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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για την ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ -WEB SITE
Η Αναπτυξιακή
Αυτοδιοίκησης

Μεσσηνίας

ΑΕ.

Αναπτυξιακός

Οργανισμός

Τοπικής

Έχοντας υπόψη:
•
•
•

Τον Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΚΕΥ) του Οργανισμού
Τις ανάγκες της εταιρείας για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση του
τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER.
Την υπ’ αριθμ. 417/15-04-2021 απόφαση του Δ.Σ. & την υπ΄ αριθμ.
18/15.12.2020 απόφαση ΕΔΠ CLLD/LEADER.

1.ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Η Αναπτυξιακή Μεσσηνίας ΑΕ Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής
Αυτοδιοίκησης αποτελεί Ομάδα Τοπικής Δράσης για την υλοποίηση του
Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER.
Στο πλαίσιο της αποτελεσματικότερης υλοποίησης του ανωτέρω
προγράμματος και ειδικότερα, της ανάγκης για έγκαιρη και έγκυρη
πληροφόρηση των δικαιούχων κρίνεται απαραίτητη η δημιουργία ενός
λειτουργικού και χρηστικού δικτυακού τόπου της ΟΤΔ.
2.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΛΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Η Αναπτυξιακή Μεσσηνίας Α.Ε. Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής
Αυτοδιοίκησης προσκαλεί σε εκδήλωση ενδιαφέροντος, κατάθεσης
προσφορών (για την απευθείας ανάθεση) αναφορικά με τη Δημιουργία
Αυτοδιαχειριζόμενου
Δικτυακού
Τόπου,
συνολικού
προϋπολογισμού
2.100,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (με κριτήριο επιλογής τη
χαμηλότερη οικονομική προσφορά).

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου πρέπει να περιλαμβάνει τις
παρακάτω ενότητες υλοποιημένες σε 2 γλώσσες (Ελληνικά – Αγγλικά)
1. Αρχική σελίδα: Θα περιλαμβάνει αποσπάσματα και συνδέσμους
στο συνολικό περιεχόμενο του SITE
2. Προκαθορισμένες
σελίδες ( με κείμενο
πληροφορίες, με
ενσωματωμένων στο

σελίδες παρουσίασης: Προκαθορισμένες
και φωτογραφίες) όπου θα παρουσιάζονται οι
τη μορφή κειμένου και φωτογραφιών
κείμενο

3. Απεριόριστες ενότητες /υποενότητες: Κάθε ενότητα/
υποενότητα παρουσιάζεται με τη μορφή σύνθετου κειμένου
(μορφοποιημένο κείμενο με στατικές φωτογραφίες εντός του
κειμένου)
4. Απεριόριστες
καταχωρήσεις
ανά
υποενότητα:
Κάθε
υποενότητα μπορεί να περιλαμβάνει μια λίστα με καταχωρήσεις
(νέα, άρθρα κτλ). Όταν γίνεται κλικ σε μια καταχώρηση της λίστας
να παρουσιάζεται η αναλυτική σελίδα της καταχώρησης. Η
αναλυτική σελίδα της καταχώρησης να παρουσιάζεται με την μορφή
σύνθετου κειμένου (μορφοποιημένο κείμενο με στατικές
φωτογραφίες εντός του κειμένου)
Κάθε καταχώρηση να μπορεί να συνοδεύεται από φωτογραφική
συλλογή, όπου οι φωτογραφίες να παρουσιάζονται σε σμίκρυνση,
και κάνοντας κλικ επάνω τους αυτές να μεγεθύνονται στο
πραγματικό μέγεθος.
Κάθε καταχώρηση να μπορεί να συνοδεύεται από αρχεία διαθέσιμα
προς κατέβασμα (downloand). Τα αρχεία να παρουσιάζονται σαν μια
λίστα αρχείων με τίτλους, και κάνοντας κλικ επάνω σε ένα αρχείο να
ξεκινάει το «κατέβασμα του»
5. Αναζήτηση: Πεδίο αναζήτησης στα περιεχόμενα της Ιστοσελίδας
6. Μηχανισμός διαχείρισης web site: Η διαχείριση του web site να
γίνεται με ειδικό μηχανισμό, όπου ο διαχειριστής θα συνδέεται με
τον προσωπικό του κωδικό, και από εκεί κάνει τις αλλαγές που
επιθυμεί.
Η οικονομική προσφορά θα γίνει σε ευρώ. Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με
βάση τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην έκδοση των αντίστοιχων τιμολογίων.

Η Αναπτυξιακή Μεσσηνίας ΑΕ Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής
Αυτοδιοίκησης έχει δικαίωμα να ακυρώσει την παρούσα διαδικασία, εφόσον
μεταβληθούν οι συνθήκες που το επιβάλλουν ή οι ανάγκες της εταιρείας.
1.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η οικονομική προσφορά δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 2.100,00 €
μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για το σύνολο του έργου.
2.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαιούνται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις
αυτών που στο αντικείμενο της επαγγελματικής δραστηριότητας τους
περιλαμβάνεται η κατασκευή διαδικτυακών τόπων – υπηρεσιών και
εφαρμογών πληροφορικής.
Γίνονται δεκτές μόνο οι προσφορές που περιλαμβάνουν
όλες τις
υποκατηγορίες (1-6) της ενότητας ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Σε διαφορετική
περίπτωση, η προσφορά θεωρείται ως μη αποδεκτή.
Οι συμμετέχοντες πρέπει να υποβάλλουν σφραγισμένη προσφορά σε
φάκελο, η οποία θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο τα ακόλουθα στοιχεία:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Επωνυμία
Νόμιμος Εκπρόσωπος
Υπεύθυνος Επικοινωνίας
Στοιχεία επικοινωνίας
Συμπληρωμένο το επισυναπτόμενο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
Tις αναλυτικές Προδιαγραφές
Επιστολή στην οποία θα αναφέρονται όλα τα προαναφερόμενα
στοιχεία, με υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου και σφραγίδα.
Φορολογική ενημερότητα
Ασφαλιστική ενημερότητα
Υπεύθυνη δήλωση (στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται ότι δεν υπάρχει
σε βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για συμμετοχή σε
εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα ή
εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας,
παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, σύμφωνα με το
άρθρο 73 παρ. 1 του Ν.4412/2016).

3.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την προσφορά τους το αργότερο
έως την Παρασκευή 23/04/2021 και ώρα 14:00 στα γραφεία της
Αναπτυξιακής
Μεσσηνίας
Α.Ε.
Αναπτυξιακός
Οργανισμός
Τοπικής

Αυτοδιοίκησης Ομήρου & Μαιζώνος 50, Καλαμάτα ΤΚ.24132, ΤΗΛ: 2721096120, FAX 27210-96121, email : anmess@otenet.gr
Σε περίπτωση αποστολής προσφοράς με ταχυδρομείο ή ταχυμεταφορά η
προσφορά πρέπει να έχει καταχωρηθεί στο πρωτόκολλο της
εταιρείας έως την Παρασκευή 23/04/2021 2021 και ώρα 14:00. Σε
διαφορετική περίπτωση η προσφορά θεωρείται ως μη αποδεκτή. Δεν
λαμβάνεται υπόψη δηλαδή, η ημερομηνία αποστολής της προσφοράς.

Για την
Αναπτυξιακή Μεσσηνίας Α.Ε. Α. Ο.Τ.Α.
Ο Πρόεδρος
Αναστάσιος Σαρδέλης

