Αγία Παρασκευή, 18.3.2014
Αρ. Πρωτ. : 138
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Θέμα : «Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού της εταιρείας με την
επωνυμία ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ, ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
Α.Ε. («ΝΕΡΙΤ») για την ανάθεση της υπηρεσίας ανάπτυξης λογισμικού
και ενιαίας διαδικτυακής πλατφόρμας για το σύνολο του περιεχομένου
των τηλεοπτικών, ραδιοφωνικών και διαδικτυακών μέσων μετάδοσης
της ΝΕΡΙΤ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ ΝΕΡΙΤ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του Ν. 4173/2013 (ΦΕΚ Α’169) «Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση
Α.Ε.».
2. Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄112) «Περί ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
3. Του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α 167) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα
εφαρμογής του Ν.4046/2012, του Ν.4093/2012 και του Ν.4127/2013 και άλλες διατάξεις»
4. Του Ν. 2859/2000 (ΦEK 248/A/2000) «Περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Των από 22/7/2010 με αριθ. Πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.8/οικ/16752 με θέμα «Ενίσχυση της
διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και
από 29/9/2010 και με αριθμ. Πρωτ. 20868 με θέμα: «Συμπληρωματική εγκύκλιος για την
ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια» εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης.

6. Του «Κανονισμού Δημοπράτησης, Ανάθεσης και Εκτέλεσης Προμηθειών και
Υπηρεσιών της ΝΕΡΙΤ Α.Ε» (ΑΔΑ: ΒΙΨΠΟΞΝΛ-4ΜΦ), όπως έχει εγκριθεί και ισχύει.
Επίσης, έχοντας υπόψη:
7.Την από 03.10.2013 με αρ. πρωτ. ΑΕΣ 4/3.10.2013 απόφαση του Εποπτικού
Συμβουλίου της ΝΕΡΙΤ με θέμα «Διορισμός Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και
Διευθύνοντος Συμβούλου της ΝΕΡΙΤ Α.Ε. και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
της».
8.Την από 22.10.2013 ορθή επανάληψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΝΕΡΙΤ (αρ. πρακτικού 1, θέμα 3ο : «Ανάθεση εξουσίας εκπροσωπήσεως της εταιρίας
και καθορισμός αρμοδιοτήτων των μελών»- ΑΔΑ: ΒΛΓΛΟΞΝΛ-7ΒΝ).
9. Την με αριθμό 102/27.2.2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΝΕΡΙΤ (αρ.
πρακτικού 18, θέμα 5ο) περί έγκρισης διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την
ανάθεση της υπηρεσίας ανάπτυξης λογισμικού και ενιαίας διαδικτυακής πλατφόρμας
για το σύνολο του περιεχομένου των τηλεοπτικών, ραδιοφωνικών και διαδικτυακών
μέσων μετάδοσης της ΝΕΡΙΤ.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας ανάπτυξης
λογισμικού και ενιαίας διαδικτυακής πλατφόρμας για το σύνολο του περιεχομένου των
τηλεοπτικών, ραδιοφωνικών και διαδικτυακών μέσων μετάδοσης της ΝΕΡΙΤ, σύμφωνα
με τις τεχνικές προδιαγραφές που επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση
(Παράρτημα 1) και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της.
Το κριτήριο ανάθεσης του διαγωνισμού είναι η πλέον συμφέρουσα, από οικονομική
άποψη, προσφορά, όπου συμφέρουσα προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει το
μικρότερο λόγο της οικονομικής προσφοράς του υποψηφίου προς τη βαθμολογία της
τεχνικής του προσφοράς. Δηλαδή:
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ =
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Ο πρόχειρος διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού
Δημοπράτησης- Ανάθεσης & Εκτέλεσης Προμηθειών και Υπηρεσιών (ΚΔΑΕΠΥ) της
ΝΕΡΙΤ (ΑΔΑ: ΒΙΨΠΟΞΝΛ-4ΜΦ), από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και
Αξιολόγησης (ΕΔΑ), που θα συσταθεί για το σκοπό αυτό.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις ή
κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και έχουν αποδεδειγμένη
ενασχόληση με το αντικείμενο του παρόντος Διαγωνισμού, εφόσον πληρούν τους όρους
που καθορίζονται στην παρούσα.
Στην περίπτωση των ενώσεων και κοινοπραξιών, κάθε μέλος θα πρέπει να έχει
ποσοστό συμμετοχής στην ένωση ή κοινοπραξία τουλάχιστον 30%. Οι ενώσεις
προσώπων δεν απαιτείται να έχουν λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή προκειμένου να
υποβάλουν προσφορά. Σε περίπτωση που ανακηρυχθούν ανάδοχοι του Διαγωνισμού,
υποχρεούνται να συστήσουν κοινοπραξία για την παροχή της υπηρεσίας. Τα μέλη της
κοινοπραξίας ευθύνονται έκαστος αλληλεγγύως και εις ολόκληρον, έναντι της ΝΕΡΙΤ,
για την παροχή της υπηρεσίας. Κάθε διαγωνιζόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δεν
μπορεί να συμμετέχει σε περισσότερες από μια προσφορές με την ιδιότητα του
υποψηφίου, μέλους υποψήφιας ένωσης/κοινοπραξίας ή/και υπεργολάβου. Η συμμετοχή
προσώπων σε περισσότερες από μία προσφορές σύμφωνα με τα παραπάνω,
συνεπάγεται τον αποκλεισμό όλων των προσφορών των υποψηφίων, για τους οποίους
διαπιστώνεται τέτοια συμμετοχή.
Οι προσφορές των συμμετεχόντων θα συνταχθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
Παράρτημα 1 της παρούσας.
Οι προσφορές θα αποσταλούν, στην ταχυδρομική διεύθυνση Λ. Μεσογείων 432,
Αγ. Παρασκευή, Τ.Κ. 15342 ενώ στους φάκελους θα αναγράφεται ο τίτλος και ο
σελ.3

αριθμός πρωτοκόλλου της παρούσας («Προσφορά για τον πρόχειρο Διαγωνισμό
με αρ. πρωτ. 138 για την ανάθεση της υπηρεσίας ανάπτυξης λογισμικού και
ενιαίας διαδικτυακής πλατφόρμας για το σύνολο του περιεχομένου των
τηλεοπτικών, ραδιοφωνικών και διαδικτυακών μέσων μετάδοσης της ΝΕΡΙΤ»).
Ο πρόχειρος διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην ανωτέρω διεύθυνση την 4/4/2014
και ώρα 13.00μ.μ., στην Αίθουσα Διαγωνισμών, στο Κτίριο Β’, στον όροφο 1ο,
γραφείο 7.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν κλειστές τεχνικές και οικονομικές
προσφορές σε ξεχωριστούς φακέλους, μέχρι την ημέρα και ώρα διενέργειας του
διαγωνισμού και είναι δυνατόν να παρευρίσκονται κατά την αποσφράγιση των
προσφορών, εφόσον το επιθυμούν.
Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα θα
απορριφθούν ως εκπρόθεσμες.
Οι υποβαλλόμενες στο διαγωνισμό προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους
προσφέροντες για εξήντα (60) ημέρες, από την ημερομηνία κατάθεσής τους.
Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους Υπεύθυνη
Δήλωση της παρ. 4 του άρθρ. 8 του ν.1599/1986 (ΦΕΚ Α' 75), όπως εκάστοτε ισχύει, με
θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία:
i) Θα αναγράφουν τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν.
ii) Θα δηλώνουν ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους:
1) δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για :
 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2
παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351
της 29.1.1998, σελ. 1).
 δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του
Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ1) και στο
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άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου
(EE L 358 της 31.12.1998, σελ.2).
 απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την
προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE
C 316 της 27.11.1995, σελ.48).
 νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο
άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για
την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της
28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία
2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της
28.12.2001, σελ.76) η οποία ενσωματώθηκε με το ν.2331/1995 (Α’ 173) και
τροποποιήθηκε με τον ν. 3424/2005 (Α’ 305)
2) δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης
πτώχευσης.
3) είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους.
4) είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο
5) δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή
ειδική εκκαθάριση του ν. 1982/1990 (Α’ 101), όπως εκάστοτε ισχύει, δεν τελούν
υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω
νομοθετημάτων.
6) πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 3 του άρθρου 12 του Ν. 3688/2008 (Α’ 163)
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iii) Θα αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση
των δικαιολογητικών – πιστοποιητικών για την απόδειξη των ανωτέρω, σε περίπτωση
κατακύρωσης σε αυτούς του διαγωνισμού.
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος είναι νομικό πρόσωπο, υποβάλλεται υπεύθυνη
δήλωση με το ανωτέρω περιεχόμενο από το διαχειριστή εταιρειών περιορισμένης
ευθύνης (ΕΠΕ) και προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και από τον Πρόεδρο και
Διευθύνοντα Σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρίες (Α.Ε.). Σε περίπτωση που συμμετέχει
στο διαγωνισμό ένωση προμηθευτών που υποβάλει κοινή προσφορά, η ως άνω
υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται ξεχωριστά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην
Ένωση. Στην περίπτωση αλλοδαπών νομικών ή φυσικών προσώπων υποβάλλονται
τα αντίστοιχα πιστοποιητικά της χώρας προέλευσης.
Οι τεχνικές και οικονομικές προσφορές, καθώς και οποιοδήποτε έντυπο, εγχειρίδιο,
κ.λπ. συνοδεύει αυτές θα πρέπει να είναι στην ελληνική γλώσσα, ευανάγνωστα, χωρίς
διαγραφές, διορθώσεις ή προσθήκες. Εάν υπάρχει στην προσφορά προσθήκη ή
διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και να φέρει τη μονογραφή του
προσφέροντα.
Ο προϋπολογισμός για την παροχή της υπηρεσίας που περιγράφεται στην
παρούσα, ανέρχεται και δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των τριάντα πέντε
χιλιάδων ευρώ (35.000€) πλέον ΦΠΑ 23%. Η υπηρεσία θα πρέπει να παρασχεθεί
εντός προθεσμίας 6 μηνών από την ανακήρυξη του αναδόχου. Η συνολική
δαπάνη θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό της ΝΕΡΙΤ Α.Ε. του έτους 2014.
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης
που να καλύπτει το 10% της αξίας του συμβατικού τιμήματος (μη συμπεριλαμβανομένου
του αναλογούντος ΦΠΑ), με χρόνο ισχύος πλέον δύο (2) μηνών από τη λήξη της
ανωτέρω προθεσμίας παροχής της υπηρεσίας. . Η Εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να
περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 5 του π.δ. 118/2007
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στοιχεία, καθώς επίσης και να προβλέπει ότι σε περίπτωση κατάπτωσής της το
οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο κατά περίπτωση νόμιμο τέλος χαρτοσήμου και στην
αναλογούσα επ’ αυτού νόμιμη εισφορά υπέρ ΟΓΑ, καθώς και σε κάθε άλλη τυχόν
νόμιμη επιβάρυνση.
Ο τρόπος καταβολής της αμοιβής του αναδόχου θα καθοριστεί στη σύμβαση που θα
υπογραφεί. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος επιθυμεί προκαταβολή, αυτή θα δίδεται μετά
από κατάθεση ισόποσης εγγυητικής προκαταβολής.
Επιπρόσθετα σημειώνεται ότι, δυνάμει της διάταξης του άρθρου 4 παρ. 3 του
ν.4013/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ο Ανάδοχος βαρύνεται με κράτηση
ύψους 0,10%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης, ανεξαρτήτως
πηγής προέλευσης χρηματοδότησης, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ).
Ο ανάδοχος υποχρεούται μέσα σε διάστημα δέκα (10) ημερών από την επόμενη μέρα
της κοινοποίησης σε αυτόν της αναγγελίας ανάθεσης, να προσέλθει για την υπογραφή
της σχετικής Σύμβασης, με ποινή έκπτωσης
Η Σύμβαση θα έχει αποδεικτικό χαρακτήρα και θα περιγράφει αναλυτικά τους
ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που αφορούν στην εν λόγω προμήθεια.
Η παρούσα είναι διαθέσιμη
https://www.nerit.gr .

ηλεκτρονικά

στο διαδίκτυο στη διεύθυνση
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Για την ανάθεση της υπηρεσίας ανάπτυξης λογισμικού και ενιαίας διαδικτυακής
πλατφόρμας για το σύνολο του περιεχομένου των τηλεοπτικών, ραδιοφωνικών
και διαδικτυακών μέσων μετάδοσης της ΝΕΡΙΤ
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Α. ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ
Η ΝΕΡΙΤ με τη σύναψη της προκηρυσσόμενης σύμβασης για την παροχή της υπηρεσίας
ανάπτυξης λογισμικού και ενιαίας διαδικτυακής πλατφόρμας για το σύνολο του
περιεχομένου των τηλεοπτικών, ραδιοφωνικών και διαδικτυακών μέσων μετάδοσης της
ΝΕΡΙΤ επιδιώκει:
Α1. Την ανάδειξη, βελτίωση και διατηρηση της εικονας κυρους της ως δημοσιου
ραδιοτηλεοπτικου φορεα στο εσωτερικο και το διεθνες κοινο και την αναδειξη της
λειτουργιας της ως «ανοιχτης, προσβασιμης και διαδραστικης δημοσιας
ραδιοτηλεορασης».
Α2. Την επέκταση, περαιτέρω ανάπτυξη και παραμετροποίηση της εταιρικής
πλατφόρμας nerit.gr που βασίζεται στο ανοικτό λογισμικό wordpress έτσι ώστε να
καλύπτει τη διαδικτυακή παρουσία και λειτουργία του συνόλου του περιεχομένου των
τηλεοπτικών, ραδιοφωνικών και διαδικτυακών μέσων μετάδοσης, των προϊόντων και
υπηρεσιών ενημέρωσης, πολιτισμού, αθλητισμού και αρχείου της εταιρίας, καθώς
επίσης και τις επιχειρησιακές ανάγκες χρηστών όπως είναι οι δημοσιογράφοι, το
προσωπικό και οι συνεργάτες της εταιρίας.
Α3. Την προσαρμογή εικαστικών προτύπων με βάση την ενιαία αισθητική εταιρική
ταυτότητα και την ανάπτυξη αντίστοιχων λειτουργιών σε τρία επίπεδα: κεντρικό,
εκπομπής ή ζώνης και Blog συντάκτη για το σύνολο του περιεχομένου των τηλεοπτικών,
ραδιοφωνικών και διαδικτυακών μέσων μετάδοσης, των προϊόντων και υπηρεσιών
ενημέρωσης, πολιτισμού, αθλητισμού και αρχείου της εταιρίας.
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Β. ΜΕΣΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Οι ανωτέρω αναφερόμενοι σκοποί και στόχοι θα υλοποιηθούν ενδεικτικά με:
Β1: Την ανάπτυξη και παραμετροποίηση του wordpress για την εξυπηρέτηση του
σκοπού Α2 της παρούσας έτσι ώστε:
Β1.1: Να παρέχεται η δυνατότητα ευέλικτης διαχείρισης χρηστών και των ρόλων τους
ώστε κάθε χρήστης να απολαμβάνει διαβαθμισμένη πρόσβαση στο πόρταλ.
Β1.2: Να παρέχονται ευέλικτες δυνατότητες οργάνωσης και διαχείρισης του
ενημερωτικού, τηλεοπτικού, ραδιοφωνικού και διαδικτυακού περιεχομένου
προσαρμοσμένες στις προτεραιότητες και τους στόχους της εταιρίας.
Β1.3: Να παρέχεται βελτιστοποιημένος εντοπισμός των ιστοσελίδων του πόρταλ από
τις μηχανές αναζήτησης τύπου google.
Β1.4: Να παρέχεται η μέγιστη δυνατή προσαρμοστικότητα και παραμετροποιησιμότητα
στην εμφάνιση και χωροθέτηση του περιεχομένου της αρχικής σελίδας του πόρταλ
σύμφωνα με τις προτεραιότητες.
Β1.5: Να παρέχονται προηγμένες δυνατότητες δημιουργίας και επεξεργασίας
περιεχομένου στο περιβάλλον ενός εύχρηστου πίνακα ελέγχου (dashboard) όπως η
επεξεργασία κειμένου και φωτογραφιών στη λογική του “Αυτό που βλέπεις στο
διαχειριστικό, αυτό θα δημοσιευθεί” καθώς επίσης και δυνατότητα ενσωμάτωσης
πολυμεσικού υλικού.
Β2: Την προσαρμογή εικαστικών προτύπων για την εξυπηρέτηση του σκοπού Α3 της
παρούσας έτσι ώστε:
Β2.1: Οι κύριες ενότητες του πόρταλ όπως ειδήσεις, τηλεόραση, αθλητικά, πολιτισμός,
ράδιο, αρχείο κλπ, να έχουν τη δική τους δομή και αισθητική ταυτότητα.
Β2.2: Να υπάρχει ανταποκριτική σχεδίαση του πόρταλ (responsive design) και να
εμφανίζεται σωστά σε φορητές συσκευές και ταμπλέτες καθώς επίσης και στις
τελευταίες δυο εκδόσεις των πιο δημοφιλών φυλλομετρητών.
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Β2.3: Να παρέχεται ευέλικτη δυνατότητα οργάνωσης και παρουσίασης θεματικών
αφιερωμάτων.
Β2.4: Να παρέχεται ευέλικτη δυνατότητα διαχείρισης διαφημιστικού χώρου.
Β2.5: Να παρέχεται λειτουργική διασύνδεση με μέσα κοινωνικής δικτύωσης και
τεχνολογίες ώστε το πόρταλ να είναι προσπελάσιμο από ΑμεΑ.
Β3: Την ανάπτυξη διαλειτουργικότητας μεταξύ της πλατφόρμας του wordpress και του
πληροφοριακού
συστήματος
για
το
newsroom
(hpress
http://www.hypersystems.gr/cgibin/hweb?-A=22&-V=products&-w=) καθώς και η
υποβολή συνοπτικής τεχνικό-οικονομικής πρότασης για την μετάπτωση σε ισοδύναμη
λύση ανοιχτού λογισμικού.
Β4: Την ανάπτυξη διαλειτουργικότητας μεταξύ της πλατφόρμας του wordpress και του
πληροφοριακού συστήματος του αρχείου(http://www.hprt-archivesgr/ ) καθώς και η
υποβολή συνοπτικής τεχνικοοικονομικής πρότασης για την μετάπτωση σε ισοδύναμη
λύση ανοιχτού λογισμικού.
Β5: Την προσαρμογή και υλοποίηση φιλικού συστήματος διαχείρισης χρηστών στο
wordpress για διαχειριστές, αρχισυντάκτες και συντάκτες που θα έχει την δυνατότητα να
διαλειτουργεί με το υπό ανάπτυξη ενιαίο σύστημα καταλόγου χρηστών της ΝΕΡΙΤ.
Β6: Την παραγωγή αναλυτικής τεκμηρίωσης για την ανάπτυξη της πλατφόρμας, οδηγιών
χρήσης και πολυμεσικού εκπαιδευτικού υλικού για τελικούς χρήστες( 4 εκπαιδευτικές
ώρες) και διαχειριστές( 2 εκπαιδευτικές ώρες στην πλατφόρμα Moodle.
Β7: Τη συνεχή συνεργασία δυο μηχανικών λογισμικού (web developers) και ενός
σχεδιαστή (web designer) από τον ανάδοχο με το προσωπικό της ΝΕΡΙΤ για μεταφορά
τεχνογνωσίας.
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B8: Το λογισμικό που θα αναπτυχθεί θα διατίθεται μέσα από αποθετήριο, πχ
https://github.com/.
Γ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΡΙΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Οι υποψήφιοι θα κριθούν:
Γ1: Από τη παρουσίαση της πρότασης για την ανάπτυξη λογισμικού wordpress και τη
σχεδίαση της ενιαίας διαδικτυακής πλατφόρμας για το σύνολο του περιεχομένου των
τηλεοπτικών, ραδιοφωνικών και διαδικτυακών μέσων μετάδοσης και των
δραστηριοτήτων της εταιρίας σύμφωνα με τους στόχους και τα ενδεικτικά μέσα
υλοποίησης σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται παραπάνω στο Α και Β.
Γ2: Από την εμπειρία της ομαδας εργασίας στην ανάπτυξη και παραμετροποίηση
πόρταλ σε wordpress καθώς και από την παρουσίαση της ομάδας εργασίας (με
βιογραφικο σημείωμα του καθε μελους, την ειδικοτητα και το ρολο που θα αναλαβει
στην ομαδα) και του προτεινομενου τροπου συνεργασίας μεταξυ του Αναδοχου και της
ΝΕΡΙΤ.
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Δ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
α/α

κριτήρια-περιγραφή

συντελεστής
βαρύτητας

1

Παρουσίαση της πρότασης για την ανάπτυξη λογισμικού 50%
wordpress και τη σχεδίαση της ενιαίας διαδικτυακής
πλατφόρμας για το σύνολο του περιεχομένου των
τηλεοπτικών, ραδιοφωνικών και διαδικτυακών μέσων
μετάδοσης και των δραστηριοτήτων της εταιρίας σύμφωνα
με τους στόχους και τα ενδεικτικά μέσα υλοποίησης.

2

Εμπειρία της ομαδας εργασίας στην ανάπτυξη, σχεδιασμό, 50%
παραμετροποίηση
πόρταλ
σε
wordpress,
διαλειτουργικότητα wordpress με άλλα πληροφοριακά
συστήματα και προτεινόμενο μοντέλο συνεργασίας μεταξύ
του Αναδόχου και της ΝΕΡΙΤ.
.
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Ε. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Στην οικονομική προσφορά πρέπει να αναφέρονται οι τιμές μονάδας ανά περίπτωση
εργασιών.
Στις αναφερόμενες τιμές θα πρέπει να υπολογίζεται τόσο το κόστος παραγωγής όσο και
η αμοιβή ανά είδος εργασίας. Ως τιμή προσφοράς (συγκριτική τιμή) θεωρείται το
άθροισμα των επιμέρους τιμών μονάδας που προσφέρονται σύμφωνα με τα ανωτέρω.
Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς οφείλουν να αναγράφουν στην οικονομική προσφορά
τους τα ποσά (αριθμητικώς και ολογράφως) τόσο χωρίς το ΦΠΑ όσο και με το ΦΠΑ.

ΣΤ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Όλο το υλικό που θα παραχθεί από τον ανάδοχο που θα επιλεγεί για την παροχή της
υπηρεσίας, θα παραδοθεί στη ΝΕΡΙΤ και θα αποτελεί ιδιοκτησία της. Οι κάθε είδους
εφαρμογές των δημιουργικών ιδεών, καθώς και όλο το σχετικό υλικό παραγωγής θα
αποτελέσουν περιουσιακό στοιχείο της ΝΕΡΙΤ, η οποία θα έχει το δικαίωμα να
επαναχρησιμοποιήσει και να τροποποιήσει ελεύθερα και για απεριόριστο χρόνο, χωρίς
οιαδήποτε πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση ή υποχρέωσή της, πέραν των οριζομένων,
και έναντι παντός τρίτου, έναντι του οποίου θα ευθύνεται αποκλειστικά ο ανάδοχος.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Γεώργιος Προκοπάκης
Πρόεδρος ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος
ΝΕΡΙΤ Α.Ε.
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