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Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για την δημιουργία ψηφιακού αποθετηρίου – βάσης 

δεδομένων – ιστοσελίδας  για την Κρητική Διατροφή 

 

 

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ στο πλαίσιο του έργου «Δίκτυο Ανάδειξης – Στήριξης της Κρητικής 

Διατροφής» σας καλεί να υποβάλετε οικονομική προσφορά για τη δημιουργία ψηφιακού αποθετηρίου – 

βάσης δεδομένων – ιστοσελίδας  για την Κρητική Διατροφή. 

 

 

1. Αντικείμενο Πρόσκλησης 

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η υποβολή προσφορών για τη δημιουργία ψηφιακού αποθετηρίου – 

βάσης δεδομένων – ιστοσελίδας  για την Κρητική Διατροφή.  

 

 

2. Αναθέτουσα Αρχή 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΛΟΗΓΟΣ ΑΜΚΕ 

Λ. 62 Μαρτύρων 146, Ηράκλειο Κρήτης 

Τηλ: 2810792207, Fax:2810792206 

e-mail: info@ploigos-ea.gr 

 

 

3. Τόπος και τρόπος παράδοσης 

Το ψηφιακό  αποθετήριο – βάση δεδομένων – ιστοσελίδα για την Κρητική Διατροφή θα παραδοθεί εντός έξι 

(6) μηνών από την ημερομηνία ανάθεσης του έργου  στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής επί της Λ. 62 

Μαρτύρων 146 στο Ηράκλειο κατόπιν συνεννόησης.  
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4. Προϋπολογισμός έργου 
Ο προϋπολογισμός για την δημιουργία ψηφιακού αποθετηρίου – βάσης δεδομένων – ιστοσελίδας  για την 
Κρητική Διατροφή αναλυτικά ανά είδος είναι:  
 

Α.Α. ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΑ 

1 Ψηφιακό Αποθετήριο – βάση δεδομένων    17.500,00 

2 Ιστοσελίδα κρητικής διατροφής 6.250,00 

3 Εισαγωγή δεδομένων   1.250,00 

4 Μεταφράσεις κειμένων ιστοσελίδας 1.250,00 

5 πιλοτική λειτουργία    600,00 

6 Εκπαίδευση χρηστών – manual λειτουργίας  1.250,00 

7 Φιλοξενία για 3 έτη  900,00 

ΣΥΝΟΛΟ 29.000,00 

ΦΠΑ 24% 6.960,00 

ΣΥΝΟΛΟ 35.960,00 

 

 

Αναλυτικότερα, οι τεχνικές  προδιαγραφές της ιστοσελίδας  περιλαμβάνουν:  

 Ελκυστικό γραφικό περιβάλλον εναρμονισμένο με την αισθητική και το περιεχόμενο μίας αντίστοιχης 
σελίδας. 

 Εύχρηστους και κατανοητούς μηχανισμούς πλοήγησης για την περιήγηση του χρήστη στις σελίδες. 

 Ένα χάρτη των σελίδων που θα δείχνει την θεματική οργάνωση του δικτυακού τόπου. 

 Θα υποστηρίζονται τουλάχιστον δύο γλώσσες (Ελληνικά, Αγγλικά) ενώ θα υπάρχει πρόβλεψη για την 
υποστήριξη και άλλων γλωσσών αργότερα. Η μετάφραση των κειμένων της ιστοσελίδας  θα είναι 
αντικείμενο του αναδόχου.  

 Η δικτυακή πύλη θα πρέπει να είναι προσβάσιμη σε όλους τους χρήστες, συμπεριλαμβανομένων και 
των ατόμων με ειδικές ανάγκες σύμφωνα με το πρότυπο W3C επίπεδο AA. 

 Όλες οι σελίδες θα πρέπει να έχουν τις κατάλληλες μετα-ιδιότητες (metadata attributes), έτσι ώστε 
να μπορούν να δεικτοδοτηθούν από τις μηχανές αναζήτησης. 

 Αδιάλειπτη λειτουργία κόμβου που θα εξασφαλίζει την συνεχή (24x7) και χωρίς προβλήματα, 
πρόσβαση των χρηστών στις παρεχόμενες υπηρεσίες. 

 Αξιοπιστία και απόδοση. 



 

 

 Διασφάλιση συστήματος πρόσβασης από τρίτους. 

 Επεκτασιμότητα: το σύστημα θα μπορεί να υποστηρίξει ενδεχόμενη διεύρυνση παρεχόμενων 
υπηρεσιών και επέκταση της δικτυακής υποδομής 

 Ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, η οποία δεν θα πρέπει να επηρεάζεται από την σύνδεση 
νέων μελών στους δικτυακούς τόπους 

 Παρουσίαση περιεχομένου σε πραγματικό χρόνο. 

 Συνεχή ενημέρωση του περιεχομένου της δικτυακής πύλης. 

 

Οι τεχνικές προδιαγραφές της βάσης δεδομένων – ψηφιακού αποθετηρίου είναι: 

 
Γενικές λειτουργίες  
Η διαχείριση του περιεχομένου γίνεται μέσα από τη χρήση του ολοκληρωμένου, απόλυτα σταθερού και 
αξιόπιστου Συστήματος Διαχείρισης Περιεχομένου που θα εξασφαλίζει τα ακόλουθα:  

1) Σύστημα «ανοικτής» αρχιτεκτονικής (open architecture), δηλαδή υποχρεωτική χρήση ανοικτών 
προτύπων που διασφαλίζουν:  

 Την ομαλή λειτουργία και συνεργασία μεταξύ του συνόλου των εφαρμογών της Διαδικτυακής Πύλης 
και των υποσυστημάτων της.  

 Την επεκτασιμότητα των υποσυστημάτων χωρίς αλλαγές στη δομή και αρχιτεκτονική τους.  
2) Οι εφαρμογές της Διαδικτυακής Πύλης είναι κατάλληλα σχεδιασμένες ώστε να παρέχουν τη δυνατότητα 

εύκολης επικοινωνίας, διασύνδεσης ή και ολοκλήρωσης με τρίτες εφαρμογές ή / και υποσυστήματα. Γι’ 
αυτό το λόγο παρέχουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα:  

 Τεκμηριωμένα API (Application Programming Interface) τα οποία επιτρέπουν την ολοκλήρωση/ 
διασύνδεση με τρίτες εφαρμογές, όπου αυτό είναι απαραίτητο. Πιο συγκεκριμένα τεκμηριώνεται η 
δυνατότητα ολοκλήρωσης/ διασύνδεσης με εφαρμογές και δεδομένα, με σκοπό την κάλυψη 
ενδεχόμενων μελλοντικών αναγκών.  

 Δυνατότητα διασύνδεσης / επικοινωνίας με τρίτες εφαρμογές βάσει διεθνών standards (XML, SOAP, 
κλπ.).  

3) Αρθρωτή (modular) αρχιτεκτονική του συστήματος, ώστε να επιτρέπονται μελλοντικές επεκτάσεις και 
αντικαταστάσεις, ενσωματώσεις, αναβαθμίσεις ή αλλαγές διακριτών τμημάτων λογισμικού  

4) Αρχιτεκτονική Ν-tier για την ευελιξία της κατανομής του κόστους και φορτίου μεταξύ κεντρικών 
συστημάτων και σταθμών εργασίας, για την αποδοτική εκμετάλλευση του δικτύου και την ευκολία στην 
επεκτασιμότητα, αλλά και στη συντήρησή του  

5) Λειτουργία των επιμέρους εφαρμογών και υποσυστημάτων, που αποτελούν διακριτά τμήματα της 
Διαδικτυακής Πύλης, σε ένα ενιαίο web-based διαχειριστικό περιβάλλον, το οποίο αποτελεί το βασικό 
«χώρο εργασίας», με στόχο τα εξής:  

 Επίτευξη ομοιομορφίας στις διεπαφές χρηστών μεταξύ των λειτουργικών χαρακτηριστικών και 
υποσυστημάτων  

 Επιλογή κοινών και φιλικών τρόπων παρουσίασης, όσον αφορά τις διεπαφές χρηστών με τα 
λειτουργικά χαρακτηριστικά της Πύλης  

6) Χρήση συστημάτων διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδομένων (RDBMS) για την ευκολία διαχείρισης 
μεγάλου όγκου δεδομένων, όπως αυτά παράγονται από την εναπόθεση δεδομένων από τους χρήστες 
και διατηρούνται σε βάθος χρόνου. Επιπλέον,  διασφαλίζεται η αυξημένη διαθεσιμότητα και πρόσβαση 
των χρηστών στα διαθέσιμα δεδομένα.  

7) Χρήση γραφικού περιβάλλοντος λειτουργίας των χρηστών για την αποδοτική χρήση των λειτουργικών 
χαρακτηριστικών και την ευκολία εκμάθησής τους  

8) Ύπαρξη πλήρους περιβάλλοντος ασφαλούς τροποποίησης και επέκτασης των εφαρμογών  



 

 

9) Σχεδιασμός και υλοποίηση με βασική αρχή την οικονομία πόρων αλλά και τη βέλτιστη απόδοση της 
Διαδικτυακής Πύλης  

10) Η έκδοση του περιεχομένου είναι με τη μορφή άρθρων τα οποία ενσωματώνουν υποστήριξη 
μορφοποιημένου κειμένου, φωτογραφιών, ήχου, video, google maps κ.α..  

11) Υπάρχει η δυνατότητα χρήσης ετικετών (tags) σε όλα τα στοιχεία του συστήματος.  
12) Επίσης δίνεται στον διαχειριστή η δυνατότητα μορφοποίησης της διάταξης του περιεχομένου. 
13) Όπου απαιτείται είσοδος χρήστη με κωδικούς γίνεται άπαξ για το σύνολο των νέων εφαρμογών και δεν 

χρειάζεται σε καμιά περίπτωση επανεισαγωγή του κωδικού (Single Sign On)  
14) Δυνατότητα ελεγχόμενου σχολιασμού άρθρων, φωτογραφιών, videos μετά από έγκριση του διαχειριστή. 
15) Η μορφοποίηση του περιεχομένου γίνεται μέσα από ενσωματωμένο editor (WYSIWYG) και 

υποστηρίζονται διευρυμένες λειτουργίες (εισαγωγή εικόνων, πινάκων, στοιχείων φορμών, κλπ.)  
16) Υποστηρίζεται η διαχείριση πολλαπλών εκδόσεων για κάθε κατηγορία περιεχομένου  
17) Δυνατότητα διαχείρισης κατηγοριών περιεχομένου που αφορούν σε νέα και ανακοινώσεις. Η διαχείριση 

των νέων/ανακοινώσεων γίνεται από ένα κεντρικό σημείο με δυνατότητα εισαγωγής ή 
τροποποίησης/διαγραφής των υπαρχόντων, ενώ  υποστηρίζεται διάθεση αυτών μέσω τεχνολογίας RSS 
feed  

18) Πλήρης υποστήριξη των τεχνικών χαρακτηριστικών που απαιτείται να ενσωματώνονται στο CMS, ώστε 
να υποστηρίζεται η αποτελεσματική υλοποίηση ενεργειών Search Engine Optimization. Τέτοια 
χαρακτηριστικά είναι κατ’ ελάχιστον τα εξής:  

 Title Tag customization  

 Static, Keyword-rich URL’s  

 Meta Tag customization  

 Headings customization  

 404 Error friendly pages  
19) Εκτύπωση σελίδας/κειμένου. Όταν τυπώνεται μία σελίδα, εκτυπώνονται μόνο το περιεχόμενο αυτής, 

χωρίς το υπόλοιπο εικαστικό Layout της σελίδας 
20) Παρέχεται η δυνατότητα για διαχείριση (δημιουργία - κατάργηση) των εσωτερικών συνδέσμων 

(hyperlinks)  
21) Παρέχεται η δυνατότητα δημιουργίας και διαχείρισης δυναμικών σελίδων  
22) Παρέχεται η δυνατότητα διαχείρισης εικαστικών προτύπων / του look & feel της Πύλης (themes, 

templates, styles)  
23) Υποστηρίζεται πολυγλωσσικότητα, για απεριόριστο αριθμό γλωσσών. Συγκεκριμένα  υπάρχει 

πολυγλωσσική υποστήριξη των άρθρων και γενικά όλων των στοιχείων του συστήματος διαχείρισης 
περιεχομένου προς το κοινό (μενού, templates κλπ). 

24) Υποστηρίζεται η δημιουργία και διαχείριση καταλόγων δεδομένων, με δυναμικό και ευέλικτο τρόπο  
25) Υποστηρίζεται λειτουργία αναβαθμισμένης αναζήτησης.  
 
Ο συνολικός προϋπολογισμός για τη δημιουργία ψηφιακού αποθετηρίου – βάσης δεδομένων – ιστοσελίδας  
για την Κρητική Διατροφή ανέρχεται στο ποσό των 29.000,00 € χωρίς ΦΠΑ. 
Η προσφορά δεν πρέπει να υπερβεί το σύνολο του προϋπολογισμού, ωστόσο δεν υπάρχει περιορισμός 
στο ύψος των τιμών ανά είδος.  
Στην προσφορά πρέπει να πληρούνται τουλάχιστον οι ελάχιστες προδιαγραφές των προϊόντων.  
Στον συνολικό προϋπολογισμό συμπεριλαμβάνεται η μεταφορά και η εγκατάσταση στον τόπο που θα 
υποδείξει η αναθέτουσα αρχή.  
 
  



 

 

 
5. Ειδικότεροι όροι Οικονομικής Προσφοράς 

 Η προσφερόμενη τιμή δίνεται σε Ευρώ. 

 Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής της τιμής ή που δίνει τιμή σε συνάλλαγμα ή µε ρήτρα 

συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

 Αποκλείεται αναθεώρηση των τιμών προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του προμηθευτή πέραν του 

αντιτίμου των ειδών που θα προμηθεύσει βάσει των τιμών της προσφοράς του. 

 Σε περίπτωση υποβολής ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς, ο προμηθευτής οφείλει να παράσχει γραπτώς 

στην Επιτροπή Προμηθειών τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν από αυτή, για να εκτιμηθεί η σοβαρότητα 

και η αξιοπιστία της προσφοράς. 

 Στην προσφερόμενη τιμή ή στο ποσοστό έκπτωσης περιλαμβάνονται όλες οι τυχόν επιβαρύνσεις, εκτός 

Φ.Π.Α., όπως π.χ. έξοδα συσκευασίας, μεταφοράς και διανομής και εν γένει ότι προβλέπεται για 

παράδοση στον τόπο και χρόνο που προβλέπεται στην πρόσκληση. 

 Προσφορά αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίμησης ή µε αίρεση ή µη σύμφωνη µε ουσιώδεις όρους της 

πρόσκλησης αυτής, ή ελλιπής, όταν αυτή έχει ξύσματα, διαγραφές ή προσθήκες, θα απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. Προσφορές µε εναλλακτικές λύσεις δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής 

προσφοράς µε εναλλακτικές λύσεις, η συγκεκριμένη προσφορά απορρίπτεται στο σύνολό της. 

 Τα προϊόντα θα διαθέτουν κατ’ ελάχιστο εγγύηση, όπως αυτή ορίζεται από την Ελληνική νομοθεσία. 

 Στην προσφερόμενη τιμή συμπεριλαμβάνεται το κόστος μεταφοράς και εγκατάστασης του εξοπλισμού.  

 Ο ανάδοχος θα λάβει το 30% του συνολικού ποσού ως προκαταβολή και η εξόφληση θα γίνει εντός δύο 

μηνών από την υπογραφή του συμφωνητικού.  

 Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η χαμηλότερη τιμή. 

 

 

6. Υποβολή προσφορών 

 Η διάρκεια της προσφοράς θα είναι κατ’ ελάχιστο 4 ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της. 

 Η οικονομική προσφορά θα είναι αναλυτική ανά είδος σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται. 

Κάθε σελίδα αυτής θα φέρει αρίθμηση και μονογραφή από τον νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου. 

 Οι φάκελοι των υποψηφίων θα είναι στην ελληνική γλώσσα.  

 Καταληκτική ημερομηνία και τόπος υποβολής: Δευτέρα, 09 Μαΐου 2022, ώρα  15.00, Λ. 62 Μαρτύρων 

146.  

 Ο φάκελος κάθε προσφοράς συνοδεύεται από ειδική επιστολή (διαβιβαστικό), στην οποία θα πρέπει να 

αναφέρεται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που υποβάλλει την προσφορά και η οποία θα βρίσκεται έξω 

από τον κυρίως φάκελο της προσφοράς. Στην επιστολή αυτή συμπεριλαμβάνονται στοιχεία του 

προσφέροντος (επωνυμία, νομική μορφή, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, όνομα του αρμοδίου προσώπου για 

την προσφορά). Επίσης, σε αυτή την επιστολή πρέπει να αναγράφεται η χρονική ισχύς της προσφοράς. 

 

 



 

 

Οι οικονομικές προσφορές θα κατατεθούν σε σφραγισμένο φάκελο με την παρακάτω ένδειξη: 

 

Πληροφορίες: Στέλλα Καλουδάκη, τηλ. 2810-792207. 

 

 

 

Για την Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 

 

 

Χάρης Ροδιτάκης 

 

 

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΛΟΗΓΟΣ 

Λ. 62 Μαρτύρων 146, Ηράκλειο Κρήτης, 

Τηλ: 2810792207, Fax:2810792206, 

e-mail: info@ploigos-ea.gr 

Οικονομική προσφορά τη δημιουργία ψηφιακού αποθετηρίου – βάσης δεδομένων – 
ιστοσελίδας  για την Κρητική Διατροφή στο πλαίσιο του έργου «Δίκτυο Ανάδειξης – 

Στήριξης της Κρητικής Διατροφής»  
Υποέργο 9 «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» 

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 

Δευτέρα, 09 Μαΐου 2022, ώρα  15.00  

 

«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία» 

mailto:info@ploigos-ea.gr

