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, βεβαιώνουμ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

ΠΕΙΡΑΙΑ
Τμήμα: Διοικητικό-Οικονομικό Πειραιάς, 10 Σεπτεμβρίου 2019

Αρμόδιος: Μαρία Κουλούρα Αρ. πρωτ. : 990
Τηλ. 210 4131 100
Fax : 210 4179 495
e-mail: tmdo@bep.gr

ΕΡΓΟ:
“Strengthening the civil society & business networking of female

entrepreneurs and exchange of experience” (Euro-FEM)
TR2015/DG/01/A6-02/096

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Επωνυμία ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
Ταχυδρομική διεύθυνση Καραΐσκου 111
Πόλη Πειραιάς
Ταχυδρομικός Κωδικός 18532
Τηλέφωνο 210 4131100
Φαξ 210 4179495
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο tmdo@bep.gr
Αρμόδιος για πληροφορίες Μαρία Κουλούρα, Βασίλης Χρηστίδης
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.bep.gr

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α/13-11-2017) «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών
δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»,

2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών
και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,

3. Τον προϋπολογισμό του Επιμελητηρίου τρέχουσας χρήσης, τις από 10-6-2019 και 2-9-2019
απόφαση της ΔΕ,

4. Την από 13-3-2019 υπογραφείσα σύμβαση μεταξύ του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά ως
επικεφαλής εταίρου με την Κεντρική Μονάδα Χρηματοδότησης και Συμβάσεων (CFCU) του
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών της Τουρκίας, μαζί με τους όρους που την συνοδεύουν
και αφορούν την έγκριση και υλοποίηση του ανωτέρω έργου,

5. Το εγκεκριμένο τεχνικό δελτίο έργου με τίτλο «Strengthening the civil society & business
networking of female entrepreneurs and exchange of experience» με ακρωνύμιο «Euro-FEM»
στο πλαίσιο του προγράμματος «Grant Scheme for Turkey-EU Business Dialogue (TEBD/096)»
και κωδικό έργου TR2015/DG/01/A6-02/096,

καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να εκδηλώσει το ενδιαφέρον του για την απευθείας ανάθεση των
παρακάτω αναφερομένων υπηρεσιών:
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Επιλογή εξωτερικού τεχνικού συνεργάτη για την
κατασκευή δυναμικού website του έργου “Euro-
FEM”

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 2.816,13€
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΜΕ ΦΠΑ) 3.492,00€
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ από πόρους της E.E. & ίδιους πόρους
CPV 72212224-5
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΟΔΟΥ ΠΡ/ΣΜΟΥ 9761ε [Euro-FEM, Annex III 5.7.3]

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Τεχνική Περιγραφή Κατασκευής Website Project Euro-FEM

Web hosting:
 Web hosting για 3 χρόνια σε πακέτο φιλοξενίας που διαθέτει αρκετό χώρο στο server και

αρκετό μηνιαίο traffic.
 Κατοχύρωση domain name για 3 χρόνια.
 Δυνατότητα για δημιουργία λογαριασμών e-mail στον ίδιο server.

Τεχνική Περιγραφή του website:
 Κατασκευή ενός δυναμικού website, ώστε να είναι εφικτή η διαχείριση και ο εμπλουτισμός

του με νέο περιεχόμενο.
 Δημιουργία μίας πλατφόρμας VLE (Virtual Learning Environment) στο website, όπου οι

εγγεγραμμένοι χρήστες θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν μαθήματα E-
Learning και να αποκτήσουν γνώσεις πάνω σε ένα γνωστικό αντικείμενο. Oι εγγεγραμμένοι
χρήστες του website θα πρέπει αυτομάτως να καταχωρούνται και ως εγγεγραμμένοι σε
αυτήν. Η υποστήριξη της πλατφόρμας E-Learning θα γίνεται από τον κατασκευαστή του σε
συνεργασία με τους συνεργάτες που θα αναλάβουν τη συγκέντρωση του εκπαιδευτικού
υλικού που θα ενσωματωθεί σε αυτήν.

 Δυνατότητα για πολύ-γλωσσικότητα. Το website θα πρέπει να υποστηρίζει τέσσερις (4)
γλώσσες με κύρια γλώσσα την Αγγλική (επιπλέον Ελληνικά, Τούρκικα, Ισπανικά). Η
μετάφραση του περιεχομένου του website στις υπόλοιπες γλώσσες θα γίνει από τους
ξένους εταίρους του project ώστε να γίνει η συλλογή του απαραίτητου υλικού.

 Εφαρμογή για την εμφάνιση ημερολογίου στο website, όπου θα παρουσιάζονται και τα
διάφορα γεγονότα (events, meetings, κτλ) που έχουν σχέση με το project και ενημέρωση
του από τον κατασκευαστή.

 Εφαρμογή για τη δημιουργία “Downloads Section”, όπου οι χρήστες του website θα έχουν
πρόσβαση σε αρχεία (.pdf, .doc, .xls, .ppt, κτλ).

 Εφαρμογή που θα δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες και στους επισκέπτες για απλή και
σύνθετη αναζήτηση (search) στο website.

 Εφαρμογή για την παρουσίαση χαρτών στο website (Google Maps), στους οποίους θα
παρουσιάζεται η έδρα του κάθε εταίρου του project μαζί με στοιχεία επικοινωνίας.

 Δημιουργία χάρτη ιστοτόπου (website map) στο website.
 Εφαρμογή για παρουσίαση των νέων του project στην αρχική σελίδα με κυλιόμενο κείμενο

και εικόνες που θα παραπέμπουν στα αντίστοιχα άρθρα (εφαρμογή “Read more…”).
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Στατιστικά:
 Εφαρμογή για την καταμέτρηση του αριθμού των επισκεπτών του website, η οποία θα

πρέπει να προσφέρει στατιστικά στοιχεία για τους επισκέπτες, τα οποία θα μπορούν να
εξαχθούν σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf, .doc, .xls).

 Εφαρμογή για παρακολούθηση των δημοφιλέστερων άρθρων του website, των
δημοφιλέστερων αναρτήσεων του Blog και των δημοφιλέστερων δημοσιεύσεων του Forum.

Ασφάλεια:
 Πιστοποιητικό ασφάλειας,
 Εγκατάσταση εφαρμογής στο website, η οποία θα επιτρέπει τη δημιουργία αντιγράφου

(Backup) του website (περιεχόμενο και βάσεις δεδομένων). Το Backup θα γίνεται από τον
κατασκευαστή του website σε τακτά χρονικά διαστήματα, ανεξάρτητα από το Backup που θα
γίνεται από την εταιρία φιλοξενίας του website.

 Εφαρμογή τεχνολογίας CAPTCHA (Completely Automated Public Turing test to tell Computers
and Humans Apart) στο website – σε φόρμες επικοινωνίας, σε φόρμες εγγραφής των
χρηστών και οπουδήποτε αλλού θεωρηθεί απαραίτητο για λόγους ασφαλείας.

Διαχείριση:
 Καταχώρηση του website σε μηχανές αναζήτησης (Google, Yahoo, κ.α.) και παροχή

υπηρεσιών SEO (Search Engine Optimization), για την εμφάνιση του website στα
αποτελέσματα των προαναφερθέντων μηχανών αναζήτησης.

 Τεχνική υποστήριξη του website για 15 μήνες.

2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Α) Υπεύθυνη δήλωση  του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνεται ότι:
1. ο προσφέρων έλαβε γνώση την παρούσα πρόσκληση και την δέχεται ανεπιφύλακτα
2. δεν εμπίπτει στους λόγους αποκλεισμού του άρθρου 73 του Ν.4412/2016
3. ότι η προσφορά του ισχύει για 120 ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της κατάθεσης

Β) Φορολογική και Ασφαλιστική ενημερότητα
Γ) Αποδεικτικά στοιχεία των απαιτήσεων που αναφέρονται στην παρ. 1 της παρούσης πρόσκλησης.
Δ) Οικονομική προσφορά στην οποία θα αναφέρονται οι τιμές προ ΦΠΑ και με ΦΠΑ.

3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η διάρκεια της σύμβασης λήγει το αργότερο μέχρι 30/06/2020 ή νωρίτερα εφόσον δεν υφίσταται
αντικείμενο για το οποίο συνάφθηκε μετά από συμφωνία των δυο μερών. Επίσης η διάρκεια της
σύμβασης δύναται να παραταθεί ανάλογα με απόφαση του Δ.Σ. και συμφωνία των δύο μερών.

4. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των  προσφορών από το ΒΕΠ  ορίζεται η Τετάρτη
18/9/2019 και ώρα 11:00π.μ. Η προσφορά θα υποβληθεί με email ή σε κλειστό φάκελο με courier,
ταχυδρομείο ή αυτοπροσώπως, και θα πρέπει να έχει φτάσει στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας έως
την ανωτέρω ημέρα και ώρα.

5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΕΠΙΛΟΓΗ
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Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από το Επιμελητήριο με βάση τα στοιχεία που θα
προσκομίσει ο κάθε διαγωνιζόμενος.

6. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ

Η παραλαβή του Έργου από τον Συνεργάτη θα γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής του
ΒΕΠ  τμηματικά σύμφωνα με την πορεία υλοποίησης των έργων του. Η καταβολή της αμοιβής, θα
γίνεται τμηματικά με επιταγή ή με μεταφορά σε τραπεζικό λογαριασμό, μετά την έκδοση των
σχετικών παραστατικών (Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών, Ασφαλιστική και φορολογική
ενημερότητα) μετά την υπογραφή πρωτοκόλλου παραλαβής. Στην αμοιβή συμπεριλαμβάνονται οι
τυχόν κρατήσεις και επιβαρύνσεις που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία.

7. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Το έργο κατά 90% από το Ευρωπαϊκή Ένωση και 10% από ίδιους πόρους.

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. : 9761ε σχετική πίστωση του
προϋπολογισμού του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά.

8. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΒΕΠ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

Το ΒΕΠ υποχρεούται να παράσχει στον Συνεργάτη όλα τα διαθέσιμα στοιχεία που είναι
απαραίτητα για την εκτέλεση της σύμβασης και ο Συνεργάτης θα παρέχει τις υπηρεσίες του υπό την
καθοδήγηση του προσωπικού του και ανάλογα με τις ανάγκες του έργου. Ο Συνεργάτης
υποχρεούται να μελετήσει και να προσδιορίσει με χρονοδιάγραμμα την πορεία των εργασιών που
θα αναλάβει μετά την υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης. Ο Συνεργάτης υποχρεούται να
παρίσταται όταν κληθεί προς τούτο, σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν τις υπηρεσίες του
και να παρουσιάζει τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων ή να
συμμετάσχει με χρήση σύγχρονων τηλεπικοινωνιακών μεθόδων.

Η Προϊσταμένη
Τμήματος Διοικητικού Οικονομικού

Μαρία Κουλούρα

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
Τμήμα Διοικητικό-Οικονομικό

Ακριβές αντίγραφο

Βασίλης Χρηστίδης
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