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Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κούταβου, Τ.Θ. 222, 28100 Αργοστόλι, Κεφαλονιά
Τηλ. & Fax: 26710 29258. Ε-mail: foreasainou@ath.forthnet.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αργοστόλι, 02.12.2011
Αρ. Πρωτ.: 611

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Παροχή Υπηρεσιών με
τίτλο: «Σχεδιασμός και Κατασκευή Ιστοσελίδας»
Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου , λαμβάνοντας υπόψη:
•

τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις
διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών
σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως
τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία
2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης
Νοεμβρίου 2005»,
• τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ Α’ 150/10.07.2007), «Κανονισμός
Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)»,
• τις διατάξεις του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, Έλεγχος και Εφαρμογή
Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013»
(ΦΕΚ 267/Α/3-12-2007).
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•

τις διατάξεις του Ν. 3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της
αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου
Αναφοράς 2007-2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 53/31.03.2010).

•

Την υπ. αριθμ. 14053/ΕΥΣ 1749 (ΦΕΚ Β’ 540/27.03.2008) Υπουργική
Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ.
43804/ΕΥΘΥ 2041 (ΦΕΚ Β’ 1957/09.09.2009 Υπουργική Απόφαση και την
υπ’ αρίθμ. 28020/ΕΥΘΥ 1212 (ΦΕΚ Β’ 1088/19.07.2010 Υπουργική
Απόφαση.

•

την με Αρ. Πρωτ. οικ. 184803/30-12-2010 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα
Υ.Π.Ε.Κ.Α. για την ένταξη της Πράξης «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ «ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΑΙΝΟΥ»
ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ» στο Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ &
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013», καθώς και το Σύμφωνο Αποδοχής
Όρων αυτής,

•

την με Αρ. Πρωτ. οικ. 172886/26-10-2011 1η Τροποποίηση της Πράξης
«Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας Εθνικού Δρυμού Αίνου» με
κωδικό MIS 323368 στον Άξονα 9: «Προστασία του Φυσικού Περιβάλλοντος
και Βιοποικιλότητας» του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013».

•

τον Κανονισμό Λειτουργίας, Υπηρεσιών και Προσωπικού του Φορέα
Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου (ΦΕΚ Β’ 975/13.07.2005),

•

τον Κανονισμό Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα
Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου (ΦΕΚ Β’ 65/21.01.2005),

•

τον Κανονισμό για την εκτέλεση έργων, για την ανάθεση, παρακολούθηση
και παραλαβή μελετών και υπηρεσιών, την προμήθεια, παράδοση και
παραλαβή υλικών και προϊόντων και για τη σύναψη συμβάσεων του Φορέα
Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου (ΦΕΚ Β’ 999/18.07.2005),

•

την με αριθμ. 7/01.11.2011 Απόφαση της 5ης/2011 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του
Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Αίνου, με την οποία εγκρίθηκε η
υλοποίηση με Ίδια Μέσα του Υποέργου 1 «Πρόγραμμα για την Προστασία
και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας» και των δράσεων που εμπεριέχονται σε
αυτό,

•

την με αριθμ. 10/01.11.2011 Απόφαση της 5ης/2011 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του
Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Αίνου, με την οποία ορίζεται η
Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών για την εν λόγω παροχή υπηρεσιών,

ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Παροχή Υπηρεσιών
με τίτλο Σχεδιασμός και Κατασκευή Ιστοσελίδας, με απευθείας ανάθεση. Η
παροχή υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της υλοποίησης του 1ου
Υποέργου με τίτλο “Πρόγραμμα για την Προστασία και Διατήρηση της
Βιοποικιλότητας” (3ος Άξονας Δράσεων: Επικοινωνιακή Στρατηγική Φορέα, Δράσεις
Ενημέρωσης-Ευαισθητοποίησης) της ενταγμένης Πράξης "Προστασία και Διατήρηση
της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Δρυμού Αίνου" στο Ε.Π. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013” (Άξονας Προτεραιότητας 9 – “Προστασία
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Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας”). Ο συνολικός προϋπολογισμός της
υπηρεσίας δεν θα υπερβαίνει τις 6.000,00 €, περιλαμβανομένου του ΦΠΑ 23% και
λοιπών νόμιμων κρατήσεων, και θα χρηματοδοτηθεί από τις πιστώσεις του έργου
2011ΣΕ07580012 της ΣΑΕ 075/8/2011.
Κριτήριο για την επιλογή του Αναδόχου από την Επιτροπή Αξιολόγησης
Προσφορών θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής πλευράς προσφορά.
Οι προδιαγραφές που θα πρέπει κατ’ ελάχιστο να τηρούνται, δίδονται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας
ανακοίνωσης.
Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
(σχετικό Υπόδειγμα δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ) μαζί με την οικονομική τους
προσφορά και τα λοιπά δικαιολογητικά μέχρι την Παρασκευή, 09.12.2011 και ώρα
14:00 στην έδρα της υπηρεσίας μας:
Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου, Κέντρο Περιβαλλοντικής
Ενημέρωσης Κούταβου, Τ.Θ. 222, 28100 Αργοστόλι, Κεφαλονιά, υπ’ όψιν κου
Γεωργίου Μήτσαινα (Τηλ. επικοινωνίας/Φαξ: 26710-29258).
Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, οι Προσφορές θα παραλαμβάνονται με
την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην υπηρεσία μας μέχρι την
παραπάνω ημερομηνία και ώρα. Δε θα ληφθούν υπόψη Προσφορές που είτε
υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα είτε ταχυδρομήθηκαν
έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στην υπηρεσία μας εμπρόθεσμα. Σε αυτήν την περίπτωση
οι Προσφορές θα επιστρέφονται. Επίσης, εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται
αποδεκτές.
Ισχύς Προσφορών: Τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες μετά την παραπάνω
καταληκτική ημερομηνία υποβολής.
Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής: Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει
αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα σχεδιασμού, κατασκευής και συντήρησηςενημέρωσης ιστοσελίδων, σύμφωνα με τις ελάχιστες προδιαγραφές του
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι, η οποία θα αποδεικνύεται από την κατοχή τίτλου σπουδών
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σχετικού με το αντικείμενο της Παροχής Υπηρεσιών,
και/ή επιπλέον την πρόσφατη συμμετοχή στην υλοποίηση έργων σχετικού
αντικειμένου.
Στο πλαίσιο των ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής και για την απόδειξη των
ανωτέρω, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξουν την κατοχή
αυτών με αντίστοιχα αποδεδειγμένα δικαιολογητικά, η ορθότητα των οποίων θα
κρίνεται για την κάθε μία περίπτωση ξεχωριστά από την Επιτροπή Αξιολόγησης των
Προσφορών. Ο κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να παρουσιάσει την εμπειρία σε έργα
ανάλογου αντικειμένου, αναφέροντας το είδος του έργου, καθώς και τη σχέση του
ενδιαφερόμενου με αυτό. Τα αποδεικτικά των ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής
θα συμπεριλαμβάνονται στο φάκελο με την οικονομική προσφορά.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά
(τίτλους σπουδών, βεβαιώσεις, δικαιολογητικά απόδειξης ελάχιστων προϋποθέσεων
συμμετοχής κ.λπ.) ως πρωτότυπα ή ως επικυρωμένα αντίγραφα ή συνοδευόμενα από
υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 3 του Ν. 2690/1999 (επικύρωση
αντιγράφων) & με το άρθρο 16 του Ν. 3345/2005, όπως ισχύει. Τα ξενόγλωσσα
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δικαιολογητικά (π.χ. αποδεικτικά εμπειρίας που αποκτήθηκαν στο εξωτερικό) πρέπει
να είναι και νομίμως μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα.
Προθεσμία υλοποίησης υπηρεσιών: Πέντε (5) μήνες από την ημερομηνία
υπογραφής της σχετικής σύμβασης.
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Η παρούσα, εμφανίζεται από σήμερα στον ιστοχώρο που έχει αποδοθεί στην
υπηρεσία
μας,
στο
πλαίσιο
εφαρμογής
της
“ΔΙ@ΥΓΕΙΑΣ”
(http://et.diavgeia.gov.gr/f/foreas_ainou) και στην προσωρινή ιστοσελίδα (ιστολόγιο)
του Φορέα (http://foreasainou.blogspot.com). Επιπλέον θα αναρτηθεί στο Χώρο
Ανακοινώσεων της Υπηρεσίας μας, στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης
Κούταβου, 28100 Αργοστόλι, Κεφαλονιά.
Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Φορέα
Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου

Γεωργία Καμάρη
Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Πατρών
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Ελάχιστες Τεχνικές Προδιαγραφές της Παροχής Υπηρεσιών
με τίτλο "Σχεδιασμός και Κατασκευή Ιστοσελίδας"-Τρόπος Υλοποίησης
1. Βασικά Δομικά Στοιχεία
Το έργο αφορά την ανάπτυξη ενός ιστότοπου που θα περιέχει καταλόγους και
συνδέσμους πληροφοριών, σχετικών με το Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού
Αίνου και την Προστατευόμενη Περιοχή που είναι ο Εθνικός Δρυμός Αίνου.
Η σχεδίαση του ιστότοπου θα πρέπει να περιλαμβάνει, κατ’ ελάχιστο, την
ανάπτυξή του στην ελληνική, αγγλική και ιταλική γλώσσα (μενού πλοήγησης
σελίδων, τίτλος, μηνύματα, λογότυπα, γενικότερη εμφάνιση κ.λπ.).
Η σχεδίαση και υλοποίηση του ιστότοπου (δημιουργία καταλόγων, διαμόρφωση
ενοτήτων, καθορισμός περιεχομένου κ.λπ.) θα πραγματοποιηθεί απαραιτήτως σε
στενή συνεργασία με το επιστημονικό προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης, βάσει των
λογικών απαιτήσεων οι οποίες δεν θα έρχονται και σε αντίφαση με τις προδιαγραφές
του έργου.
Θα πρέπει να καταστούν απολύτως σαφή θέματα όπως οι τεχνικές λεπτομέρειες
(φιλοξενία ιστότοπου, μελλοντικές επεκτάσεις, λειτουργικοί περιορισμοί,
απαιτούμενο εύρος ζώνη - bandwidth) και οι ελάχιστες απαιτήσεις (δέσμευση πόρων,
κόστος λειτουργίας, απασχόληση προσωπικού, ανάγκες εκπαίδευσης) για την επιτυχή
λειτουργία, χρήση και συντήρηση του ιστότοπου.
Ο Ανάδοχος θα υποστηρίξει συνολικά τη διαδικασία υλοποίησης και ελέγχου του
έργου που αναλύεται σε αυτή την ενότητα. Κατά την υλοποίηση του έργου ο
Ανάδοχος θα φέρει την ευθύνη:
i. Της ανάλυσης αναγκών και τον προγραμματισμό που αφορά τη δημιουργία του
ιστότοπου.
ii. Της ανάλυσης λειτουργικών απαιτήσεων της εφαρμογής.
iii. Του καθορισμού της δομής του ιστότοπου και του περιεχομένου της.
iv. Της υλοποίησης ρυθμίσεων και παραμετροποιήσεων που απαιτούνται για την
καλή λειτουργία της εφαρμογής, όπως αυτή προσδιορίζεται από τις προδιαγραφές και
την τεχνική του πρόταση.
v. Της παροχής υλικού τεκμηρίωσης για την εφαρμογή.
vi. Της παροχής τεχνικής υποστήριξης, στον διαχειριστή της ιστοσελίδας κατά
την περίοδο της πιλοτικής λειτουργίας του συστήματος.
1.1

Αναλυτική Περιγραφή Ελάχιστων Τεχνικών Προδιαγραφών
1.1.1

Χαρακτηριστικά της εφαρμογής

1. Ελεύθερη χρήση στατικών ιστοσελίδων (.htm, .html) και δυναμικών (.asp,
.php, .jsp, .jhtml, .mhtml κλπ) ή οποιασδήποτε γλώσσας server-side scripting (πχ.
perl). Ελεύθερη χρήση πακέτων ανοιχτού λογισμικού όπως Joomla, Phpbb, κ.τ.λ.
Ελεύθερη επίσης είναι η χρήση Javascript, DHTML, CSS version 1&2. Δεν
συνίσταται η χρήση γραφικών Macromedia Flash, λόγω της καθυστέρησης που
προκαλούν κατά τη φόρτωση και της σπάνιας επικαιροποίησης.
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2. Δυνατότητα πρόσβασης από το σύνολο των δημοφιλών web-browsers, χωρίς
να απαιτείται η εγκατάσταση άλλου λογισμικού. Να υπάρχει συμβατότητα μεταξύ
των διαφορετικών Cross-browsers, βέλτιστη χρηστικότητα και απλή πλοήγηση.
3. Δεν υπάρχει περιορισμός συνολικού μεγέθους του ιστοτόπου, αρκεί να είναι
σε λογικά πλαίσια (τυπικό όριο <150ΜΒ).
4. Η κάθε μία ιστοσελίδα (συμπεριλαμβανομένων και των γραφικών που
περιέχει) δεν πρέπει να έχει μέγεθος μεγαλύτερο από αυτό που θα κάνει έναν
επισκέπτη συνδεδεμένο στο διαδίκτυο με modem 56Kbps να αναμένει περισσότερο
από ένα (1) λεπτό για την φόρτωση μιας ιστοσελίδας. Από αυτό εξαιρούνται: (α)
οποιαδήποτε αρχεία υπάρχουν για κατέβασμα και (β) οποιαδήποτε αρχεία π.χ.
γραφικών, φωτογραφιών κ.λπ. που θα εμφανίζονται στην ιστοσελίδα.
5. Η διάσταση των ιστοσελίδων πρέπει να είναι τέτοια ώστε να εμφανίζονται
άριστα σε μεγιστοποιημένο παράθυρο browser σε οθόνη Η/Υ με ανάλυση 1024x768
χωρίς να εμφανίζονται μπάρες οριζόντιας μετακίνησης (horizontal scrollbars).
6. Απαγορεύεται η σχεδίαση της ιστοσελίδας με τέτοιο τρόπο ώστε να
προκαλείται οποιαδήποτε αυτόματη εμφάνιση νέου παραθύρου (pop-up) και η
αυτόματη εγκατάσταση προγραμμάτων στον υπολογιστή του επισκέπτη.
7. Απαγορεύεται ο περιορισμός της κανονικής ροής διαλόγου, καθώς και η ροή
μιας σελίδας γρηγορότερα από ότι ένας χρήστης μπορεί να παρακολουθήσει.
1.1.2

Δυνατότητες και Επεκτασιμότητα

Ο ιστότοπος πρέπει να παρέχει τις ακόλουθες δυνατότητες:
1. Λογική σχεδίασης τέτοια ώστε να μπορούν να προστεθούν (και να
αφαιρεθούν) εύκολα πληροφορίες για τον Φορέα Διαχείρισης, ανακοινώσεις,
προκηρύξεις, δελτία τύπου κ.λπ., χωρίς αυτή η προσθαφαίρεση να επηρεάζει το
συνολικό σκελετό του ιστότοπου ή τη λογική πλοήγησης σε αυτόν.
2. Θα προσφέρεται η δυνατότητα μελλοντικής αναβάθμισης και προσθήκης
πρόσθετων υπηρεσιών π.χ. επιπλέον γλώσσα, περισσότερες κατηγορίες-φωτογραφίες,
χρήση βάσης δεδομένων ή επέκταση τους κ.τ.λ.
3. Διαχείριση του ιστότοπου (μενού πλοήγησης σελίδων, τίτλος, μηνύματα,
λογότυπα, γενικότερη εμφάνιση κλπ) από τον διαχειριστή του ιστότοπου
(webmaster).
4. Ρύθμιση του περιεχομένου ιστοσελίδων από εξουσιοδοτημένα μέλη (Εύκολη
ενημέρωση και ανανέωση περιεχομένου όπως ανακοινώσεις, δελτία τύπου κ.λπ.)
χωρίς τη χρησιμοποίηση ενδιάμεσης εφαρμογής και με αυτόματη ενεργοποίηση των
αλλαγών και δημιουργία σχετικού εγχειριδίου χρήσεως.
5. Αναζήτηση στον ιστότοπο με βάση λέξεις κλειδιά.
6. Προβολή αναφορών επισκεψιμότητας του ιστότοπου και λοιπών στατιστικών
στοιχείων.
7. Θα παρέχεται η φιλοξενία σε server για τη συνεχή λειτουργία του ιστότοπου, ο
οποίος θα προσφέρει ικανοποιητικό χώρο να υποστηρίξει τον ιστότοπο, όπως αυτός
θα διαμορφωθεί κατά την παράδοση του έργου (να δοθεί λεπτομερής περιγραφή της
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φιλοξενίας) καθώς και υπηρεσίες όπως back-up δεδομένων στον server,
λογαριασμούς email για επικοινωνία κ.τ.λ.
1.2.3 Εργαλεία Ανάπτυξης
Για την ανάπτυξη της εφαρμογής θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν σύγχρονα
εργαλεία ανάπτυξης δικτυακών τόπων, κατά προτίμηση εργαλεία ανοιχτού/ελεύθερου
λογισμικού. Ο Ανάδοχος θα πρέπει στη προσφορά του να αναφέρει επακριβώς ποια
εργαλεία ανάπτυξης θα χρησιμοποιηθούν. Η πλατφόρμα ανάπτυξης μπορεί να είναι
της επιλογής του Αναδόχου. Η πλατφόρμα λειτουργίας της εφαρμογής θα πρέπει να
είναι συμβατή χωρίς κανέναν περιορισμό στη λειτουργικότητά τους τουλάχιστον με
έναν από τους εξής εξυπηρετητές ιστοσελίδων (web servers):
• Microsoft IIS version 5 ή νεώτερη σε λειτουργικό σύστημα Microsoft
Windows 2000 Server ή 2003 Server Standard Edition.
• Apache version 2 ή νεώτερη σε λειτουργικό σύστημα Linux, Sun
Solaris version 9 ή νεώτερο.
1.2.4 Πρόσθετες προτάσεις Αναδόχου
Ο Ανάδοχος με βάση την εμπειρία του στην εκτέλεση ανάλογων έργων και
έχοντας λάβει υπόψη τις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο δικαιούται με τεκμηριωμένο
τρόπο να προτείνει βελτιώσεις στις παραπάνω ελάχιστες και επιθυμητές
προδιαγραφές. Οι πρόσθετες προτάσεις του Αναδόχου θα αξιολογηθούν ανεξάρτητα
από την προσφορά του για τις παραπάνω προδιαγραφές.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
<<Στοιχεία Αιτούντος>>
Τόπος, Ημερομηνία
Προς:
Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου
Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κουτάβου
Τ.Θ. 222
28100 Αργοστόλι
Κεφαλονιά
ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΤΗΣ/ΤΟΥ………………………………………………………………………….
για την Παροχή Υπηρεσιών με Τίτλο "Σχεδιασμός και Κατασκευή Ιστοσελίδας".
Σας καταθέτω αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Παροχή Υπηρεσιών με
τίτλο: "Σχεδιασμός και Κατασκευή Ιστοσελίδας", με προσφερόμενη τιμή
<<ολογράφως>> ευρώ (#.###,## €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και των λοιπών
νόμιμων κρατήσεων και σύμφωνα με την κάτωθι αναλυτική περιγραφή:
<<περιγραφή προσφερόμενης παροχής υπηρεσιών, η οποία θα πρέπει να καλύπτει
κατ’ ελάχιστον τις απαιτούμενες προδιαγραφές της πρόσκλησης>>
Επίσης, σας συνυποβάλλω τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1. Αντίγραφο Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας
2. Αντίγραφο Τίτλου Σπουδών, συναφούς με το αντικείμενο της παροχής υπηρεσιών
3.Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας/αποδεικτικά εμπειρίας, κ.λπ.

Ο Αιτών

(Υπογραφή-Σφραγίδα)
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