
 

  
 

 

 

 

 

 
 

ΠΡOΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗ 
ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: 
 

«Διαχειριστικό εργαλείο για εισαγωγή λημμάτων και 
multimedia data» 
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Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του  

 

 
 

Ημερομηνία Αποστολής: 20 – 03– 2015 

 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ  

ΑΞΟΝΑΣ  

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:  

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΖΩΗΣ ΜΕΣΩ 
ΤΠΕ  
 
ΙΣΟΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΗΝ 
ΨΗΦΙΑΚΗ  
ΕΛΛΑΔΑ  

 

 

ΣΤΟΧΟΣ:  ΣΥΓΚΛΙΣΗ  

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ  
(ΟΠΣ): 495890 



 

  
 

 

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να περιλαμβάνει στην προσφορά 

του τα παρακάτω χαρακτηριστικά επί ποινής αποκλεισμού 

Μεθοδολογία 
 

Προδιαγραφές παροχής 

Περιγραφή Εφαρμογών 
Πρόσβασης και διαχείρισης 

(web applications) 
 

Οικονομική 
Προσφορά 

 

Εκτιμώμενος 
χρόνος 
υλοποίησης  

Σύντομη 
Τεκμηρίωση 

μεθοδολογίας 
ανάπτυξης 

Το Διαχειριστικό εργαλείο 

πρόσβασης για τη διαχείριση και 

εισαγωγή δεδομένων στη Βάση 

Δεδομένων Περιεχομένου και 

εφαρμογών 

πρέπει να υποστηρίζει τα 

παρακάτω γνωσιακά αντικείμενα 

 Γενική περιγραφή 

αντικειμένων ενδιαφέροντος 

(χώρων, λημμάτων, κλπ) 

 Πολυμεσικό υλικό και 

συγκεκριμένα: κείμενα, οπτικό 

υλικό και ηχητικά μηνύματα-

αφηγήσεις 

 Χαρτογραφικά υπόβαθρα και 

γεωγραφικά δεδομένα  

 Υποστήριξη πολλαπλών 

γλωσσών απόδοσης κειμένων 

 

Διαλειτουργικά συστήματα 

Η/Υ: 

Windows ή/και νεότερο, 

Mac OS X 10.6 ή/και 

νεότερο, Linux µε kernel 

2.6 ή/και νεότερο, ή άλλα 

ισοδύναµα. 

Εκτεταµένες λειτουργίες 

διαχείρισης μεγάλων 

αρχείων (εικόνων, video 

κλπ)  

uploading πολλαπλών 

αρχείων µε ασύγχρονες 

τεχνικές, ανέβασµα 

µεγάλων αρχείων (> 

100ΜΒ)  

Μετονοµασία και µαζική 

µετακίνηση ή αντιγραφή 

αρχείων κλπ. 

Φιλικό user interface και 

εύκολη καταχώρηση  

 

Δεν μπορεί να 

ξεπερνά τις 

25.000 ευρώ 

συμπεριλαμβα

νομένου ΦΠΑ 

 
 
 
 
 
 
Δεν μπορεί να 
ξεπερνά τους 4 
μήνες με 
έναρξη 
01.04.2015 

 

 



 

  
 

 

1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Στην πρόσκληση μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις 

αυτών ή κοινοπραξίες φυσικών προσώπων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής που 

ασχολούνται με την παροχή σχετικών υπηρεσιών. Η παροχή των υπηρεσιών που 

αφορά η παρούσα δεν επιφυλάσσεται με νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές 

διατάξεις σε μια συγκεκριμένη επαγγελματική τάξη. 

 

Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί: 

1.Όσοι αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από Δημόσια Υπηρεσία ή Νομικά Πρόσωπα 

Δημοσίου Δικαίου ή ΟΤΑ γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές υποχρεώσεις τους. 

2.Όσοι έχουν καταδικαστεί για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική διαγωγή τους 

βάσει απόφασης η οποία έχει ισχύ δεδικασμένου. 

3.Όσοι έχουν διαπράξει βαρύ επαγγελματικό παράπτωμα που μπορεί να διαπιστωθεί 

με οποιοδήποτε μέσο από την Αναθέτουσα Αρχή. 

4.Όσοι τελούν υπό πτώχευση, ή εκκαθάριση, ή αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό 

συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. Όσοι τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε 

πτώχευση ή έκδοσης απόφασης για εκκαθάριση, ή αναγκαστική διαχείριση, ή 

πτωχευτικό συμβιβασμό, η οποιαδήποτε ανάλογη διαδικασία. 

5.Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή των 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένοι ή σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία. 

6.Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους σχετικά με την πληρωμή των 

φόρων και τελών σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία. 

7.Όσοι προσκομίσουν ψευδείς δηλώσεις. 

8.Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις 

παραπάνω κυρώσεις. 

Σε περίπτωση ένωσης προσώπων τα ανωτέρω ισχύουν για κάθε μέλος της. 

 

 

2. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: Οι υποψήφιοι ανάδοχοι παρακαλούνται 

εκτυπώσουν τον παρακάτω πίνακα (Πρότυπο Προσφοράς) και να το 

συμπληρώσουν, συμπληρώνοντας επίσης την τιμή προσφοράς, να σφραγίσουν 

με την εταιρική σφραγίδα τους  και στη συνέχεια να  αποστείλουν με fax ή με  

email (με επισυναπτόμενη την σφραγισμένη προσφορά) στα: 

Υπεύθυνος επικοινωνίας: ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ  

Τηλ. (0030) 2122548330  

Φαξ. (0030) 2122543838  

Email: lampros@ime.gr 

 

 

mailto:lampros@ime.gr

