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Αρ.πρωτ.: 620/20/2016 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 

 

Ζχοντασ υπόψθ τθ με  αρικμό 3866/189/24-3-2016 Απόφαςθ του Δ.. Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.,    

   

Καλοφμε 

κάκε ενδιαφερόμενο φυςικό ι νομικό πρόςωπο που πλθροί τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ να 

κατακζςει προςφορά για τθν επιλογι αναδόχου, για το ζργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΕΜΦΑΝΙΗ, ΑΦΑΛΗ 

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΗ ΠΤΛΗ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.» για τισ ανάγκεσ των Κεντρικϊν Τπθρεςιϊν 

του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., για ζνα ζτοσ με ςυνολικό προχπολογιςμό ζωσ #4.500,00#€  μθ ςυμπεριλαμβανομζνου 

του Φ.Π.Α..  

 
 

1. ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 

 

Η  «ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΕΜΦΑΝΙΗ, ΑΦΑΛΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΗ ΠΤΛΗ 

Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.» για τισ ανάγκεσ των Κεντρικϊν Τπθρεςιϊν του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., για ζνα ζτοσ με ςυνολικό 

προχπολογιςμό ζωσ #4.500,00#€  μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α.  

Κριτιριο κατακφρωςθσ είναι  θ χαμθλότερθ τιμι για το ςφνολο του ζργου, εκ των   προςφορϊν που 

πλθροφν τισ Σεχνικζσ απαιτιςεισ του ζργου.  

 

2. ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟΝ Π.Μ.Δ  

Η αποςφράγιςθ των προςφορϊν κα γίνει ςτισ 19-05-2016 θμζρα Πζμπτθ και ϊρα: 13:00   ςτα γραφεία του 

Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., Αχαρνϊν 417 και Κοκκινάκθ (είςοδοσ από Κοκκινάκθ)  Σ.Κ. 11143 Ακινα, 2οσ όροφοσ, 209 

γραφείο, Σμιμα Προμθκειϊν και Διοικθτικισ Μζριμνασ. 

Η προςφορά ςασ κα πρζπει να ςταλεί ςτθν ανωτζρω διεφκυνςθ, ςε ΚΛΕΙΣΟ ΦΑΚΕΛΟ, με τθν ζνδειξθ:   

«Προςφορά για τον Π.Μ.Δ. ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΕΜΦΑΝΙΗ, ΑΦΑΛΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ 

ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΗ ΠΤΛΗ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.” για τισ ανάγκεσ των Κεντρικϊν Τπθρεςιϊν του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.», το 

αργότερο μζχρι τθν 18/05/2016 θμζρα Σετάρτθ και ϊρα 13:00.  

 Για πλθροφορίεσ ςχετικζσ με τθ διενζργεια του Π.Μ.Δ.: 
Σμιμα  Προμθκειϊν & Διοικθτικισ Μζριμνασ, τθλζφωνα 213-1314567-77,email: dpk@ein.gr 

 Για πλθροφορίεσ ςχετικζσ με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ : 
Σμιμα Πλθροφορικισ & Σθλεπικοινωνιϊν, τθλζφωνα 2131314681-82, email: tm-
pliroforikis@inedivim.gr  
 

    

Ημερομθνία:   25/04/2016 
 
 
 

Προσ: Κάκε ενδιαφερόμενο  
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3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα, κοινοπραξίεσ φυςικϊν ι / και 

νομικϊν προςϊπων των κρατϊν-μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ των χωρϊν του ΕΟΧ, των κρατϊν-μελϊν 

τθσ υμφωνίασ Δθμοςίων υμβάςεων (G.P.A.) του Παγκοςμίου Οργανιςμοφ Εμπορίου κακϊσ επίςθσ και 

των οικονομικϊν φορζων που προζρχονται από χϊρεσ που ζχουν υπογράψει διμερείσ ςυμφωνίεσ ι 

ςυμφωνίεσ ςφνδεςθσ με τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, που ζχουν τθν καταςτατικι τουσ ζδρα και 

δραςτθριοποιοφνται ςτισ προαναφερκείςεσ χϊρεσ. Επίςθσ ενϊςεισ φυςικϊν ι νομικϊν προςϊπων με 

κοινι προςφορά που πλθροφν τα παραπάνω χαρακτθριςτικά. 

 

Οι υποψιφιοι πρζπει να κατακζςουν μία και μοναδικι προςφορά ςε ενιαίο φάκελο ςτον οποίο κα 

εμπεριζχονται τρεισ υποφάκελοι με τισ ακόλουκεσ ενδείξεισ : 

 

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ( ςε ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο με ζνδειξθ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ») 

Β. ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ( ςε ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο με τθν ζνδειξθ « ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ») 

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ(ςε ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο με τθν ζνδειξθ  «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΦΟΡΑ» ) 

 

τα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ πρζπει να ςυμπεριλθφκοφν: 

 

i. Τπεφκυνθ Διλωςθ (επικυρωμζνθ) του προςφζροντοσ ςτθν οποία να δθλϊνει ότι : 

Αποδζχεται τουσ όρουσ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ και θ προςφορά του ςυντάχκθκε ςφμφωνα με αυτοφσ . 

 

 

τθ ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ πρζπει να ςυμπεριλθφκοφν: 

 

i. Τπεφκυνθ Διλωςθ (επικυρωμζνθ) του προςφζροντοσ ςτθν οποία να δθλϊνει ότι:   

 Ο υποψιφιοσ  ζχει τθν τεχνικι και οικονομικι ικανότθτα να ικανοποιιςει τισ απαιτιςεισ που 

περιγράφονται ςτθ ενότθτα  ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ και οι προςφερόμενεσ υπθρεςίεσ/προϊόντα 

ικανοποιοφν τισ παρατικζμενεσ ςτθν παροφςα πρόςκλθςθ λειτουργικζσ απαιτιςεισ. 

ii. Η «ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» που κα υποβάλει ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ πρζπει να περιζχει τα 

παρακάτω: 

 

1.  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΗ ΛΤΗ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάκμιςθ τθσ εμφάνιςθσ και 

τθν λειτουργία με αςφαλζσ πρωτόκολλο επικοινωνίασ τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ 

του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. » 

φμφωνα με τισ 

παραγράφουσ C.1 

ζωσ C.7 τθσ 

Σεχνικισ 

Περιγραφισ 

2.  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΗ ΛΤΗ  ΓΙΑ ΣΙ «Τπθρεςίεσ υντιρθςθσ και 

Σεχνικισ Τποςτιριξθσ διαδικτυακισ πφλθσ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.» 

φμφωνα με τθν 

παράγραφο C.8 τθσ 

Σεχνικισ 

Περιγραφισ 
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Επίςθσ ο φάκελοσ «ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» μπορεί να περιζχει: 

 υλικό τεκμθρίωςθσ για το λογιςμικό *εγχειρίδια, τεχνικά φυλλάδια, κλπ.+ 

 οποιοδιποτε επιπλζον ςτοιχείο τεκμθριϊνει πλθρζςτερα τθν Προςφορά του υποψιφιου Αναδόχου 

και απαντά ςτισ επιμζρουσ απαιτιςεισ που τίκενται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ. 

iii. Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ υποχρεοφται επί ποινι αποκλειςμοφ, να ςυμπλθρϊςει τον Πίνακα 

υμμόρφωσης που παρατίκεται ςτθ ςυνζχεια, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ακόλουκεσ διευκρινίςεισ: 

 

 τθ τιλθ «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίςτοιχοι τεχνικοί όροι, 

υποχρεϊςεισ ι επεξθγιςεισ για τα οποία κα πρζπει να δοκοφν αντίςτοιχεσ απαντιςεισ. 

 Αν ςτθ ςτιλθ «ΑΠΑΙΣΗΗ» ζχει ςυμπλθρωκεί θ λζξθ «ΝΑΙ» τότε θ αντίςτοιχθ 

προδιαγραφι είναι υποχρεωτικι για τον υποψιφιο Ανάδοχο, κεωροφμενθ ωσ 

απαράβατοσ όροσ ςφμφωνα με τθν παροφςα Διακιρυξθ. Προςφορζσ που δεν καλφπτουν 

πλιρωσ απαράβατουσ όρουσ, απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.  

 τθ ςτιλθ «ΑΠΑΝΣΗΗ» ςθμειϊνεται θ απάντθςθ του Αναδόχου που ζχει τθ μορφι 

ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν θ αντίςτοιχθ προδιαγραφι πλθρείται ι όχι από τθν προςφορά.  

 τθ ςτιλθ «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα αναγράψει τον αρικμό τθσ ςελίδασ 

που περιγράφεται θ ςυγκεκριμζνθ προδιαγραφι. 

 

Σονίηεται ότι είναι υποχρεωτικι θ απάντθςθ ςε όλα τα ςθμεία του ΠΙΝΑΚΑ ΤΜΜΟΡΦΩΗ και θ 

παροχι όλων των πλθροφοριϊν που ηθτοφνται.  

 

ε περίπτωςθ που δεν ζχει απαντθκεί οποιοςδιποτε όροσ του ΠΙΝΑΚΑ ΤΜΜΟΡΦΩΗ, τότε θ 

απάντθςθ κεωρείται αρνθτικι. 

ΠΙΝΑΚΑ ΤΜΜΟΡΦΩΗ 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 

1.1.  Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθ χεδίαςθ, ανάπτυξθ και 

λειτουργία προτφπου εμφάνιςθσ Drupal CMS ςφμφωνα με τισ 

προδιαγραφζσ τισ παραγράφου C.1 

ΝΑΙ   

1.2.  Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθ χεδίαςθ, ανάπτυξθ και 

λειτουργία προτφπου εμφάνιςθσ Drupal CMS για φορθτζσ ςυςκευζσ 

ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ τισ παραγράφου C.2 

ΝΑΙ   

1.3.  Σα πρότυπα εμφάνιςθσ Drupal CMS που κα παραδϊςει ο υποψιφιοσ 

ανάδοχοσ ςτο πλαίςιό του ζργου ςυμμορφϊνονται πλιρωσ με τισ 

προδιαγραφζσ τισ παραγράφου C.3 

ΝΑΙ   

1.4.  Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ αναλαμβάνει να προμθκεφςει το 

Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. με πιςτοποιθτικό αςφαλείασ  για το domain 

www.inedivim.gr για ζνα ζτοσ, κακϊσ και να προβεί ςτθν 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Εγκατάςταςθ, τισ Δοκιμζσ Ελζγχου και τθν Πλιρθ Λειτουργία τθσ 

Κεντρικισ Διαδικτυακισ πφλθσ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. με αςφαλζσ πρωτόκολλο 

επικοινωνίασ ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ τισ παραγράφου C.4 

1.5.  Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ αναλαμβάνει να προβεί ςτθν εγκατάςταςθ 

και τισ δοκιμζσ ελζγχου ςφμφωνα με τθν παράγραφο C.5 

ΝΑΙ   

1.6.  Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ αναλαμβάνει να παραδϊςει πλιρθ 

τεκμθρίωςθ του ζργου ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ τισ 

παραγράφου C.6 

ΝΑΙ   

1.7.  Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ αναλαμβάνει να παρζχει υπθρεςίεσ 

εκπαίδευςθσ ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ τισ παραγράφου C.7 

ΝΑΙ   

1.8.  Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ αναλαμβάνει να παρζχει Τπθρεςίεσ 

υντιρθςθσ και Σεχνικισ Τποςτιριξθσ τθσ κεντρικισ διαδικτυακισ 

πφλθσ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. για ζνα ζτοσ από τθν υπογραφι ςφμβαςθσ 

ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ τισ παραγράφου C.8 

ΝΑΙ   

1.9.  Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ αναλαμβάνει να διακζτει ςε ετοιμότθτα 

τεχνικό προςωπικό, ϊςτε να εξαςφαλίηει ςτα απαιτοφμενα χρονικά 

διαςτιματα, τθν κάλυψθ των υπθρεςιϊν υντιρθςθσ και τθν 

αποκατάςταςθ των βλαβϊν λογιςμικοφ & εξοπλιςμοφ τθσ κεντρικισ 

διαδικτυακισ πφλθσ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.  ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ των 

παραγράφων  C.8 & C.8.1 

ΝΑΙ   

1.10.  Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν Σιρθςθ Εγγυθμζνου 

Επιπζδου Τπθρεςιϊν και αποδζχεται πλιρωσ τισ διαδικαςίεσ 

αποκατάςταςθσ βλαβϊν κακϊσ και τισ Ριτρεσ τθσ παραγράφου  C.8.1 

ΝΑΙ   

1.11.  Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν Σιρθςθ Αρχείου Ενεργειϊν 

και τθν παράδοςθ Σριμθνιαίων Εκκζςεων Τλοποίθςθσ ςφμφωνα με 

τθν παράγραφο C.8.2 

ΝΑΙ   

2.  ΣΡΟΠΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ – ΠΑΡΑΔΟΣΕΑ 

2.1.  Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ αναλαμβάνει να υλοποιιςει το Ζργο και να 

παραδϊςει τα αντίςτοιχα παραδοτζα ςφμφωνα με τισ προδιάγραφεσ 

τθσ παραγράφου D. ΣΡΟΠΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ - ΠΑΡΑΔΟΣΕΑ 

ΝΑΙ   

3.  ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΧΟΤ 

3.1.  Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ ζχει κατακζςει περιγραφι των μζτρων που 

λαμβάνει για τθν εξαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ των προςφερόμενων 

υπθρεςιϊν του ςφμφωνα με τθν παράγραφο E.1.1 

ΝΑΙ   

3.2.  Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ ζχει  υποβάλει ωσ ςτοιχείο τεκμθρίωςθσ  

κατάλογο με τουλάχιςτον τρία (3) ζργα λογιςμικοφ διαχείριςθσ 

περιεχομζνου Drupal που ζχει ολοκλθρϊςει ι εκτελεί κατά τα 

τελευταία πζντε (5)  ζτθ ςφμφωνα με τθν παράγραφο E.1.2 

ΝΑΙ   

3.3.  Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ ζχει κακορίςει ςτθν προςφορά του 

τουλάχιςτον δφο (2) ςτελζχθ που κα ςυμμετζχουν ςτθν Ομάδα Ζργου 

ςφμφωνα με τθν παράγραφο E.2 Ομάδα Ζργου 

ΝΑΙ   

3.4.  Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ ζχει κακορίςει ςτθν προςφορά του τα 

ςτελζχθ που κα ςυμμετζχουν ςτθν Ομάδα Ζργου κακϊσ και τουσ 

ρόλουσ του Τπεφκυνου Ζργου και του αναπλθρωτι Τπεφκυνου Ζργου 

ςφμφωνα με τθν παράγραφο E.2 Ομάδα Ζργου 

ΝΑΙ   

3.5.  Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ ζχει κατακζςει βιογραφικά ςθμειϊματα για 

κάκε μζλοσ τθσ Ομάδασ Ζργου ςφμφωνα με τθν παράγραφο E.2 

ΝΑΙ   

3.6.  Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ ζχει περιγράψει τον ρόλο και το γνωςτικό ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

αντικείμενο για κάκε μζλοσ τθσ Ομάδασ ζργου ςφμφωνα με τθν 

παράγραφο E.2 Ομάδα Ζργου 

3.7.  Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ ζχει δθλϊςει τθ ςχζςθ του με τα ςτελζχθ που 

κα ςυμμετζχουν ςτθν Ομάδα Ζργου (υπάλλθλοσ, ςτζλεχοσ 

υπεργολάβου, εξωτερικόσ ςυνεργάτθσ) ςφμφωνα με τθν παράγραφο 

E.2. Για τα ςτελζχθ τθσ Ομάδασ που είναι εξωτερικοί ςυνεργάτεσ και 

δεν ανικουν ςτο μόνιμο προςωπικό του Αναδόχου ζχει υποβάλλει 

υπεφκυνεσ δθλϊςεισ ότι υπάρχει ςυμφωνία ςυνεργαςίασ κακόλθ τθ 

διάρκεια του ζργου και ότι γνωρίηουν τουσ όρουσ του παρόντοσ 

διαγωνιςμοφ. 

ΝΑΙ   

3.8.  Σο ςτζλεχοσ του υποψιφιου Αναδόχου που κα αναλάβει το ρόλο του 

Τπεφκυνου Ζργου (Project Manager) διακζτει τα προςόντα και τθν 

εμπειρία ςε ζργα υλοποίθςθσ Διαδικτυακϊν Εφαρμογϊν που 

απαιτοφνται ςφμφωνα με τθν παράγραφο E.2 επαρκϊσ 

τεκμθριωμζνα. 

ΝΑΙ   

3.9.  Σα μζλθ τθσ ομάδασ ζργου του υποψιφιου Αναδόχου ζχουν κατ’ 

ελάχιςτον 2ετι επαγγελματικι εμπειρία με ςυμμετοχι ςε ζργα που 

υλοποιικθκαν με λογιςμικό διαχείριςθσ περιεχομζνου CMS Drupal. 

ΝΑΙ   

3.10.  Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ ςε τυχόν 

αλλαγι του προςωπικοφ τθσ Ομάδασ Ζργου, αυτι να τελεί υπό τθν 

ζγκριςθ του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.  

ΝΑΙ   

3.11.  Ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει να διακζτει ςε ετοιμότθτα Σεχνικι Ομάδα 

Τποςτιριξθσ τουλάχιςτον δφο ατόμων, ζτςι ϊςτε να εξαςφαλίηει τθν 

κάλυψθ των υπθρεςιϊν Σεχνικισ Τποςτιριξθσ   απαιτοφνται 

ςφμφωνα με τθν παράγραφο E.3 Σεχνικι Ομάδα Τποςτιριξθσ (ΣΟΤ) 

ΝΑΙ   

3.12.  Ο Ανάδοχοσ ζχει ςυμπλθρϊςει το πίνακα Σεχνικι Ομάδα Τποςτιριξθσ 

με τουλάχιςτον δφο άτομα ςφμφωνα με τθν παράγραφο E.3 E.3

 Σεχνικι Ομάδα Τποςτιριξθσ (ΣΟΤ) 

ΝΑΙ   

3.13.  Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ αποδζχεται πλιρωσ και αναλαμβάνει τισ 

Τποχρεϊςεισ Αναδόχου ςφμφωνα με τθν παράγραφο E.4 Λοιπζσ 

υποχρεϊςεισ 

ΝΑΙ   

3.14.  Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ αποδζχεται πλιρωσ τουσ όρουσ και 

αναλαμβάνει τισ υποχρεϊςεισ τθσ παραγράφου E.5 Κυριότθτα 

Προϊόντων και Τπθρεςιϊν 

ΝΑΙ   

4.  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ 

   

4.1.  Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ αναλαμβάνει να υλοποιιςει το Ζργο 

ςφμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ και να παραδϊςει τα 

αντίςτοιχα παραδοτζα ςφμφωνα με τισ προδιάγραφεσ τθσ 

παραγράφου F.ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ–ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

ΤΛΟΠΟΙΗΗ 

ΝΑΙ   

5.  ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗ    

6.  Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ αποδζχεται πλιρωσ τουσ  όρουσ τθσ 

παραγράφου G. ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
ΝΑΙ   

7.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ - ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ    

7.1.  Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ αποδζχεται πλιρωσ τουσ όρουσ τθσ 

παραγράφου Η. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ - ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ 

ΝΑΙ   
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τθν ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ πρζπει να ςυμπεριλθφκοφν: 

 

Η οικονομικι προςφορά κα πρζπει να εμπεριζχει τον πίνακα που ακολουκεί, να είναι υπογεγραμμζνθ και 
το προτεινόμενο αντάλλαγμα κα προςδιορίηεται ςτθν προςφορά για το ςφνολο του ζργου. Οι τιμζσ κα 
εκφράηονται ςε Ευρϊ.  
 
 
   Σιμι Οικονομικισ Προςφοράσ 

ΑΝΕΤ Φ.Π.Α ςε € 

Σιμι Οικονομικισ 

Προςφοράσ ΜΕ Φ.Π.Α ςε € 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ (ΟΠ1) ΓΙΑ ΣΗΝ 

«Αναβάκμιςθ τθσ εμφάνιςθσ και τθν προμικεια 

και λειτουργία με αςφαλζσ πρωτόκολλο 

επικοινωνίασ τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ του 

Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. » ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 

C.1 ζωσ C.7 τθσ Σεχνικισ Περιγραφισ 

  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ (ΟΠ2) ΓΙΑ ΣΙ 

«Τπθρεςίεσ υντιρθςθσ και Σεχνικισ 

Τποςτιριξθσ διαδικτυακισ πφλθσ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.» 

ςφμφωνα με τθν παράγραφο C.8 τθσ Σεχνικισ 

Περιγραφισ 

  

ΤΝΟΛΙΚΗ ΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΦΟΡΑ 

    

 

Σο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. δφναται να αςκιςει δικαίωμα προαίρεςθσ για ζνα επιπλζον ζτοσ από τθ λιξθ τθσ αρχικισ 

ςφμβαςθσ, για τισ υπθρεςίεσ που περιγράφονται ςτθν παράγραφο C.8 τθσ Σεχνικισ Περιγραφισ. Σο 

υμβατικό Σίμθμα του δικαιϊματοσ προαίρεςθσ κα είναι ιςόποςο τθσ τιμισ που κα δοκεί για το τμιμα 

ΟΠ2 τθσ Οικονομικισ Προςφοράσ.  

4. ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

 

 Η Επιτροπι Διενζργειασ κα αξιολογιςει ςε ανοιχτι διαδικαςία τισ προςφορζσ, ακολουκϊντασ τθ 

διαδικαςία τριϊν βθμάτων, που περιγράφεται ςτθ ςυνζχεια: 

 

 το Βιμα 1, ελζγχεται θ αρτιότθτα των απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν για όλεσ τισ προςφορζσ 

που κατατζκθκαν εμπρόκεςμα. Οι άρτιεσ προςφορζσ προωκοφνται για αξιολόγθςθ ςτο επόμενο Βιμα. 
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 το Βιμα 2, εξετάηεται κάκε προςφορά ωσ προσ τθν  ικανοποίθςθ των λειτουργικϊν απαιτιςεων 

που ορίηονται ςτθν παροφςα Πρόςκλθςθ από τα προςφερόμενα προϊόντα και υπθρεςίεσ. Διευκρινίηεται 

ότι θ Επιτροπι Διενζργειασ ζχει το δικαίωμα να καλζςει κατά τθν κρίςθ τθσ οποιονδιποτε προςφζροντα 

για παροχι διευκρινίςεων ςχετικά με το περιεχόμενο τθσ Σεχνικισ Προςφοράσ του. Οι άρτιεσ προςφορζσ 

προωκοφνται για αξιολόγθςθ ςτο επόμενο Βιμα.  

 

 το Βιμα 3, αποςφραγίηονται οι οικονομικζσ προςφορζσ και ςυντάςςεται κατόπιν το ςχετικό 

πρακτικό με το οποίο προτείνεται θ χαμθλότερθ οικονομικι προςφορά για το ςφνολο του ζργου. 

 

θμ.:  ΠΡΟΦΟΡΕ ΟΙ ΟΠΟΙΕ ΕΙΝΑΙ ΣΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΑΦΕΙ, ΚΡΙΝΟΝΣΑΙ Ω ΑΠΑΡΑΔΕΚΣΕ. 

 Ο μειοδότθσ κα κλθκεί εντόσ εφλογθσ προκεςμίασ από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ 

ειδοποίθςθσ να κατακζςει ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ, προκειμζνου αυτά να ελεγχκοφν 

από τθν αρμόδια Επιτροπι. Σα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ υποβάλλονται ςε ζνα πρωτότυπο. 

 ε περίπτωςθ αποδοχισ των Δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ, θ Ανακζτουςα Αρχι κα καλζςει τον 

Ανάδοχο ςτον οποίο ζχει κατακυρωκεί ο Διαγωνιςμόσ, για τθν υπογραφι τθσ φμβαςθσ του Ζργου. 

 Η μθ ζγκαιρθ και προςικουςα υποβολι των Δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ, ςυνιςτά λόγο 

αποκλειςμοφ του. ε αυτι τθν περίπτωςθ θ Ανακζτουςα Αρχι καλεί τον επόμενο ςτον τελικό Πίνακα 

Κατάταξθσ των διαγωνιηομζνων, υποψιφιο Ανάδοχο, να υποβάλλει τα Δικαιολογθτικά Κατακφρωςθσ και 

ςυνεχίηεται θ διαδικαςία ωσ ανωτζρω. 

5. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ Π.Μ.Δ. 

Ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ που κα προκφψει από τθ διενζργεια του Π.Μ.Δ. και προκειμζνου να του 

κατακυρωκεί το αποτζλεςμα του διαγωνιςμοφ, κα πρζπει να προςκομίςει  τα παρακάτω  δικαιολογθτικά 

ςε χρονικό διάςτθμα δζκα (10) θμερϊν  και να ελεγχκοφν από τθν αρμόδια επιτροπι του Π.Μ.Δ..   

 

Α. Τπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του Ν.1599/1986 ςτθν οποία: 
Να δθλϊνεται ότι μζχρι και τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ τουσ: 
-       δεν ζχουν καταδικαςκεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ για κάποιο αδίκθμα από τα αναφερόμενα ςτο 
άρκρο 6, παρ 2, περ. 1 του εδ. Α του Π.Δ 118/10.7.08 (ΦΕΚ150/Α/10.7.08) 
-    δεν τελοφν ςε κάποια από τισ αναφερόμενεσ ςτθν περίπτωςθ (2) εδ. Α τθσ παρ.2 του άρκρου 6 του Π.Δ 
118/10.7.08 (ΦΕΚ150/Α/10.7.08) κατάςταςθ 
-     είναι φορολογικά και αςφαλιςτικά ενιμεροι 
-    είναι εγγεγραμμζνοι ςτο οικείο Επιμελθτιριο 
 

6. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ : 

 

Με απόφαςθ τθσ Διευκφνουςασ υμβοφλου του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.  κα ςυγκροτθκεί Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ 

του Ζργου του Αναδόχου και Παραλαβισ των υποβαλλομζνων παραδοτζων. Η Επιτροπι κα λειτουργεί 

κατά τα οριηόμενα ςτθν απόφαςθ ςυγκρότθςισ τθσ και οι αποφάςεισ που απορρζουν από τισ 

αρμοδιότθτζσ τθσ κα δεςμεφουν τον Ανάδοχο. 
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Σο ζργο του Αναδόχου παρακολουκείται κακόλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και παραλαμβάνεται 

από τθν Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ και Παραλαβισ του ζργου, θ οποία  είναι αρμόδια για τθν 

παρακολοφκθςθ, τθν αξιολόγθςθ, και τον ζλεγχο των επιμζρουσ ενεργειϊν και του ςυνόλου του ζργου 

του Αναδόχου, ςυντάςςοντασ ςχετικό πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ τουσ. Η παρακολοφκθςθ δεν 

απαλλάςςει τον Ανάδοχο τθσ ευκφνθσ για ςφάλματα, ανακρίβειεσ ι παραλείψεισ που κα διαπιςτωκοφν 

κατά τθν παραλαβι του ζργου και τα οποία ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναμορφϊςει, ζςτω και αν αυτά 

δεν διαπιςτϊκθκαν κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου. 
  

Σα παραδοτζα τθσ παραγράφου D τθσ Σεχνικισ Περιγραφισ κα ελζγχονται και παραλαμβάνονται 

από τθν Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ και Παραλαβισ του Ζργου.  Η οριςτικι παραλαβι τουσ κα 

πραγματοποιείται με τθ ςφνταξθ ςχετικοφ πρωτοκόλλου παραλαβισ, εντόσ δεκαπζντε (15) εργάςιμων 

θμερϊν από τθν κατάκεςι τουσ και εφόςον κατά τον ζλεγχο δεν εντοπιςτοφν ελλείψεισ.  
 

τθν περίπτωςθ που θ Επιτροπι διατυπϊςει ζγγραφεσ παρατθριςεισ ςτον Ανάδοχο και οι 

απαντιςεισ του Ανάδοχου δεν κρικοφν ικανοποιθτικζσ, θ Επιτροπι μπορεί να επανζλκει.  

Σο ζργο  κα παραλθφκεί με ςφνταξθ Πρωτοκόλλου Οριςτικισ Παράδοςθσ και Παραλαβισ από τθν 

Επιτροπι, θ οποία, εάν δεν διαπιςτϊςει ελλείψεισ, παραλείψεισ ι αδυναμίεσ, οφείλει να ςυντάξει το 

Πρωτόκολλο αυτό ςε προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν παράδοςθ του ζργου.  

 

Εάν θ Επιτροπι διαπιςτϊςει πλθμμζλειεσ, ελλείψεισ ι παραλείψεισ του ζργου, κα προβεί ςτθν 

προςωρινι παραλαβι του, ςυντάςςοντασ Πρωτόκολλο Προςωρινισ Παράδοςθσ και Παραλαβισ, ςτο 

οποίο κα διατυπϊνονται οι παρατθριςεισ τθσ και πρόςκλθςθ του Αναδόχου προσ  αποκατάςταςθ των  

πλθμμελειϊν, ελλείψεων ι παραλείψεϊν του. 

 

7. ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΧΟΤ : 

 

Η αμοιβι του Αναδόχου για τθν εκτζλεςθ  του ζργου κα καταβλθκεί ωσ ακολοφκωσ: 

 

ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΟΟΣΟ ΕΠΙ ΣΗ ΑΝΣΙΣΟΙΧΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 

1
θ
 30% τθσ ΟΠ1 Μετά από τθν παραλαβι του παραδοτζου 3 

2
θ
 30% τθσ ΟΠ1 Μετά από τθν παραλαβι των παραδοτζων 1, 

2 & 4 

3
θ
 30% τθσ ΟΠ1 Μετά από τθν παραλαβι του παραδοτζου 5 

4
θ
 10% τθσ ΟΠ1 Μετά από τθν παραλαβι του παραδοτζου 6 

5
θ
 25% τθσ ΟΠ2 Μετά από τθν παραλαβι του παραδοτζου 7 

6
θ
 25% τθσ ΟΠ2 Μετά από τθν παραλαβι του παραδοτζου 8 

7
θ
 25% τθσ ΟΠ2 Μετά από τθν παραλαβι του παραδοτζου 9 

8
θ
 25% τθσ ΟΠ2 Μετά από τθν παραλαβι του παραδοτζου 10 

 

Η  τελευταία πλθρωμι (8θ) κα καταβλθκεί μετά από τθν ολοκλιρωςθ και οριςτικι παραλαβι του 

ζργου του Αναδόχου από τθν  Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ και Παραλαβισ του ζργου. 

                                                                                          Η  ΔΙΕΤΘΤΝΟΤΑ ΤΜΒΟΤΛΟ 

                                                                        

 

                                                                                         ΑΝΝΑ   ΜΑΤΡΟΤΔΗ 
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A ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΟΤ  

 

A.1  Σο Ίδρυμα Νεολαίασ και Δια Βίου Μάθηςησ 

Σο Κδρυμα Νεολαίασ και Δια Βίου Μάκθςθσ (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) ζχει ωσ ςκοπό τθν υλοποίθςθ 

δράςεων, προγραμμάτων και ζργων για: (α) τθ Δια Βίου Μάκθςθ, (β) τθ Νζα Γενιά, με ζμφαςθ 

ςτθ ςτιριξθ των νζων ςτθ ςταδιοδρομία τουσ, τθν ανάδειξθ και ςτιριξθ τθσ νεανικισ 

καινοτομίασ, και (γ) τθ διαχείριςθ των κεμάτων που ςχετίηονται με οποιονδιποτε τρόπο με τθ 

μακθτικι και φοιτθτικι μζριμνα. 

 

A.2 Η Διαδικτυακή πφλη του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.  

Για τθν παρουςία του ςτο διαδίκτυο, το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. διατθρεί τθ Διαδικτυακι πφλθ (portal) 

www.inedivim.gr, που ζχει αναπτυχκεί ςε λογιςμικό διαχείριςθσ περιεχομζνου CMS Drupal 7 και 

φιλοξενείται ςε Server ςτισ εγκαταςτάςεισ του. Σο portal περιλαμβάνει πλθροφορία ςε δφο 

γλϊςςεσ (Ελληνικά-Αγγλικά), ςε εκατοντάδεσ άρκρα και αρχεία, με παραπομπζσ ςε όλεσ τισ 

Δράςεισ και τα Προγράμματα του φορζα. 

B ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ  

 

Αντικείμενο του ζργου είναι θ αναβάκμιςθ τθσ εμφάνιςθσ τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ του 

Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., θ λειτουργία τθσ με αςφαλζσ πρωτόκολλο επικοινωνίασ και θ παροχι ενόσ πλιρουσ 

πακζτου υπθρεςιϊν, ςυντιρθςθσ και τεχνικισ υποςτιριξθσ.  

 

υνοπτικά ςτθν αναβάκμιςθ τθσ εμφάνιςθσ του portal περιλαμβάνονται: 

 ο αναςχεδιαςμόσ  τθσ εικαςτικισ παρουςίαςισ του με ανάπτυξθ νζων πρότυπων 

εμφάνιςθσ (Drupal templates), τόςο για τθν αρχικι ςελίδα όςο και για τισ επιμζρουσ 

κεματικζσ ενότθτεσ,  όπωσ Δράςεισ και Προγράμματα του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 

 θ δθμιουργία προτφπου εμφάνιςθσ για φορθτζσ ςυςκευζσ (κινθτά, tablets). 

 

Η λειτουργία  του portal με αςφαλζσ πρωτόκολλο επικοινωνίασ, περιλαμβάνει  τθν 

προμικεια (για ζνα ζτοσ), εγκατάςταςθ και λειτουργία πιςτοποιθτικοφ αςφαλείασ (ssl/tls).  

 

τθ ςυντιρθςθ και τεχνικι υποςτιριξθ περιλαμβάνονται: 

 όλεσ οι απαραίτθτεσ ενζργειεσ για τθν αδιάλειπτθ και απρόςκοπτθ λειτουργία του portal 

ςε υψθλζσ ταχφτθτεσ  

 θ άμεςθ αποκατάςταςθ του ςυςτιματοσ ςε περίπτωςθ βλάβθσ ι επίκεςθσ (hacking) 

 όλεσ οι απαραίτθτεσ προςαρμογζσ και αναβακμίςεισ, κακϊσ και τθν υποςτιριξθ των 

διαχειριςτϊν του portal. 
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C ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ  

 

C.1 χεδίαςη, ανάπτυξη και λειτουργία προτφπου εμφάνιςησ Drupal CMS    

Σο πρότυπο εμφάνιςθσ (template) που κα δθμιουργθκεί κα πρζπει να ζχει τθν απαιτοφμενθ 

λειτουργικότθτα για τθν παρουςίαςθ των δράςεων και προγραμμάτων του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.. 

Ο Ανάδοχοσ κα ζχει τθ δυνατότθτα να χρθςιμοποιιςει ζτοιμα πρότυπα, με τθν προχπόκεςθ ότι 

κα τα προςαρμόςει ςτισ ανάγκεσ και τισ απαιτιςεισ του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ..  

 

Η εμφάνιςθ του portal που κα ςχεδιάςει και αναπτφξει ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να είναι 

φιλικι ςτον χριςτθ, λειτουργικι και υψθλισ αιςκθτικισ. Οι προτάςεισ του κα πρζπει να 

ςυμβαδίηουν με τισ τάςεισ του ςφγχρονου ςχεδιαςμοφ ιςτοςελίδων, με  ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθ 

λειτουργικότθτα, τθν ομοιομορφία,  τθν ευκολία χριςθσ και πλοιγθςθσ, τθν λειτουργία ςε 

πολλζσ γλϊςςεσ κακϊσ και τθν προςβαςιμότθτα ςε άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ. 

 

Προκειμζνου να καλυφκοφν οι ανάγκεσ του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και εφόςον κρικεί απαραίτθτο, 

είναι πικανό να απαιτθκεί από τον Ανάδοχο  vα επζμβει ςτον κϊδικα του λογιςμικοφ διαχείριςθσ 

περιεχομζνου Drupal ι/και των επεκτάςεων του (extensions), όπωσ π.χ.   

 θ εμφάνιςθ Ανακοινϊςεων, Προκθρφξεων και Αρχείων του κάκε προγράμματοσ ι δράςθσ  

 θ ςυγκεντρωτικι εμφάνιςθ των δράςεων και προγραμμάτων κάκε κατθγορίασ, όπωσ  

Εκπαιδευτικι Μζριμνα και Προγράμματα/Δράςεισ.  

 

Σζλοσ, το πρότυπο εμφάνιςθσ κα πρζπει να ςυμμορφϊνεται πλιρωσ τα απαιτοφμενα τθσ 

παραγράφου C.3 Πρότυπα υμμόρφωςησ και να μθν περιλαμβάνει χριςθ τεχνολογίασ FLASH.  

 

C.2 χεδίαςη, ανάπτυξη και λειτουργία προτφπου εμφάνιςησ Drupal CMS για   

φορητζσ ςυςκευζσ 

Σο πρότυπο εμφάνιςθσ για φορθτζσ ςυςκευζσ (mobile template) που κα δθμιουργθκεί κα 

πρζπει να ζχει τθν αντίςτοιχθ αιςκθτικι και τισ αντίςτοιχεσ δυνατότθτεσ με αυτό τθσ 

παραγράφου  

C.1 χεδίαςη, ανάπτυξη και λειτουργία προτφπου εμφάνιςησ Drupal CMS. Επιπλζον, κα 

εξαςφαλίηει ότι, κατά τθν είςοδό του ςτθ διαδικτυακι πφλθ του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. από φορθτι 

ςυςκευι (κινθτό, tablet), ο χριςτθσ κα προωκείται ςτθν mobile εκδοχι τθσ, που κα περιλαμβάνει 

το περιεχόμενο, προςαρμοςμζνο ςτθν ανάλυςθ και το μζγεκοσ οκόνθσ τθσ φορθτισ ςυςκευισ. Ο 

Ανάδοχοσ κα ζχει τθ δυνατότθτα να χρθςιμοποιιςει ζτοιμα πρότυπα, με τθν προχπόκεςθ ότι κα 

τα προςαρμόςει ςτισ ανάγκεσ και τισ απαιτιςεισ του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.. 

 

Σο πρότυπο εκτόσ από responsive, κα πρζπει ανάλογα με το μζγεκοσ τθσ ςυςκευισ να 

λειτουργεί με ανάλογθ διαμόρφωςθ του περιεχομζνου και των μενοφ επιλογϊν. Επιπλζον, μζςα 

από τον αντίςτοιχο ςφνδεςμο, κα πρζπει να δίνεται ςτον χριςτθ θ δυνατότθτα να μεταφερκεί 

ςτθν ζκδοςθ για υπολογιςτι, θ οποία κα λειτουργεί πλιρωσ ςτθ ςυςκευι.  
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Προκειμζνου να καλυφκοφν οι ανάγκεσ του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και εφόςον κρικεί απαραίτθτο, 

είναι πικανό να απαιτθκεί από τον Ανάδοχο  vα επζμβει ςτον κϊδικα του λογιςμικοφ διαχείριςθσ 

περιεχομζνου Drupal ι/και των επεκτάςεων του (extensions), όπωσ π.χ.   

 θ εμφάνιςθ Ανακοινϊςεων, Προκθρφξεων και Αρχείων του κάκε προγράμματοσ ι δράςθσ  

 θ ςυγκεντρωτικι εμφάνιςθ των δράςεων και προγραμμάτων κάκε κατθγορίασ, όπωσ  

Εκπαιδευτικι Μζριμνα και Προγράμματα/Δράςεισ.  

 

Σζλοσ, το πρότυπο εμφάνιςθσ κα πρζπει να ςυμμορφϊνεται πλιρωσ τα απαιτοφμενα τθσ 

παραγράφου C.3 Πρότυπα υμμόρφωςησ και να μθν περιλαμβάνει χριςθ τεχνολογίασ FLASH.  

 

C.3 Πρότυπα υμμόρφωςησ 

Σα πρότυπα εμφάνιςθσ των ανωτζρω παραγράφων κα πρζπει να ςυμμορφϊνονται πλιρωσ 

με τουσ κανόνεσ και τα πρότυπα για τον ςχεδιαςμό και λειτουργία των διαδικτυακϊν τόπων, 

ςφμφωνα με το Πλαίςιο Πιςτοποίθςθσ Δθμοςίων Διαδικτυακϊν Σόπων (Κανόνεσ και πρότυπα για 

το ΠΠΔΔΣ - Παράρτθμα τθσ Τπουργικισ Απόφαςθσ ΤΑΠ/Φ.40.4/1/989 ΦΕΚ1301/Β'/12-042012) 

(http://www.yap.gov.gr/index.php/e-gif-menu/e-gif-ppddt-menu/177-egif-pddt-parartima1.html). 

Ειδικότερα τα πρότυπα εμφάνιςθσ που κα παραδϊςει ο ανάδοχοσ κα ςυμμορφϊνονται 

υποχρεωτικά με τουσ ακόλουκεσ κανόνεσ του ΠΠΔΣ που αφοροφν τα πρότυπα εμφάνιςθσ:  

 

*ΚΤ.24+ Η αρχικι ςελίδα ενόσ ΔΔΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ περιλαμβάνει: • το λογότυπο και τθν πλιρθ 

επίςθμθ επωνυμία του φορζα • ταχυδρομικι διεφκυνςθ, αρικμοφσ τθλεφϊνων και 

τθλεομοιοτυπίασ, διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου του φορζα  

 

*ΚΤ.26+ Ο επιςκζπτθσ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ζχει τθ δυνατότθτα μετάβαςθσ ςτθν αρχικι ςελίδα ενόσ 

ΔΔΣ από οποιαδιποτε ιςτοςελίδα του ΔΔΣ.  

 

*ΚΤ.27+ Κάκε Δθμόςιοσ Διαδικτυακόσ Σόποσ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ περιλαμβάνει:  

• τθν πλιρθ επίςθμθ επωνυμία του φορζα • οργανόγραμμα των υπθρεςιϊν του φορζα  

• ςφντομθ παρουςίαςθ του φορζα • πλθροφορίεσ για τθν θγεςία/ διοίκθςθ του φορζα  

• νομοκεςία που διζπει τθ λειτουργία του φορζα και τθν άςκθςθ των αρμοδιοτιτων του  

• πλθροφορίεσ για τισ υπθρεςίεσ που παρζχει ο φορζασ και τον τρόπο παροχισ τουσ  

• νζα – ανακοινϊςεισ  

 

*ΚΤ.49+ Προςβαςιμότθτα: Οι δθμόςιοι διαδικτυακοί τόποι ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ςυμμορφϊνονται με 

το πρότυπο των Οδθγιϊν για τθν Προςβαςιμότθτα του Περιεχομζνου του Ιςτοφ Web 

Content Accessibility Guidelines (WCAG), ζκδοςθ 2.0, ςε επίπεδο ςυμμόρφωςθσ 

τουλάχιςτον «ΑΑ».  

 

*ΚΤ.50+ Σο περιεχόμενο κάκε Δθμόςιου Διαδικτυακοφ Σόπου ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ αναπτφςςεται με 

τζτοιο τρόπο ϊςτε να μθν απαιτείται θ χριςθ ςυγκεκριμζνου φυλλομετρθτι Ιςτοφ για τθν 

πρόςβαςθ ςε αυτό. Κάκε ΔΔΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ είναι προςβάςιμοσ τουλάχιςτον με τισ εκδόςεισ τισ 

τελευταίασ πενταετίασ των Internet Explorer και Mozilla Firefox, Chrome και Safari.  
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*KΠ.30+ Οι δθμόςιοι διαδικτυακοί τόποι και θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ που προςφζρονται 

μζςω διαδικτφου (με χριςθ φυλλομετρθτι) και για χριςθ από φορθτζσ ςυςκευζσ, 

ΠΡΟΣΕΙΝΕΣΑΙ ΝΑ λαμβάνουν υπόψθ τισ Βζλτιςτεσ Πρακτικζσ Παγκοςμίου Ιςτοφ για Κινθτά 

που ςυνίςτανται από το W3C (Mobile Web Best Practices).  

 

Σα πρότυπα κα ελεγχκοφν προ τθσ οριςτικισ τουσ παραλαβισ τουσ ςφμφωνα με τθν *KΠ.28+:  

• Ζλεγχο ςυμμόρφωςθσ τθσ ςφνταξθσ HTML που περιλαμβάνεται ςτισ ιςτοςελίδεσ ςφμφωνα 

με τα πρότυπα του W3C.  

• Ζλεγχο επικφρωςθσ τθσ ςωςτισ χριςθσ Cascading Style Sheets (CSS).  

• Ζλεγχο ποιότθτασ, προςβαςιμότθτασ και ιδιωτικότθτασ του περιεχομζνου των 

ιςτοςελίδων του ΔΔΣ.  

 

Οι παραπάνω ζλεγχοι κα εκτελοφνται με εργαλεία ι υπθρεςίεσ που προτείνονται από τθ W3C 

ςφμφωνα με τουσ προβλεπόμενουσ όρουσ χριςθσ τουσ. 

 

C.4 Λειτουργία με Αςφαλζσ Πρωτόκολλο Επικοινωνίασ (ssl/tls)  

Ο Ανάδοχοσ, εντόσ ενόσ (1) μινα από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ, κα πρζπει 

να ζχει προμθκεφςει το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. με πιςτοποιθτικό αςφαλείασ SSL για το domain 

www.inedivim.gr, για ζνα ζτοσ. Εντόσ του ίδιου χρονικοφ διαςτιματοσ, κα ζχει υλοποιιςει όλεσ 

τισ απαραίτθτεσ εργαςίεσ και αναβακμίςεισ ςτο λογιςμικό διαχείριςθσ περιεχομζνου CMS Drupal 

τθσ διαδικτυακισ πφλθσ, ϊςτε να εγκαταςτακεί το πιςτοποιθτικό αςφαλείασ και να λειτουργεί θ 

πφλθ ςυνολικά με αςφαλζσ πρωτόκολλο επικοινωνίασ (https://www.inedivim.gr). 

 

C.5 Δοκιμζσ Ελζγχου & Εγκατάςταςη  

Η εγκατάςταςθ των νζων πρότυπων εμφάνιςθσ και  του αςφαλοφσ πρωτόκολλου 

επικοινωνίασ κα γίνει αρχικά ςε εγκατάςταςθ επίδειξθσ (demo) του Αναδόχου, όπου κα 

ολοκλθρωκεί θ προςαρμογι και παραμετροποίθςθ τουσ,  και ςε αυτό το περιβάλλον κα 

ολοκλθρωκοφν οι δοκιμζσ ελζγχου και θ εκπαίδευςθ των χρθςτϊν. Σα ολοκλθρωμζνα πρότυπα 

εμφάνιςθσ και  το αςφαλζσ πρωτόκολλο επικοινωνίασ  ςτθ ςυνζχεια κα εγκαταςτακοφν ςτον 

παραγωγικό διακομιςτι ςτθν Ενιαία Μθχανογραφικι Τποδομι του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.. 

 

Επιπλζον, ο Ανάδοχοσ κατά τθ περίοδο ανάπτυξθσ των προτφπων εμφάνιςθσ κα προτείνει 

ειδικό ζντυπο για τθν αναλυτικι καταγραφι απαιτιςεων και παρατθριςεων των χρθςτϊν, κακϊσ 

και προβλθμάτων ι/και δυςλειτουργιϊν, τισ οποίεσ κα ςυλλζγει και κα προβαίνει ςτθν άμεςθ 

αποκατάςταςι τουσ. 

 

C.6 Εγχειρίδιο χρήςησ  

Σο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. διακζτει  Εγχειρίδιο Διαχειριςτϊν τθσ διαδικτυακισ πφλθσ του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 

ςτο οποίο περιγράφεται το ςφνολο των λειτουργιϊν τθσ (π.χ. πλοιγθςθ, γραφικό περιβάλλον, 

λειτουργία blocks κ.α.) και αναλυτικζσ οδθγίεσ χριςθσ αυτϊν. 
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Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει πλιρεσ και ενθμερωμζνο το ανωτζρω Εγχειρίδιο, 

για όςεσ λειτουργίεσ υλοποιιςει ι επθρεάςει με τθν εγκατάςταςθ των νζων προτφπων 

εμφάνιςθσ και του αςφαλοφσ πρωτοκόλλου λειτουργίασ. 

 

C.7 Εκπαίδευςη 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρζχει υπθρεςίεσ εκπαίδευςθσ ζξι (6) ωρϊν ςυνολικά ςε 

Ομάδα Διαχειριςτϊν που κα υποδείξει το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., με ςτόχο τθν εξοικείωςι τουσ με τθ 

λειτουργία τθσ εφαρμογισ και των νζων υποδομϊν. 

 

Η εκπαίδευςθ των Ομάδασ Διαχειριςτϊν του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. κα επικεντρωκεί ςε κζματα 

ενθμζρωςθσ και διαχείριςθσ, εναρμόνιςθσ με το φςτθμα Αςφάλειασ τθσ Ενιαίασ 

Μθχανογραφικισ Τποδομισ του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και λειτουργίασ τθσ εφαρμογισ. Οι υπθρεςίεσ 

εκπαίδευςθσ κα υλοποιθκοφν ςτο αυτοτελζσ Δίκτυο Προςομοίωςθσ (ΔΠ) του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., 

ςφμφωνα με πρόγραμμα που κα εκπονθκεί από τθν Ομάδα ςε ςυνεργαςία με τον Ανάδοχο. 

 

C.8 Τπηρεςίεσ υντήρηςησ και Σεχνικήσ Τποςτήριξησ διαδικτυακήσ πφλησ 

Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 

Ο Ανάδοχοσ κα παράςχει Τπθρεςίεσ υντιρθςθσ και Σεχνικισ Τποςτιριξθσ τθσ 

Διαδικτυακισ πφλθσ του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.  για ζνα (1) ζτοσ από τθν  από τθν θμερομθνία υπογραφισ 

τθσ ςφμβαςθσ. τόχοσ των υπθρεςιϊν αυτϊν είναι θ άμεςθ βοικεια ςτθ χριςθ τθσ διαδικτυακισ 

πφλθσ, θ εξαςφάλιςθ τθσ καλισ λειτουργίασ του διακομιςτι και του λογιςμικοφ διαχείριςθσ 

περιεχομζνου CMS Drupal, θ άμεςθ διόρκωςθ προβλθμάτων, και θ άμεςθ αποκατάςταςθ των 

βλαβϊν.  

 

Ο διακομιςτισ ςτον οποίο είναι εγκατεςτθμζνθ θ Διαδικτυακι πφλθ  φιλοξενείται ςτισ 

υποδομζσ ςφννεφου (cloud)  ςτισ εγκαταςτάςεισ του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ςε μορφι εικονικοφ 

μθχανιματοσ (VM) με λειτουργικό ςφςτθμα Windows Server 2012 και εγκατεςτθμζνα λογιςμικά 

Apache/2.4.10 (Win32), OpenSSL/1.0.1i,PHP/5.5.15, MySQL. Η ζκδοςθ του λογιςμικοφ διαχείριςθσ 

περιεχομζνου είναι Drupal 7.42. 

 

Ειδικότερα, ο Ανάδοχοσ οφείλει να παρζχει τισ ακόλουκεσ Τπθρεςίεσ: 

1. Παρακολοφκθςθ του διακομιςτι για τθν ομαλι λειτουργία του και αποκατάςταςθ 

ςφαλμάτων.  

2. υντιρθςθ και αναβάκμιςθ λειτουργικοφ ςυςτιματοσ του διακομιςτι.  

3. υντιρθςθ, αναβάκμιςθ και ρφκμιςθ τείχουσ προςταςίασ λογιςμικοφ ςυςτιματοσ του 

διακομιςτι.  

4. υντιρθςθ, αναβάκμιςθ ςτισ νεότερεσ εκδόςεισ, κακϊσ και εγκατάςταςθ επιδιορκϊςεων 

προβλθμάτων αςφαλείασ παλαιότερων εκδόςεων  (patches) λογιςμικϊν Apache, PHP και 

λοιπϊν αρκρωµάτων (modules) του web server και αποκατάςταςθ ςφαλμάτων.  

5. υντιρθςθ, αναβάκμιςθ ςτισ νεότερεσ εκδόςεισ,  κακϊσ και εγκατάςταςθ επιδιορκϊςεων 

προβλθμάτων αςφαλείασ παλαιότερων εκδόςεων  (patches) τθσ βάςθσ δεδομζνων MySQL και 

αποκατάςταςθ ςφαλμάτων. 

16PROC004292932 2016-04-25

ΑΔΑ: ΨΗ5Ξ46ΨΖΣΠ-ΧΗΦ



ΙΝΕΔΙΒΙΜ- ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΕΜΦΑΝΙΗ, ΑΦΑΛΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΗ ΠΤΛΗ ΙΝΕΔΙΒΙΜ» 

 

7 

 

6. υντιρθςθ, υποςτιριξθ, αναβάκμιςθ, κακϊσ και εγκατάςταςθ επιδιορκϊςεων προβλθμάτων 

αςφαλείασ παλαιότερων εκδόςεων  (patches) λογιςμικοφ CMS Drupal και αποκατάςταςθ 

ςφαλμάτων. 

7. Σιρθςθ αντιγράφων αςφαλείασ ςε επίπεδο εφαρμογϊν και βάςθσ δεδομζνων ςφμφωνα με 

τισ Κανονιςμό Αςφαλείασ Δεδομζνων Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.. Ο Ανάδοχοσ οφείλει να προςαρμόςει το 

λογιςμικό τθσ κεντρικισ διαδικτυακισ πφλθσ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ϊςτε να λαμβάνονται αντίγραφα 

αςφαλείασ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.. Η διατιρθςθ των αντιγράφων 

αςφαλείασ δεδομζνων και εφαρμογϊν που περιλαμβάνονται ςτθν πολιτικι αντιγράφων 

αςφαλείασ αποτελεί αποκλειςτικι ευκφνθ του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και όχι του Αναδόχου. Σο 

Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. για να επιβεβαιϊςει τθ ςωςτι λειτουργία τθσ διαδικαςίασ, ζχει το δικαίωμα  να 

ηθτιςει από τον Ανάδοχο να γίνει δοκιμαςτικι επαναφορά τθσ πφλθσ μζχρι δφο φορζσ εντόσ 

τθσ περιόδου ςυντιρθςθσ ςε περιβάλλον προςομοίωςθσ. 

8. Παροχι εγγφθςθσ για τθν αςφάλεια των δεδομζνων και πλθροφοριϊν που αποκθκεφονται 

και διακινοφνται ςτο ςφςτθμα. 

9. Παροχι τθλεφωνικϊν υπθρεςιϊν Help Desk όλεσ τισ θμζρεσ τθσ εβδομάδασ (24x7) µε 

ανταπόκριςθ εντόσ  2 ωρϊν από τθν αναγγελία προβλιματοσ. 

 

C.8.1 Αποκατάςταςη βλαβϊν λογιςμικοφ & εξοπλιςμοφ - Σήρηςη Εγγυημζνου Επιπζδου 

Τπηρεςιϊν – Ρήτρεσ  

Ο Ανάδοχοσ κα ειδοποιείται μζςω τθλεφϊνου και θλεκτρονικοφ μθνφματοσ για βλάβεσ και 

δυςλειτουργίεσ  τθσ διαδικτυακισ πφλθσ του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., τισ οποίεσ υποχρεοφται να αποκακιςτά 

κακ’ όλεσ τισ θμζρεσ τθσ εβδομάδασ (24x7) µε ανταπόκριςθ εντόσ 2 ωρϊν από τθν αναγγελία 

τουσ.  

 

Ωσ Χρόνοσ απόκριςθσ ορίηεται ο χρόνοσ που μεςολαβεί από τθν αναγγελία βλάβθσ ςτο Help 

Desk του Αναδόχου, μζχρι τθ χρονικι ςτιγμι άφιξθσ του τεχνικοφ ςτον χϊρο τθσ βλάβθσ ι τθσ 

ζναρξθσ αντιμετϊπιςθσ του προβλιματοσ από τουσ χϊρουσ του Αναδόχου (remote), εάν αυτό 

ενδείκνυται.  

 

Ωσ Χρόνοσ Αποκατάςταςθσ Βλάβθσ λογίηεται το χρονικό διάςτθμα από τθν αναγγελία τθσ 

βλάβθσ ζωσ τθν επαναφορά του ςυςτιματοσ ςε κανονικι λειτουργία.  

 

ε περίπτωςθ βλάβθσ υλικοφ (hardware) του διακομιςτι, κα πραγματοποιείται από τον 

Ανάδοχο επανεγκατάςταςθ του λογιςμικοφ ςυςτιματοσ, των λογιςμικϊν Apache, PHP και λοιπϊν 

αρκρωµάτων (modules) του web server και του λογιςμικοφ τθσ διαδικτυακισ πφλθσ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., 

ςε διακομιςτι που κα διακζςει το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., από αντίγραφο αςφαλείασ που κα του διακζςει 

το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.. Μετά από τθν αποκατάςταςθ τθσ βλάβθσ, κα εκτελείται ζλεγχοσ τθσ καλισ 

λειτουργίασ του ςυςτιματοσ.  τθν περίπτωςθ αυτι ωσ Χρόνοσ Αποκατάςταςθσ Βλάβθσ λογίηεται 

το χρονικό διάςτθμα από τθν διάκεςθ του διακομιςτι από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ςτον Ανάδοχο ζωσ τθν 

επαναφορά του ςυςτιματοσ ςε κανονικι λειτουργία  
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Ο Μζγιςτοσ Χρόνοσ Αποκατάςταςθσ Βλάβθσ ορίηεται ςτισ 24 ϊρεσ. ε περίπτωςθ που ο 

Μζγιςτοσ Χρόνοσ Αποκατάςταςθσ Βλάβθσ, είναι μεγαλφτεροσ από 24 ϊρεσ, τότε για κάκε ϊρα 

υπζρβαςισ του κα επιβάλλεται ςτον Ανάδοχο ριτρα ίςθ με το 0,5% επί του ςυμβατικοφ 

τιμιματοσ τθσ ςφμβαςθσ. 

 

C.8.2  Σήρηςη Αρχείου Ενεργειϊν - Σριμηνιαίεσ Εκθζςεισ Τλοποίηςησ 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί ενθμερωμζνο και επικαιροποιθμζνο αρχείο των ενεργειϊν-

εργαςιϊν που πραγματοποιεί ςτθ διαδικτυακι πφλθ του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και αφοροφν ςε 

οποιαδιποτε ενζργεια αποκατάςταςθσ βλάβθσ, ςυντιρθςθσ, αναβάκμιςθσ, αλλαγισ ι 

προςκικθσ ςτο περιεχόμενό ι ςτο λογιςμικό διαχείριςθσ τθσ.  

 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλει ςτθν Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ και Παραλαβισ του 

ζργου Σριμθνιαίεσ Εκκζςεισ Τλοποίθςθσ με το ςφνολο των ανωτζρω ενεργειϊν που υλοποίθςε 

για κάκε τρίμθνο.  

 

D ΣΡΟΠΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ  -  ΠΑΡΑΔΟΣΕΑ  

 

Ο Ανάδοχοσ κα υλοποιιςει τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο C ωσ ακολοφκωσ: 

 

Παραδοτζο 1: Προςχζδια προτφπων εμφάνιςησ 

Ο Ανάδοχοσ, εντόσ 10 εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ, 

κα παρουςιάςει ςε ψθφιακι και ζντυπθ μορφι προςχζδια (wireframes) του προτφπου 

εμφάνιςθσ τθσ αρχικισ ςελίδασ και των επιμζρουσ ςελίδων για υπολογιςτι και φορθτζσ 

ςυςκευζσ, όπωσ αναφζρεται ςτισ παραγράφουσ C.1 & C.2  

 

Παραδοτζο 2: Παράδοςη δοκιμαςτικϊν προτφπων  

Με βάςθ τα παραπάνω προςχζδια και τισ οδθγίεσ τθσ Επιτροπισ Παρακολοφκθςθσ και 

Παραλαβισ του ζργου, ο Ανάδοχοσ κα υποβάλει εντόσ ενόσ (1) μήνα από τθν υπογραφι τθσ 

ςφμβαςθσ, τουλάχιςτον δφο δοκιμαςτικά πρότυπα εμφάνιςησ για υπολογιςτή και φορητζσ 

ςυςκευζσ, προκειμζνου να γίνει θ επιλογι του ενδεδειγμζνου, όπωσ αναφζρεται ςτισ 

παραγράφουσ C.1 & C.2  

 

Εάν θ Επιτροπι κρίνει ότι κανζνα από τα πρότυπα δεν κεωρείται ικανοποιθτικό, κα ηθτιςει 

εγγράφωσ να δθμιουργθκοφν δφο (2) νζα πρότυπα εντόσ πζντε (5) εργάςιμων θμερϊν.  

 

Παραδοτζο 3: Προμήθεια & λειτουργία πιςτοποιητικοφ αςφαλείασ (ssl/tls) 

Εντόσ ενόσ (1) μήνα από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ο Ανάδοχοσ: 

o κα προμθκεφςει ετιςιο πιςτοποιθτικό αςφαλείασ για το domain inedivim.gr  
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o κα ολοκλθρϊςει τθν εγκατάςταςι του, κακϊσ και δοκιμζσ ελζγχου, ϊςτε να τεκεί ςε πλιρθ 

λειτουργία θ Διαδικτυακισ πφλθ του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., με αςφαλζσ πρωτόκολλο επικοινωνίασ 

(https://www.inedivim.gr),  

όπωσ αναφζρεται ςτθν παράγραφο C.4. 

Παραδοτζο 4: Πρότυπο εμφάνιςησ για υπολογιςτή 

τθ ςυνζχεια, με βάςθ τθν επιλογι και τισ οδθγίεσ τθσ Επιτροπισ, ο Ανάδοχοσ κα 

τελειοποιιςει και αναπτφξει όλθ τθ ςειρά προτφπων που αφοροφν ςτισ επιμζρουσ κεματικζσ 

ενότθτεσ τθσ διαδικτυακισ πφλθσ, τα προγράμματα και τισ δράςεισ του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.. Ο Ανάδοχοσ 

κα παραδϊςει εγκατεςτθμζνο και πλιρωσ λειτουργικό το πρότυπο εμφάνιςθσ για υπολογιςτι 

εντόσ δφο (2) μηνϊν  από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ όπωσ αναφζρεται ςτθν παράγραφο C.1.   

 

Παραδοτζο 5: Πρότυπο εμφάνιςησ για φορητζσ ςυςκευζσ 

τθ ςυνζχεια, με βάςθ τθν επιλογι και τισ οδθγίεσ τθσ Επιτροπισ, ο Ανάδοχοσ κα 

τελειοποιιςει και αναπτφξει όλθ τθ ςειρά προτφπων για φορθτζσ ςυςκευζσ που αφοροφν ςτισ 

επιμζρουσ κεματικζσ ενότθτεσ τθσ διαδικτυακισ πφλθσ, τα προγράμματα και τισ δράςεισ του 

Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.. Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να παραδϊςει εγκατεςτθμζνο και πλιρωσ λειτουργικό το 

πρότυπο εμφάνιςθσ για φορθτζσ ςυςκευζσ εντόσ τριϊν (3) μηνϊν  από τθν υπογραφι τθσ 

ςφμβαςθσ όπωσ αναφζρεται ςτθν παράγραφο C.2.  

 

Παραδοτζο 6:  Εγχειρίδιο χρήςησ & Εκπαίδευςη Χρηςτϊν 

Ο Ανάδοχοσ ςε διάςτθμα τριϊν (3) μηνϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ κα κατακζςει 

ενθμερωμζνο εγχειρίδιο χριςθσ Διαχειριςτι, ςε ψθφιακι μορφι, και κα εκπαιδεφςει τθν Ομάδα 

Διαχειριςτϊν που κα υποδείξει το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., όπωσ αναφζρεται ςτισ παραγράφουσ C.6 & C.7  

 

Παραδοτζα 7-10: Σριμηνιαίεσ Εκθζςεισ Τλοποίηςησ Τπηρεςιϊν υντήρηςησ και 

Σεχνικήσ Τποςτήριξησ 

Οι εκκζςεισ κα υποβάλλονται μετά το πζρασ του εκάςτοτε θμερολογιακοφ τρίμθνου από 

τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ και εντόσ 10 εργάςιμων ημερϊν. Επιπλζον, κα 

κατατίκενται ςε δφο (2) πρωτότυπα αντίγραφα, ςε ζντυπη και ψηφιακή μορφή, όπωσ 

αναφζρεται ςτθν παράγραφο C.8.2. 

 

Ολοκλήρωςη και παράδοςη του ζργου  

Η υλοποίθςθ, εγκατάςταςθ και παράδοςθ του Ζργου κα γίνει ςε διακομιςτι που 

φιλοξενείται ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ Κεντρικισ Τπθρεςίασ του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.  ςφμφωνα με τα 

οριηόμενα ςτισ παραγράφουσ C.5  και C.8. 

 

υγκεκριμζνα, ο Ανάδοχοσ: 

o κα εγκαταςτιςει και παραδϊςει ςε πλιρθ λειτουργία το ςφνολο των θλεκτρονικϊν 

υπθρεςιϊν που ηθτοφνται ςτο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 

o κα εκτελζςει οποιαδιποτε εργαςία απαιτείται ςφμφωνα με τθ προκιρυξθ του ζργου. 

o κα εγκαταςτιςει και κζςει ςε καλι λειτουργία το ςφνολο των νζων εφαρμογϊν. 
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o κα ςυνεργαςτεί με τουσ υπευκφνουσ του Φορζα για τθν ομαλι λειτουργία τθσ Διαδικτυακισ 

πφλθσ του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.   ςτθν υφιςτάμενθ δομι του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ..  

 

E ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΧΟΤ  

 

E.1 τοιχεία τεκμηρίωςησ Τποψηφίου Αναδόχου 

Ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ οφείλει να κατακζςει με τθν προςφορά του, τα ακόλουκα ςτοιχεία 

τεκμθρίωςθσ: 

 

E.1.1 Ποιότητα προςφερόμενων υπηρεςιϊν. 

Περιγραφι των μζτρων που λαμβάνει ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ για τθν εξαςφάλιςθ τθσ 

ποιότθτασ των προςφερόμενων υπθρεςιϊν του. Σεκμθρίωςθ του ωσ άνω κριτθρίου αποτελεί το 

πιςτοποιθτικό υςτιματοσ Διαχείριςθσ Ποιότθτασ ςφμφωνα με το πρότυπο ISO  ι ιςοδφναμο, με 

ςχετικό πεδίο εφαρμογισ. 

 

E.1.2 Επαγγελματική ικανότητα ςτην υλοποίηςη του αντικειμζνου του ζργου. 

Ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ οφείλει να διακζτει τεκμθριωμζνα αποδεδειγμζνθ επαγγελματικι 

ικανότθτα ςτθν υλοποίθςθ του αντικειμζνου του ζργου και προσ το ςκοπό αυτό οφείλει να 

υποβάλει ωσ ςτοιχείο τεκμθρίωςθσ κατάλογο με τα ζργα λογιςμικοφ διαχείριςθσ περιεχομζνου 

Drupal που ζχει ολοκλθρϊςει ι εκτελεί κατά τα τελευταία πζντε (5)  ζτθ. Ο εν λόγω Κατάλογοσ 

πρζπει να ςυνταχκεί ςφμφωνα με το ακόλουκο υπόδειγμα: 

  

Α

Α/Α 

ΑΝΣΙΤΜ

ΒΑΛΛΟΜ

ΕΝΟ 

ΤΝΣΟΜΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΕΚΣΕΛΕΗ 

ΕΡΓΟΤ (από 

– ζωσ) 

ΠΡΟΫΠΟ-

ΛΟΓΙΜΟ 

ΠΑΡΟΤΑ 

ΦΑΗ 

ΤΝΟΠΣΙΚΗ 

ΠΕΡΓΡΑΦΗ 

ΤΝΕΙΦΟΡΑ ΣΟ 

ΕΡΓΟ 

ΠΟΟΣΟ 

ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

ΣΟ ΕΡΓΟ 

(προχπολογιςμό

σ) 

ΣΟΙΧΕΙΟ 

ΣΕΚΜΗΡΙΩ

Η 

(τφποσ & 

θμ/νία) 

         

         

 

Όπου: 

«ΠΑΡΟΤΑ ΦΑΗ»: ολοκλθρωμζνο ι ςε εξζλιξθ 

«ΣΟΙΧΕΙΟ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ»: ενδεικτικά, βεβαίωςθ καλισ εκτζλεςθσ ι ανάλογο  πιςτοποιθτικό 

Δθμόςιασ Αρχισ, πρωτόκολλο παραλαβισ Δθμόςιασ Αρχισ, διλωςθ πελάτθ-ιδιϊτθ. 

 

Εάν ο Αντιςυμβαλλόμενοσ είναι Δθμόςιοσ Φορζασ ωσ ςτοιχείο τεκμθρίωςθσ υποβάλλεται 

πιςτοποιθτικό ι πρωτόκολλο παραλαβισ ι βεβαίωςθ καλισ εκτζλεςθσ που ζχει ςυνταχκεί και 

αρμοδίωσ υπογραφεί από τθν αρμόδια Δθμόςια Αρχι.  
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Εάν ο Αντιςυμβαλλόμενοσ είναι Ιδιϊτθσ, ωσ ςτοιχείο τεκμθρίωςθσ υποβάλλεται είτε ςχετικι 

διλωςθ του ιδιϊτθ, όπωσ νομίμωσ εκπροςωπείται, είτε ςχετικι διλωςθ του υποψθφίου 

αναδόχου. 

Ελάχιςτθ προχπόκεςθ: Ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ πρζπει να ζχει ολοκλθρϊςει επιτυχϊσ και 

να παρουςιάςει αναλυτικά τρία  (3) τουλάχιςτον ζργα λογιςμικοφ διαχείριςθσ περιεχομζνου 

Drupal, και να τα παρουςιάηει αναλυτικά. 

 

Σα ςχετικά ςτοιχεία κα πρζπει να είναι όςο το δυνατό πιο αναλυτικά και 

εμπεριςτατωμζνα, ϊςτε να δίνουν ςαφι εικόνα τθσ εμπειρίασ του υποψθφίου αναδόχου ςτθν 

υλοποίθςθ αντίςτοιχων ζργων. 

Ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ δφναται να υποβάλει κάκε επιπλζον των ανωτζρω ςτοιχείο που 

τεκμθριϊνει τθν εμπειρία του ςτα ανωτζρω κζματα. 

 

θμειϊνεται ότι, θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα επαλικευςθσ τθσ ακρίβειασ 

και αξιοπιςτίασ των δθλϊςεων με απευκείασ επικοινωνία με τουσ προςδιοριςμζνουσ πελάτεσ, 

τουσ οποίουσ αναφζρει ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ. 

 

E.2 Ομάδα Ζργου  

Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλει ςτθν Προςφορά του ολοκλθρωμζνθ 

πρόταςθ για τθν Ομάδα Ζργου, το προςωπικό που κα διακζςει για τθ διοίκθςθ και υλοποίθςθ 

του Ζργου, το αντικείμενο και τον χρόνο απαςχόλθςισ τουσ ςτο Ζργο. Συχόν αλλαγι του 

προςωπικοφ κα τελεί υπό τθν ζγκριςθ του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. μετά από ςχετικι ειςιγθςθ τθσ Επιτροπισ 

Παραλαβισ. 

 

Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ υποχρεοφται να κακορίςει ςτθν προςφορά του τουλάχιςτον δφο 

(2) ςτελζχη που κα ςυμμετζχουν ςτθν Ομάδα Ζργου και ςυγκεκριμζνα: 

 Να κακορίςει τα ςτελζχθ που κα αναλάβουν ωσ Τπεφκυνοσ Ζργου και αναπλθρωτισ 

Τπεφκυνοσ Ζργου. 

 Να κατακζςει βιογραφικό ςθμείωμα για κάκε μζλοσ τθσ Ομάδασ Ζργου, με τθν προχπόκεςθ 

ότι διακζτουν κατ’ ελάχιςτον 2ετι επαγγελματικι εμπειρία με ςυμμετοχι ςε ζργα που 

υλοποιικθκαν με λογιςμικό διαχείριςθσ περιεχομζνου CMS Drupal. 

 Να περιγράψει τον ρόλο και γνωςτικό αντικείμενο που κα καλφψει κάκε μζλοσ τθσ Ομάδασ 

ζργου. 

 Να δθλϊςει τθ ςχζςθ τουσ με τον υποψιφιο Ανάδοχο (υπάλλθλοσ, ςτζλεχοσ υπεργολάβου, 

εξωτερικόσ ςυνεργάτθσ). Για τα ςτελζχθ τθσ Ομάδασ που είναι εξωτερικοί ςυνεργάτεσ και δεν 

ανικουν ςτο μόνιμο προςωπικό του Αναδόχου κα πρζπει να υποβάλλονται υπεφκυνεσ 

δθλϊςεισ, ότι υπάρχει ςυμφωνία ςυνεργαςίασ κακόλθ τθ διάρκεια του ζργου και ότι 

γνωρίηουν τουσ όρουσ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ. 

 

Επιπλζον, το ςτζλεχοσ του Αναδόχου που κα αναλάβει τον ρόλο του Τπεφκυνου Ζργου 

(Project Manager) κα πρζπει να διακζτει τουλάχιςτον τα ακόλουκα προςόντα και εμπειρία, 

επαρκϊσ τεκμθριωμζνα: 
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 Πανεπιςτθμιακό δίπλωμα ςπουδϊν κλάδου Πλθροφορικισ. Επικυμθτι είναι θ φπαρξθ 

μεταπτυχιακϊν τίτλων ςπουδϊν.  

 Σουλάχιςτον πενταετή (5) επαγγελματικι εμπειρία ςε κζςεισ Τπεφκυνου Ζργου (Project 

Manager), ςε ζργα Πλθροφορικισ. 

 Εμπειρία ςε ζργα υλοποίθςθσ Διαδικτυακϊν Εφαρμογϊν. 

 Εμπειρία τουλάχιςτον ςε δφο (2) ζργα υλοποίθςθσ και διαχείριςθσ λογιςμικοφ διαχείριςθσ 

περιεχομζνου Drupal. 

 

θμειϊνεται ότι θ εμπειρία αποδεικνφεται με τθ ςυμμετοχι ςε αντίςτοιχα ζργα και  

αποτυπϊνεται ςτο βιογραφικό ςθμείωμα των μελϊν τθσ Ομάδασ Ζργου. 

 

E.3 Σεχνική Ομάδα Τποςτήριξησ (ΣΟΤ) 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να διακζτει ςε ετοιμότθτα Σεχνικι Ομάδα Τποςτιριξθσ 

τουλάχιςτον δφο ατόμων, ζτςι ϊςτε να εξαςφαλίηει τθν κάλυψθ των υπθρεςιϊν υντιρθςθσ και 

Σεχνικισ Τποςτιριξθσ και τθν Σιρθςθ Εγγυθμζνου Επιπζδου (βλ. παράγραφο C.8.2). Ο Ανάδοχοσ 

εγγυάται για τθν εμπειρία των ςτελεχϊν τθσ ΣΟΤ και κα ενθμερϊςει εγγράφωσ τθν Ανακζτουςα 

Αρχι / Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. για τα ςτοιχεία επικοινωνίασ τουσ, και τυχόν μεταβολι αυτϊν. Σα μζλθ τθσ 

ΣΟΤ πρζπει να αναφερκοφν ςτον παρακάτω πίνακα και μπορεί να είναι διαφορετικά τθσ ομάδασ 

Ζργου: 

 

α/α Ονομ/μο Σεχνικοφ Ιδιότθτα Σθλζφωνο 

Κλιςθσ 

Email Ώρεσ Τπθρεςίασ 

      

      

 

E.4  Λοιπζσ υποχρεϊςεισ  

1. Κακόλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ του Ζργου, ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να ςυνεργάηεται ςτενά με το 

Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. υποχρεοφται δε να λαμβάνει υπόψθ του οποιεςδιποτε παρατθριςεισ ςχετικά με 

τθν εκτζλεςθ του Ζργου. Ο Ανάδοχοσ, εφόςον ηθτθκεί, υποχρεοφται να παρίςταται ςε 

υπθρεςιακζσ ςυνεδριάςεισ που αφοροφν ςτο Ζργο (τακτικζσ και ζκτακτεσ), παρουςιάηοντασ 

τα απαραίτθτα ςτοιχεία για τθν αποτελεςματικι λιψθ αποφάςεων. 

2. Ο Ανάδοχοσ κα είναι πλιρωσ και αποκλειςτικά μόνοσ υπεφκυνοσ για τθν τιρθςθ τθσ 

ιςχφουςασ νομοκεςίασ ωσ προσ το απαςχολοφμενο από αυτόν προςωπικό για τθν εκτζλεςθ 

των υποχρεϊςεων τθσ φμβαςθσ. ε περίπτωςθ οποιαςδιποτε παράβαςθσ ι ηθμίασ που 

προκλθκεί ςε τρίτουσ υποχρεοφται μόνοσ αυτόσ προσ αποκατάςταςι τθσ. 

3. Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να εγγυάται για τθ διάκεςθ του αναφερομζνου ςτθν Προςφορά του, 

επιςτθμονικοφ και λοιποφ προςωπικοφ, κακϊσ επίςθσ και ςυνεργατϊν, που κα διακζτουν τθν 

απαιτοφμενθ εμπειρία, τεχνογνωςία και ικανότθτα, ϊςτε να ανταποκρικοφν πλιρωσ ςτισ 

απαιτιςεισ τθσ φμβαςθσ, υπόςχεται δε και βεβαιϊνει ότι κα επιδεικνφουν πνεφμα 

ςυνεργαςίασ κατά τισ επαφζσ τουσ με τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ και τα ςτελζχθ του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 

ι των εκάςτοτε υποδεικνυομζνων από αυτό προςϊπων. ε αντίκετθ περίπτωςθ, το 
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Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. δφναται να ηθτιςει τθν αντικατάςταςθ μζλουσ του προςωπικοφ του Αναδόχου, 

οπότε ο Ανάδοχοσ οφείλει να προβεί ςε αντικατάςταςθ με άλλο πρόςωπο, ανάλογθσ 

εμπειρίασ και προςόντων. Αντικατάςταςθ μζλουσ του προςωπικοφ του Αναδόχου, κατόπιν 

αιτιματόσ του, κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ του Ζργου, δφναται να γίνει μετά από ζγκριςθ 

του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και μόνο με άλλο πρόςωπο αντιςτοίχων προςόντων ι εμπειρίασ. Ο Ανάδοχοσ 

υποχρεοφται να ειδοποιιςει το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. εγγράφωσ, τουλάχιςτον τριάντα (30) 

θμερολογιακζσ θμζρεσ πριν από τθν αντικατάςταςθ.  

4. ε περίπτωςθ που μζλθ τθσ Ομάδασ Ζργου του Αναδόχου αποχωριςουν ι λφςουν τθ 

ςυνεργαςία τουσ μαηί του, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να εξαςφαλίςει ότι κατά το χρονικό 

διάςτθμα, μζχρι τθν αποχϊρθςι τουσ, κα παρζχουν κανονικά τισ υπθρεςίεσ τουσ και 

αφετζρου να αντικαταςτιςει άμεςα τουσ αποχωριςαντεσ ςυνεργάτεσ.  

5. Σο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. απαλλάςςεται από κάκε ευκφνθ και υποχρζωςθ από τυχόν ατφχθμα ι από 

κάκε άλλθ αιτία κατά τθν εκτζλεςθ του Ζργου. Σο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. δεν ζχει υποχρζωςθ 

καταβολισ αποηθμίωςθσ για υπερωριακι απαςχόλθςθ ι οποιαδιποτε άλλθ αμοιβι ςτο 

προςωπικό του Αναδόχου ι τρίτων. 

6. Ο Ανάδοχοσ οφείλει να ενεργεί με επιμζλεια και φροντίδα, ϊςτε να εμποδίηει πράξεισ ι 

παραλείψεισ που κα μποροφςαν να ζχουν αποτζλεςμα αντίκετο με το ςυμφζρον του 

Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.. 

7. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςαρμόηει το λογιςμικό ςφμφωνα με τισ αποφάςεισ τθσ Αρχισ 

Προςταςίασ Δεδομζνων Προςωπικοφ Χαρακτιρα και με τθ ςχετικι νομοκεςία (κυρίωσ Οδθγία 

95/46/ΕΚ, Ν.2472/1997, Ν.2774/1999, Ν.3471/2006). 

8. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυνεργάηεται με τθν Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ και Παραλαβισ 

του ζργου και να διευκολφνει το ζργο αυτισ και τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.  

 

E.5 Κυριότητα Προϊόντων και Τπηρεςιϊν 

Σο πλιρεσ και αποκλειςτικό περιουςιακό δικαίωμα επί του λογιςμικοφ εφαρμογϊν που ο 

Ανάδοχοσ κα καταςκευάςει εξ αρχισ ςε εκτζλεςθ τθσ φμβαςθσ μεταβιβάηεται επ’ αόριςτον, ςτο 

Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. για πλιρθ και απόλυτθ χριςθ και εκμετάλλευςθ από αυτό, από τθ δθμιουργία του.  

 

Σα δικαιϊματα επί του βαςικοφ λογιςμικοφ που ο Ανάδοχοσ εγκακιςτά ςτον εξοπλιςμό, 

παραμζνουν ςτουσ νόμιμουσ δικαιοφχουσ. Με τθν οριςτικι παραλαβι, το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. αποκτά τθ 

μθ αποκλειςτικι άδεια χριςθσ τουσ, υπό τουσ όρουσ και προχποκζςεισ που ζχει νομίμωσ κζςει ο 

κατά περίπτωςθ καταςκευαςτισ τουσ.  

 

Όλεσ οι εκκζςεισ και τα ςυναφι ςτοιχεία όπωσ χάρτεσ, διαγράμματα, ςχζδια, 

προδιαγραφζσ, πλάνα, ςτατιςτικά ςτοιχεία, υπολογιςμοί και κάκε άλλο ςχετικό ζγγραφο ι υλικό 

που αποκτάται, ςυγκεντρϊνεται ι καταρτίηεται από τον Ανάδοχο κατά τθν εκτζλεςθ τθσ 

φμβαςθσ, είναι εμπιςτευτικά και ανικουν ςτθν απόλυτθ ιδιοκτθςία του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Ο 

Ανάδοχοσ, μόλισ ολοκλθρϊςει τθν εκτζλεςθ τθσ φμβαςθσ, παραδίδει όλα τα ζγγραφα και τα 

ςτοιχεία ςτο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι.  
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Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να προβεί με δικζσ του δαπάνεσ και μζςα ςτισ αναγκαίεσ 

τεχνολογικζσ ι άλλεσ μεταβολζσ του λογιςμικοφ και ςε κάκε άλλθ απαραίτθτθ ι πρόςφορθ 

ενζργεια, όταν αυτζσ επιβάλλονται για τθν προςταςία των δικαιωμάτων τρίτων προςϊπων, που 

αποδεδειγμζνα ιςχυρίηονται πωσ ζχουν δικαίωμα επ' αυτϊν ι όταν θ Ανακζτουςα Αρχι 

εμποδίηεται ςτθ χριςθ τουσ λόγω αποδεδειγμζνθσ φπαρξθσ δικαιωμάτων τρίτων προςϊπων επ’ 

αυτϊν, παρζχοντασ προϊόντα ίδιασ αξίασ, απόδοςθσ και λειτουργίασ. Κατά τα λοιπά, ιςχφουν οι 

διατάξεισ του Ν. 2121/93 περί πνευματικισ ιδιοκτθςίασ.  

 

ε περίπτωςθ άςκθςθσ αγωγισ ι ενδίκου μζςου κατά του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. από τρίτο για 

οποιοδιποτε κζμα ςχετικά με δικαιϊματα επί του λογιςμικοφ, το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. οφείλει να 

ειδοποιιςει αμζςωσ και γραπτά με όλεσ τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ τον Ανάδοχο, ο οποίοσ 

υποχρεοφται να αμυνκεί, δικαςτικά και εξωδικαςτικά, για λογαριαςμό του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., ζναντι 

του τρίτου. ε κάκε περίπτωςθ, ο Ανάδοχοσ αφενόσ βαρφνεται με όλα τα ζξοδα τα οποία κα 

κλθκεί να καταβάλει το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. εξ αυτοφ του λόγου, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και κάκε 

δικαςτικισ δαπάνθσ ι αμοιβισ δικθγόρων, αφετζρου υποχρεοφται να αποηθμιϊςει το 

Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. για κάκε κετικι ι αποκετικι ηθμία που κα υποχρεωκεί δικαςτικϊσ θ τελευταία να 

καταβάλει από ενδεχόμενθ αποδοχι τθσ παραπάνω αγωγισ ι του ζνδικου μζςου. 

 

F ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ –  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ  

 

Ο χρόνοσ υλοποίθςθσ του Ζργου ορίηεται ςε δϊδεκα (12) μήνεσ από τθν θμερομθνία υπογραφισ 

τθσ φμβαςθσ, ωσ εξισ:  

 

ΠΑΡΑΔ

ΟΣΕΟ 

ΧΡΟΝΟ 

ΠΑΡΑΔΟΗ ΑΠΟ 

ΣΗΝ ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΣΗ 

ΤΜΒΑΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1 10 εργάςιμεσ 

θμζρεσ  

Προςχζδια -Wireframes Προτφπων 

2 1 μινασ  Παράδοςθ Δοκιμαςτικϊν  Προτφπων 

3 1 μινασ 1. Προμικεια και εγκατάςταςθ πιςτοποιθτικοφ αςφαλείασ 

2. Λειτουργία με αςφαλζσ πρωτόκολλο επικοινωνίασ (ssl/tls)  

4 2 μινεσ Παράδοςθ πρότυπου εμφάνιςθσ 

5 3 μινεσ Παράδοςθ πρότυπου εμφάνιςθσ για φορθτζσ ςυςκευζσ 

6 3 μινεσ  1.Εγχειρίδιο χριςθσ Διαχειριςτι 

2. Εκπαίδευςθ χρθςτϊν  

7 3 μινεσ  1θ Σριμθνιαία  Ζκκεςθ Τλοποίθςθσ 
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8 6 μινεσ 2θ Σριμθνιαία Ζκκεςθ Τλοποίθςθσ 

9 9 μινεσ 3θ Σριμθνιαία Ζκκεςθ Τλοποίθςθσ 

10 12 μινεσ 4θ Σριμθνιαία Ζκκεςθ Τλοποίθςθσ 

 

Οι χρόνοι υλοποίθςθσ των ανωτζρω εργαςιϊν είναι υποχρεωτικοί για τον Ανάδοχο και 

αποτυπϊνονται ςχθματικά ςτο παρακάτω διάγραμμα:  

 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ 

(μινεσ από 

τθν υπογραφι 

φμβαςθσ) 

 

10 

θμ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Παραδοτζο 1              

Παραδοτζο 2              

Παραδοτζο 3              

Παραδοτζο 4              

Παραδοτζο 5              

Παραδοτζο 6              

Παραδοτζο 7              

Παραδοτζο 8              

Παραδοτζο 9              

Παραδοτζο 10              

 

G ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗ  

 

Με απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. κα ςυγκροτθκεί Επιτροπι 

Παρακολοφκθςθσ του Ζργου του Αναδόχου και Παραλαβισ των υποβαλλομζνων παραδοτζων. Η 

Επιτροπι κα λειτουργεί κατά τα οριηόμενα ςτθν απόφαςθ ςυγκρότθςισ τθσ και οι αποφάςεισ 

που απορρζουν από τισ αρμοδιότθτζσ τθσ κα δεςμεφουν τον Ανάδοχο. 

 

Σο ζργο του Αναδόχου παρακολουκείται κακόλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και 

παραλαμβάνεται από τθν Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ και Παραλαβισ του ζργου, θ οποία  είναι 

αρμόδια για τθν παρακολοφκθςθ, τθν αξιολόγθςθ, και τον ζλεγχο των επιμζρουσ ενεργειϊν και 

του ςυνόλου του ζργου του Αναδόχου, ςυντάςςοντασ ςχετικό πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ 

τουσ. Η παρακολοφκθςθ δεν απαλλάςςει τον Ανάδοχο τθσ ευκφνθσ για ςφάλματα, ανακρίβειεσ ι 

παραλείψεισ που κα διαπιςτωκοφν κατά τθν παραλαβι του ζργου και τα οποία ο Ανάδοχοσ 

υποχρεοφται να αναμορφϊςει, ζςτω και αν αυτά δεν διαπιςτϊκθκαν κατά τθν εκτζλεςθ του 

ζργου. 

 

Σα παραδοτζα τθσ παραγράφου D κα ελζγχονται και παραλαμβάνονται από τθν Επιτροπι 

Παρακολοφκθςθσ και Παραλαβισ του Ζργου.  Η οριςτικι παραλαβι τουσ κα πραγματοποιείται με 
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τθ ςφνταξθ ςχετικοφ πρωτοκόλλου παραλαβισ, εντόσ δεκαπζντε (15) εργάςιμων ημερϊν από 

τθν κατάκεςι τουσ και εφόςον κατά τον ζλεγχο δεν εντοπιςτοφν ελλείψεισ.  

 

τθν περίπτωςθ που θ Επιτροπι διατυπϊςει ζγγραφεσ παρατθριςεισ ςτον Ανάδοχο και οι 

απαντιςεισ του Ανάδοχου δεν κρικοφν ικανοποιθτικζσ, θ Επιτροπι μπορεί να επανζλκει.  

Σο ζργο  κα παραλθφκεί με ςφνταξθ Πρωτοκόλλου Οριςτικισ Παράδοςθσ και Παραλαβισ 

από τθν Επιτροπι, θ οποία, εάν δεν διαπιςτϊςει ελλείψεισ, παραλείψεισ ι αδυναμίεσ, οφείλει να 

ςυντάξει το Πρωτόκολλο αυτό ςε προκεςμία είκοςι (20) ημερϊν από τθν παράδοςθ του ζργου.  

 

Εάν θ Επιτροπι διαπιςτϊςει πλθμμζλειεσ, ελλείψεισ ι παραλείψεισ του ζργου, κα προβεί 

ςτθν προςωρινι παραλαβι του, ςυντάςςοντασ Πρωτόκολλο Προςωρινισ Παράδοςθσ και 

Παραλαβισ, ςτο οποίο κα διατυπϊνονται οι παρατθριςεισ τθσ και πρόςκλθςθ του Αναδόχου 

προσ  αποκατάςταςθ των  πλθμμελειϊν, ελλείψεων ι παραλείψεϊν του. 

 

H ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ - ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ  

 

Ο φάκελοσ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» που κα υποβάλει ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ πρζπει 

να περιζχει τα παρακάτω: 

 

1.  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ (ΟΠ1) ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάκμιςθ τθσ εμφάνιςθσ και τθν 

προμικεια και λειτουργία με αςφαλζσ πρωτόκολλο επικοινωνίασ τθσ 

Διαδικτυακισ πφλθσ του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. » 

φμφωνα με τισ 

παραγράφουσ C.1 

ζωσ C.7 

2.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ (ΟΠ2) ΓΙΑ ΣΙ «Τπθρεςίεσ υντιρθςθσ και Σεχνικισ 

Τποςτιριξθσ διαδικτυακισ πφλθσ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.» 

φμφωνα με τθν 

παράγραφο C.8 

 

 

Η αμοιβι του Αναδόχου για τθν εκτζλεςθ  του ζργου κα καταβλθκεί ωσ ακολοφκωσ: 

 

ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΟΟΣΟ ΕΠΙ ΣΗ ΑΝΣΙΣΟΙΧΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 

1θ 30% τθσ ΟΠ1 Μετά από τθν παραλαβι του παραδοτζου 3 

2θ 30% τθσ ΟΠ1 Μετά από τθν παραλαβι των παραδοτζων 1, 2 & 4 

3θ 30% τθσ ΟΠ1 Μετά από τθν παραλαβι του παραδοτζου 5 

4θ 10% τθσ ΟΠ1 Μετά από τθν παραλαβι του παραδοτζου 6 

5θ 25% τθσ ΟΠ2 Μετά από τθν παραλαβι του παραδοτζου 7 

6θ 25% τθσ ΟΠ2 Μετά από τθν παραλαβι του παραδοτζου 8 

7θ 25% τθσ ΟΠ2 Μετά από τθν παραλαβι του παραδοτζου 9 

8θ 25% τθσ ΟΠ2 Μετά από τθν παραλαβι του παραδοτζου 10 

 

Η  τελευταία πλθρωμι (8θ) κα καταβλθκεί μετά από τθν ολοκλιρωςθ και οριςτικι 

παραλαβι του ζργου του Αναδόχου από τθν  Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ και Παραλαβισ του 

ζργου. 

16PROC004292932 2016-04-25

ΑΔΑ: ΨΗ5Ξ46ΨΖΣΠ-ΧΗΦ



ΙΝΕΔΙΒΙΜ- ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΕΜΦΑΝΙΗ, ΑΦΑΛΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΗ ΠΤΛΗ ΙΝΕΔΙΒΙΜ» 

 

17 

 

I ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΤ «Σεχνική Προςφορά»  

 

Ο φάκελοσ «ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» που κα υποβάλει ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ πρζπει να 

περιζχει τα παρακάτω: 

 

1.  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΗ ΛΤΗ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάκμιςθ τθσ 

εμφάνιςθσ και τθν λειτουργία με αςφαλζσ πρωτόκολλο επικοινωνίασ τθσ 

Διαδικτυακισ πφλθσ του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. » 

φμφωνα με τισ 

παραγράφουσ C.1 

ζωσ C.7 

2.  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΗ ΛΤΗ  ΓΙΑ ΣΙ «Τπθρεςίεσ υντιρθςθσ και 

Σεχνικισ Τποςτιριξθσ διαδικτυακισ πφλθσ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.» 

φμφωνα με τθν 

παράγραφο C.8 

 

Επίςθσ ο φάκελοσ «ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» μπορεί να περιζχει: 

- υλικό τεκμθρίωςθσ για το λογιςμικό *εγχειρίδια, τεχνικά φυλλάδια, κλπ.+ 

- οποιοδιποτε επιπλζον ςτοιχείο τεκμθριϊνει πλθρζςτερα τθν Προςφορά του υποψιφιου 

Αναδόχου και απαντά ςτισ επιμζρουσ απαιτιςεισ που τίκενται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ. 

 

ΣΕΧΝΙΚΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ – ΠΙΝΑΚΑ ΤΜΜΟΡΦΩΗ 

 

τθ τιλθ «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίςτοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεϊςεισ ι 

επεξθγιςεισ για τα οποία κα πρζπει να δοκοφν αντίςτοιχεσ απαντιςεισ. 

Αν ςτθ ςτιλθ «ΑΠΑΙΣΗΗ» ζχει ςυμπλθρωκεί θ λζξθ «ΝΑΙ», που ςθμαίνει ότι θ αντίςτοιχθ προδιαγραφι 

είναι υποχρεωτικι για τον υποψιφιο Ανάδοχο ι ζνασ αρικμόσ που ςθμαίνει υποχρεωτικό αρικμθτικό μζγεκοσ 

τθσ προδιαγραφισ και απαιτεί ςυμμόρφωςθ, κεωροφμενα ωσ απαράβατοι όροι ςφμφωνα με τθν παροφςα 

διακιρυξθ. Προςφορζσ που δεν καλφπτουν πλιρωσ απαράβατουσ όρουσ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.  

Αν θ ςτιλθ «ΑΠΑΙΣΗΗ» δεν ζχει ςυμπλθρωκεί με τθ λζξθ «ΝΑΙ» ι με κάποιον αρικμό, τότε θ 

προδιαγραφι δεν είναι απαράβατοσ όροσ. Προςφορζσ που δεν καλφπτουν τουσ μθ απαράβατουσ όρουσ ι 

αποκλίνουν από αυτοφσ δεν απορρίπτονται.  

τθ ςτιλθ «ΑΠΑΝΣΗΗ» ςθμειϊνεται θ απάντθςθ του Αναδόχου που ζχει τθ μορφι ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν θ 

αντίςτοιχθ προδιαγραφι πλθροφται ι όχι από τθν Προςφορά ι ζνα αρικμθτικό μζγεκοσ που δθλϊνει τθν 

ποςότθτα του αντίςτοιχου χαρακτθριςτικοφ ςτθν Προςφορά. Απλι κατάφαςθ ι επεξιγθςθ δεν αποτελεί 

απόδειξθ πλιρωςθσ τθσ προδιαγραφισ και θ αρμόδια Επιτροπι ζχει τθν υποχρζωςθ ελζγχου και επιβεβαίωςθσ 

τθσ πλιρωςθσ τθσ απαίτθςθσ. 

τθ ςτιλθ «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» κα καταγραφεί θ ςαφισ παραπομπι ςε Παράρτθμα τθσ Σεχνικισ Προςφοράσ 

το οποίο κα περιλαμβάνει αρικμθμζνα Σεχνικά Φυλλάδια καταςκευαςτϊν, ι αναλυτικζσ τεχνικζσ περιγραφζσ 

των υπθρεςιϊν, του εξοπλιςμοφ ι του τρόπου διαςφνδεςθσ και λειτουργίασ ι αναφορζσ μεκοδολογίασ 

εγκατάςταςθσ και υποςτιριξθσ κλπ., που κατά τθν κρίςθ του υποψθφίου Αναδόχου τεκμθριϊνουν τα ςτοιχεία 

των Πινάκων υμμόρφωςθσ. τθν αρχι του Παραρτιματοσ καταγράφεται αναλυτικόσ πίνακασ των 

περιεχόμενων του.  

Είναι ιδιαίτερα επικυμθτι θ πλθρζςτερθ ςυμπλιρωςθ των παραπομπϊν, οι οποίεσ πρζπει να είναι κατά 

το δυνατόν ςυγκεκριμζνεσ (π.χ. Σεχνικό Φυλλάδιο 3, ελ. 4 Παράγραφοσ 4, κ.λ.π.). Αντίςτοιχα ςτο τεχνικό 

φυλλάδιο ι ςτθν αναφορά κα υπογραμμιςτεί το ςθμείο που τεκμθριϊνει τθ ςυμφωνία και κα ςθμειωκεί θ 

αντίςτοιχθ παράγραφοσ του Πίνακα υμμόρφωςθσ ςτθν οποία καταγράφεται θ ηθτοφμενθ προδιαγραφι (π.χ. 

Προδ. 4.18). 
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Σονίηεται ότι είναι υποχρεωτικι θ απάντθςθ ςε όλα τα ςθμεία των ΠΙΝΑΚΩΝ 

ΤΜΜΟΡΦΩΗ και θ παροχι όλων των πλθροφοριϊν που ηθτοφνται.  

 

ε περίπτωςθ που δεν ζχει απαντθκεί οποιοςδιποτε όροσ των ΠΙΝΑΚΩΝ ΤΜΜΟΡΦΩΗ, 

τότε θ απάντθςθ κεωρείται αρνθτικι. 

 

Σα παραρτιματα τθσ παροφςασ αφοροφν ςτα παρακάτω:  

 

 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ J.1: ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΤ ΗΜΕΙΩΜΑΣΟ 

 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ J.2: ΠΙΝΑΚΕ ΤΜΜΟΡΦΩΗ 
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J ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ  

J.1 ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΤ ΗΜΕΙΩΜΑΣΟ 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ 

 

ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ  

Επϊνυμο:  Όνομα:  

Πατρϊνυμο:  Μθτρϊνυμο:  

Ημερομθνία Γζννθςθσ:  Σόποσ Γζννθςθσ:  

Σθλζφωνο:  E-mail:  

Fax:    

Διεφκυνςθ Κατοικίασ:  

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ  

Όνομα 

Ιδρφματοσ 
Σίτλοσ Πτυχίου Ειδικότθτα 

Ημερομθνία Απόκτθςθσ 

Πτυχίου 

    

    

 

 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ   

Ζργο Εργοδότθσ 
Θζςθ1 και Κακικοντα ςτο 

Ζργο 

Απαςχόλθςθ ςτο Ζργο 

Περίοδοσ 

(από - ζωσ) 
Α/Μ 

 

 

  __ /__ / ___ 

__ /__ / ___ 

 

   __ /__ / ___ 

__ /__ / ___ 

 

                                                      
1
 Ωσ ΘΕΕΙ ενδεικτικά αναφζρονται : manager, senior consultant, consultant, business expert κλπ. 
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J.2 ΠΙΝΑΚΑ ΤΜΜΟΡΦΩΗ 

Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ ςυμπλθρϊνει τουσ παρακάτω πίνακεσ ςυμμόρφωςθσ με τθν 

απόλυτθ ευκφνθ τθσ ακρίβειασ των δεδομζνων. 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 

1.1.  Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθ χεδίαςθ, ανάπτυξθ και 

λειτουργία προτφπου εμφάνιςθσ Drupal CMS ςφμφωνα με τισ 

προδιαγραφζσ τισ παραγράφου C.1 

ΝΑΙ   

1.2.  Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθ χεδίαςθ, ανάπτυξθ και 

λειτουργία προτφπου εμφάνιςθσ Drupal CMS για φορθτζσ ςυςκευζσ 

ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ τισ παραγράφου C.2 

ΝΑΙ   

1.3.  Σα πρότυπα εμφάνιςθσ Drupal CMS που κα παραδϊςει ο υποψιφιοσ 

ανάδοχοσ ςτο πλαίςιό του ζργου ςυμμορφϊνονται πλιρωσ με τισ 

προδιαγραφζσ τισ παραγράφου C.3 

ΝΑΙ   

1.4.  Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ αναλαμβάνει να προμθκεφςει το 

Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. με πιςτοποιθτικό αςφαλείασ  για το domain 

www.inedivim.gr για ζνα ζτοσ, κακϊσ και να προβεί ςτθν 

Εγκατάςταςθ, τισ Δοκιμζσ Ελζγχου και τθν Πλιρθ Λειτουργία τθσ 

Κεντρικισ Διαδικτυακισ πφλθσ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. με αςφαλζσ πρωτόκολλο 

επικοινωνίασ ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ τισ παραγράφου C.4 

ΝΑΙ   

1.5.  Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ αναλαμβάνει να προβεί ςτθν εγκατάςταςθ 

και τισ δοκιμζσ ελζγχου ςφμφωνα με τθν παράγραφο C.5 

ΝΑΙ   

1.6.  Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ αναλαμβάνει να παραδϊςει πλιρθ 

τεκμθρίωςθ του ζργου ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ τισ 

παραγράφου C.6 

ΝΑΙ   

1.7.  Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ αναλαμβάνει να παρζχει υπθρεςίεσ 

εκπαίδευςθσ ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ τισ παραγράφου C.7 

ΝΑΙ   

1.8.  Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ αναλαμβάνει να παρζχει Τπθρεςίεσ 

υντιρθςθσ και Σεχνικισ Τποςτιριξθσ τθσ κεντρικισ διαδικτυακισ 

πφλθσ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. για ζνα ζτοσ από τθν υπογραφι ςφμβαςθσ 

ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ τισ παραγράφου C.8 

ΝΑΙ   

1.9.  Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ αναλαμβάνει να διακζτει ςε ετοιμότθτα 

τεχνικό προςωπικό, ϊςτε να εξαςφαλίηει ςτα απαιτοφμενα χρονικά 

διαςτιματα, τθν κάλυψθ των υπθρεςιϊν υντιρθςθσ και τθν 

αποκατάςταςθ των βλαβϊν λογιςμικοφ & εξοπλιςμοφ τθσ κεντρικισ 

διαδικτυακισ πφλθσ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.  ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ των 

παραγράφων  C.8 & C.8.1 

ΝΑΙ   

1.10.  Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν Σιρθςθ Εγγυθμζνου 

Επιπζδου Τπθρεςιϊν και αποδζχεται πλιρωσ τισ διαδικαςίεσ 

αποκατάςταςθσ βλαβϊν κακϊσ και τισ Ριτρεσ τθσ παραγράφου  C.8.1 

ΝΑΙ   

1.11.  Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν Σιρθςθ Αρχείου Ενεργειϊν 

και τθν παράδοςθ Σριμθνιαίων Εκκζςεων Τλοποίθςθσ ςφμφωνα με 

τθν παράγραφο C.8.2 

ΝΑΙ   

2.  ΣΡΟΠΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ – ΠΑΡΑΔΟΣΕΑ 

2.1.  Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ αναλαμβάνει να υλοποιιςει το Ζργο και να 

παραδϊςει τα αντίςτοιχα παραδοτζα ςφμφωνα με τισ προδιάγραφεσ 

τθσ παραγράφου D. ΣΡΟΠΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ - ΠΑΡΑΔΟΣΕΑ 

ΝΑΙ   

3.  ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΧΟΤ 

3.1.  Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ ζχει κατακζςει περιγραφι των μζτρων που 

λαμβάνει για τθν εξαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ των προςφερόμενων 

υπθρεςιϊν του ςφμφωνα με τθν παράγραφο E.1.1 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

3.2.  Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ ζχει  υποβάλει ωσ ςτοιχείο τεκμθρίωςθσ  

κατάλογο με τουλάχιςτον τρία (3) ζργα λογιςμικοφ διαχείριςθσ 

περιεχομζνου Drupal που ζχει ολοκλθρϊςει ι εκτελεί κατά τα 

τελευταία πζντε (5)  ζτθ ςφμφωνα με τθν παράγραφο E.1.2 

ΝΑΙ   

3.3.  Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ ζχει κακορίςει ςτθν προςφορά του 

τουλάχιςτον δφο (2) ςτελζχθ που κα ςυμμετζχουν ςτθν Ομάδα Ζργου 

ςφμφωνα με τθν παράγραφο E.2 Ομάδα Ζργου 

ΝΑΙ   

3.4.  Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ ζχει κακορίςει ςτθν προςφορά του τα 

ςτελζχθ που κα ςυμμετζχουν ςτθν Ομάδα Ζργου κακϊσ και τουσ 

ρόλουσ του Τπεφκυνου Ζργου και του αναπλθρωτι Τπεφκυνου Ζργου 

ςφμφωνα με τθν παράγραφο E.2 Ομάδα Ζργου 

ΝΑΙ   

3.5.  Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ ζχει κατακζςει βιογραφικά ςθμειϊματα για 

κάκε μζλοσ τθσ Ομάδασ Ζργου ςφμφωνα με τθν παράγραφο E.2 

ΝΑΙ   

3.6.  Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ ζχει περιγράψει τον ρόλο και το γνωςτικό 

αντικείμενο για κάκε μζλοσ τθσ Ομάδασ ζργου ςφμφωνα με τθν 

παράγραφο E.2 Ομάδα Ζργου 

ΝΑΙ   

3.7.  Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ ζχει δθλϊςει τθ ςχζςθ του με τα ςτελζχθ που 

κα ςυμμετζχουν ςτθν Ομάδα Ζργου (υπάλλθλοσ, ςτζλεχοσ 

υπεργολάβου, εξωτερικόσ ςυνεργάτθσ) ςφμφωνα με τθν παράγραφο 

E.2. Για τα ςτελζχθ τθσ Ομάδασ που είναι εξωτερικοί ςυνεργάτεσ και 

δεν ανικουν ςτο μόνιμο προςωπικό του Αναδόχου ζχει υποβάλλει 

υπεφκυνεσ δθλϊςεισ ότι υπάρχει ςυμφωνία ςυνεργαςίασ κακόλθ τθ 

διάρκεια του ζργου και ότι γνωρίηουν τουσ όρουσ του παρόντοσ 

διαγωνιςμοφ. 

ΝΑΙ   

3.8.  Σο ςτζλεχοσ του υποψιφιου Αναδόχου που κα αναλάβει το ρόλο του 

Τπεφκυνου Ζργου (Project Manager) διακζτει τα προςόντα και τθν 

εμπειρία ςε ζργα υλοποίθςθσ Διαδικτυακϊν Εφαρμογϊν που 

απαιτοφνται ςφμφωνα με τθν παράγραφο E.2 επαρκϊσ 

τεκμθριωμζνα. 

ΝΑΙ   

3.9.  Σα μζλθ τθσ ομάδασ ζργου του υποψιφιου Αναδόχου ζχουν κατ’ 

ελάχιςτον 2ετι επαγγελματικι εμπειρία με ςυμμετοχι ςε ζργα που 

υλοποιικθκαν με λογιςμικό διαχείριςθσ περιεχομζνου CMS Drupal. 

ΝΑΙ   

3.10.  Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ ςε τυχόν 

αλλαγι του προςωπικοφ τθσ Ομάδασ Ζργου, αυτι να τελεί υπό τθν 

ζγκριςθ του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.  

ΝΑΙ   

3.11.  Ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει να διακζτει ςε ετοιμότθτα Σεχνικι Ομάδα 

Τποςτιριξθσ τουλάχιςτον δφο ατόμων, ζτςι ϊςτε να εξαςφαλίηει τθν 

κάλυψθ των υπθρεςιϊν Σεχνικισ Τποςτιριξθσ   απαιτοφνται 

ςφμφωνα με τθν παράγραφο E.3 Σεχνικι Ομάδα Τποςτιριξθσ (ΣΟΤ) 

ΝΑΙ   

3.12.  Ο Ανάδοχοσ ζχει ςυμπλθρϊςει το πίνακα Σεχνικι Ομάδα Τποςτιριξθσ 

με τουλάχιςτον δφο άτομα ςφμφωνα με τθν παράγραφο E.3 E.3

 Σεχνικι Ομάδα Τποςτιριξθσ (ΣΟΤ) 

ΝΑΙ   

3.13.  Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ αποδζχεται πλιρωσ και αναλαμβάνει τισ 

Τποχρεϊςεισ Αναδόχου ςφμφωνα με τθν παράγραφο E.4 Λοιπζσ 

υποχρεϊςεισ 

ΝΑΙ   

3.14.  Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ αποδζχεται πλιρωσ τουσ όρουσ και 

αναλαμβάνει τισ υποχρεϊςεισ τθσ παραγράφου E.5 Κυριότθτα 

Προϊόντων και Τπθρεςιϊν 

ΝΑΙ   

4.  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ 

   

4.1.  Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ αναλαμβάνει να υλοποιιςει το Ζργο 

ςφμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ και να παραδϊςει τα 

αντίςτοιχα παραδοτζα ςφμφωνα με τισ προδιάγραφεσ τθσ 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

παραγράφου F.ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ–ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

ΤΛΟΠΟΙΗΗ 

5.  ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗ    

6.  Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ αποδζχεται πλιρωσ τουσ  όρουσ τθσ 

παραγράφου G. ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
ΝΑΙ   

7.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ - ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ    

7.1.  Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ αποδζχεται πλιρωσ τουσ όρουσ τθσ 

παραγράφου Η. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ - ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ 

ΝΑΙ   
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