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Α.Π.: οικ. 1594
Προς:

Pelagus O.E.
Κατασκευή και Φιλοξενία
Ιστοσελίδας
Αναπαύσεως 10
Μυτιλήνη 81132

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση κατόπιν διαπραγμάτευσης του
έργου : «Κατασκευή ιστοσελίδας και διαδραστικών εφαρμογών της ΕΥΔ ΕΠ
Βορείου Αιγαίου»

Ο Προϊστάμενος της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου έχοντας υπόψη:
Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α’/23.12.2014) «Για τη Διαχείριση, τον έλεγχο και
την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για τη Προγραμματική Περίοδο
2014-2020 και άλλες διατάξεις, όπως ισχύει
2. Την με αριθ. πρωτ. οικ. 1404/18-05-2016 απόφαση ένταξης της πράξης
«Δημοσιότητα Προβολή και Πληροφόρηση (Πληροφόρηση και επικοινωνία)» με
MIS 5000998 και ΣΑΕ 2016ΕΠ08810008
3. Τον Νόμο 4412 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ)» και τις τροποποιήσεις αυτού
4. Την Υπουργική Απόφαση με αριθ. 23451/ΕΥΣΣΑ493/24.2.2017 (ΦΕΚ
677Β/03.03.2017) «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης
προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης
καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής
Βοήθειας», καθώς και τις τροποποιήσεις αυτής
5. Την με ΑΠ. οικ. 775/07.04.2017 Απόφαση Έγκρισης του Προγράμματος
Τεχνικής Βοήθειας του Ε.Π. Βορείου Αιγαίου 2014-2020
6. Την 137675/EΥΘΥ1016/19.12.2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31.12.2018) Αντικατάσταση
της υπ’ αριθ. 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄3521) υπουργικής
απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθ.
81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β΄1822) υπουργικής απόφασης “Εθνικοί
κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων
ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία
ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων”»
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7. Την με αριθμ. πρωτ. 14235/06.02.2020 (ΑΔΑ:ΨΟ7Ε46ΜΤΛΡ0ΒΛ) εγκύκλιο
οδηγιών για την έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2020 και τον
Προγραμματισμό Δαπανών ΠΔΕ 2021-2023
8. Την ανάγκη κατασκευής μιας πλατφόρμας ηλεκτρονικής διαβούλευσης για το
σχεδιασμό του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027, όπως
περιγράφεται στην τεχνική έκθεση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
να προσκαλέσει την Pelagus O.E. με διακριτικό τίτλο «PELAGUS CREATIVE WEB»
που εδρεύει στην οδό Αναπαύσεως 10 στη Μυτιλήνη, ΤΚ 81 132 με ΑΦΜ 800771005
και ΔΟY Μυτιλήνης να εκδηλώσει το ενδιαφέρον της υποβάλλοντας οικονομική
προσφορά για την κατασκευή ιστοσελίδας και διαδραστικών εφαρμογών της ΕΥΔ ΕΠ
Βορείου Αιγαίου, σύμφωνα με τις ακόλουθες κατηγορίες CPV:
72212224-5
72212219-7

Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού επεξεργασίας ιστοσελίδων
Διάφορες υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού δικτύωσης

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ
Το εν λόγω έργο αφορά την κατασκευή μιας πλατφόρμας ηλεκτρονικής διαβούλευσης
για το σχεδιασμό του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027,διαδραστικές διαδικτυακές
εφαρμογές για την υποστήριξή της καθώς και υπηρεσίες ψηφιακής προώθησης στα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τον διαμοιρασμό του περιεχομένου της διαδικτυακής
αυτής πύλης.
Ειδικότερα αναφέρονται:
Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1

POST-IT

Σύστημα υποβολής αιτημάτων-παραπόνων προς τις
υπηρεσίες του φορέα καθώς και φόρμες, ώστε οι
πολίτες μπορούν να υποβάλλουν επισημάνσεις και
παράπονα

2

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΕ ΥΛΙΚΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Πηγή πληροφόρησης για τους επισκέπτες και θα
περιλαμβάνει φωτογραφίες, video και άρθρα
κατηγοριοποιημένα σε ενότητες

3

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Οι εγγεγραμμένοι χρήστης θα λαμβάνουν αυτόματη
ενημέρωση για τις προσκλήσεις διαβούλευσης και
θα μπορούν να υποβάλουν τα σχόλια τους για όσο
διαρκεί η διαβούλευση.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Οι φορείς θα έχουνε τη δυνατότητα αποστολής των
δομημένων ερωτηματολογίων μέσα από σχετική
φόρμα υποβολής.

4

5

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ηλεκτρονικά banner για δημοσίευση σε κοινωνικά
δίκτυα και ιστοσελίδες καθώς και χορηγούμενες
αναρτήσεις στο facebook

Οι προδιαγραφές των ανωτέρω υπηρεσιών περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ.
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2. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΕΡΓΟΥ
Η Ανάδοχος εταιρεία, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου του θα υποβάλλει στην Ειδική
Υπηρεσία διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου παραδοτέα σε ηλεκτρονική
μορφή, σύμφωνα με το εξής χρονοδιάγραμμα:
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Σχεδιασμός της ηλεκτρονικής
διαβούλευσης,
1
των εφαρμογών
και δοκιμαστική έκδοση

1,5 μήνα από την απόφαση ανάθεσης

Ολοκληρωμένη έκδοση- Τεχνική
2
Υποστήριξη, Εκπαίδευση.

2,5 μήνες από την απόφαση ανάθεσης

Η παρακολούθηση, πιστοποίηση και παραλαβή των υπηρεσιών και των αντίστοιχων
παραδοτέων της Αναδόχου εταιρείας, θα γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή
Παραλαβής, η οποία θα οριστεί.
Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου η Ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται να
συμμορφώνεται με τις υποδείξεις της Επιτροπής.
2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Η διάρκεια υλοποίησης του έργου ορίζεται σε 2,5 μήνες από την απόφαση ανάθεσης.
3. ΤΙΜΗΜΑ
Η συνολική αμοιβή για τις ανωτέρω υπηρεσίες, δε δύναται να υπερβεί το ποσό των
εννέα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (9.500,00 ευρώ), μη συμπεριλαμβανομένου του
αναλογούντος Φ.Π.Α.
Η ενέργεια χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του ΕΠ Βόρειο Αιγαίο
2014-2020 και ειδικότερα από τις πιστώσεις της πράξης με τίτλο«Δημοσιότητα Προβολή
και Πληροφόρηση (Πληροφόρηση και επικοινωνία)» με MIS 5000998 και ΣΑΕ
2016ΕΠ08810008
Στο τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες αμοιβές και δαπάνες χωρίς καμία
περαιτέρω επιβάρυνση της ΕΥΔ έστω και εξ επιγενόμενης αιτίας και ενδεικτικά:


Η αμοιβή του προσωπικού που τυχόν διαθέτει η Ανάδοχος εταιρεία



Κάθε δαπάνη που αφορά οποιονδήποτε τρίτο, σχετικό με τις υπηρεσίες αυτές,
συμπεριλαμβανομένων των εισφορών σε Ασφαλιστικά Ταμεία οποιασδήποτε
φύσης, της ασφάλισης έναντι όλων των ατυχημάτων (προσώπων, περιουσιών,
κλπ.) ή υποχρεώσεων έναντι τρίτων κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών της
παρούσας ή εξ αφορμής αυτών.

Η Ανάδοχος εταιρεία επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση
υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων οργανισμών, η οποία, κατά νόμο, βαρύνει την
Ανάδοχο.
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4. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Κατά των αποφάσεων της αρχής χωρεί ένσταση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
100 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 και του άρθρου 127 Ν. 4412/2016. Η εν λόγω ένσταση
υποβάλλεται σε 5 ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει εντός προθεσμίας
10 ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της
ένστασης. Για την κατάθεση της ένστασης καταβάλλεται παράβολο 1% της
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, το οποίο επιστρέφεται εάν η ένσταση γίνει δεκτή.
5. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Αρμόδιο όργανο που είναι υπεύθυνο από πλευράς Ε.Υ.Δ. ΕΠ Περιφέρειας Βορείου
Αιγαίου για την παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου και την παραλαβή του,
καθώς και των παραδοτέων του, θα είναι η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής
του έργου.
Οι πληρωμές θα πραγματοποιούνται με την παραλαβή των ανωτέρω παραδοτέων από
την Επιτροπή Παραλαβής, τη σύνταξη Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής και την
προσκόμιση όλων των απαραίτητων παραστατικών από τον Ανάδοχο και θα
καταβάλλονται ως εξής:
 το 40% της αμοιβής του έργου με την ολοκλήρωση του 1ου παραδοτέου
 το 60% της αμοιβής του έργου με την ολοκλήρωση του 2ου παραδοτέου
Η πληρωμή του έργου θα γίνεται σύμφωνα με το Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ
265/τ.Α΄/23.12.2014) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020» και την με Α.Π.
23451/ΕΥΣΣΑ493/24-02-2017 (ΦΕΚ 677/τ.Β/03.03.2017) ΥΑ του Υπουργείου
Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης
προγραμμάτων Τεχνικής Βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων
προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας» και τις
τροποποιήσεις αυτών.
Η παραλήπτρια της παρούσας καλείται να υποβάλλει το αργότερο μέχρι την Παρασκευή
24 Ιουλίου 2020 και ώρα 15.00 μ.μ. στα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης
Ε.Π. Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, 1ο χλμ Μυτιλήνης Λουτρών, Τ.Κ. 81 100 Μυτιλήνη –
Λέσβος οικονομική προσφορά (Παράρτημα Ι) για την εκτέλεση του έργου
υπογεγραμμένη, η οποία διατυπώνεται αριθμητικώς σε ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ και με ΦΠΑ.
Στο ανωτέρω ποσό θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις.
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΕΥΔ ΕΠ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΛΑΚΩΤΑΡΗΣ
Εσωτ. Διανομή:
Μονάδα Γ΄
Χ.Α.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Α/Α
1
2
3
4

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΤΙΜΗ
(χωρίς
ΦΠΑ)

ΤΙΜΗ
(με ΦΠΑ)

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
MARKETING - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
Σύνολο

Ημερομηνία

Υπογραφή και σφραγίδα

Οι προδιαγραφές των ανωτέρω υπηρεσιών περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Εξειδικευμένος πρωτότυπος Σχεδιασμός Τheme
Ανάπτυξη ιστοσελίδας σε Drupal 8
Προσβασιμότητα
Διαχείριση χρηστών – εγγραφές
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη – Ενημέρωση
Εγκατάσταση SSL

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Post IT
Ηλεκτρονική διαβούλευση

MARKETING - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δημιουργία διαφημιστικών banner
Χορηγούμενες αναρτήσεις στο facebook για δύο μήνες

ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

Φιλοξενία ιστοσελίδας σε Dedicated Server & τεχνική
υποστήριξη
Ενημερώσεις περιεχομένου ιστοσελίδας ηλεκτρονικής
διαβούλευσης
Διαχείριση – ενημέρωση πλατφόρμας Post - IT
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