκριμένου κριτηρίου.   

Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της 

προσφοράς. Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το 

γινόμενο του επιμέρους συντελεστή βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε 

συνολική βαθμολογία της προσφοράς θα προκύπτει από το άθροισμα των 

σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων. 

 

Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον 

παρακάτω τύπο:  

 

Συνολική Βαθμολογία = 60% x βαθμολογία κριτηρίου 1 (Αναλυτικό Προφίλ - 

Παρουσίαση συναφών έργων (portfolio) + 40%  x βαθμολογία κριτηρίου 2 (Ομάδα 

έργου - Οργάνωση, προσόντα, εμπειρία).  
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Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 5 βαθμούς (ήτοι που δεν 

καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) 

επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς. 

 

Μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής και οικονομικής αξιολόγησης κατά τα 

προηγούμενα, η Επιτροπή Αξιολόγησης κατατάσσει τις προσφορές σε Συγκριτικό 

Πίνακα, κατά φθίνουσα σειρά του τελικού βαθμού: 

 

Β = 0,80*(UT/UMAX)+0,20*(BMIN/BK), δηλαδή 

 

Β = 0,80 * (βαθμός τεχνικής προσφοράς υποψηφίου αναδόχου / βαθμός 

καλύτερης τεχνικής προσφοράς) + 0,20 * (κόστος της οικονομικής 

προσφοράς υποψηφίου αναδόχου / κόστος της χαμηλότερης οικονομικής 

προσφοράς). 

 

Η πρώτη στον Συγκριτικό Πίνακα κατάταξης, δηλαδή η προσφορά εκείνη με τον 

μεγαλύτερο βαθμό Β, θεωρείται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά.  

  

V. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ  

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών από την Επιτροπή Αξιολόγησης, οι 

προσφέροντες οικονομικοί φορείς ενημερώνονται μέσω ηλεκτρονικής 

αλληλογραφίας για τον ανάδοχο του έργου.  

 

VΙ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Η διάρκεια του έργου ορίζεται ως εξής: α) Για το Α’ ΤΜΗΜΑ τέσσερις (4) μήνες από 

την υπογραφή της σύμβασης και β) Για το Β’ ΤΜΗΜΑ από την υπογραφή της 

σύμβασης έως και 30/06/2022. Η παράταση της σύμβασης γίνεται μόνο εγγράφως 

και κατόπιν συμφωνίας των δύο συμβαλλόμενων μερών και υπό την προϋπόθεση 

της παράτασης του χρόνου διάρκειας της Πράξης. Επισημαίνεται ότι η παράταση του 

χρόνου παράδοσης του έργου επιτρέπεται χωρίς οποιαδήποτε αύξηση της 

συμβατικής αμοιβής. 

 

VIΙ.  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

 

Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους θα πρέπει να 

αποστείλουν την προσφορά τους η οποία επί ποινή αποκλεισμού πρέπει να περιέχει 

τα κάτωθι δικαιολογητικά. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος υποβάλλει 

προσφορά και τα δύο τμήματα του έργου (Α και Β), τα παραπάνω θα πρέπει να 

υποβληθούν σε ξεχωριστούς φακέλους και αυτοτελώς για κάθε ένα από τα δύο 

τμήματα. 

 

1. Αντίγραφα συμβάσεων ή βεβαιώσεων ολοκλήρωσης συναφών έργων με το 

προκηρυσσόμενο. Για όσα συναφή έργα δηλώθηκε ότι υλοποιήθηκαν θα πρέπει να 

προσκομιστούν οι αντίστοιχες συμβάσεις ή βεβαιώσεις ολοκλήρωσης. 






