ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΙΣΟΕΛΙΔΑ

Ιωάννινα, 10/11/2018
Η Ζνωςθ Ξενοδόχων Ιωαννίνων, ςτο πλαίςιο τθσ υλοποίθςθσ του ζργου “New technologies in the
service of developing interregional thematic routes - THEMA” (INTERREG IPA II Cross-border
Cooperation Programme “Greece – Albania 2014 – 2020”), το οποίο χρθματοδοτείται από τθν
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και εκνικοφσ πόρουσ τθσ Ελλάδασ και τθσ Αλβανίασ, προτίκεται να προβεί ςε
απευκείασ ανάκεςθ για τον ςχεδιαςμό και καταςκευι δυναμικισ ιςτοςελίδασ για τθν παρουςία
του ζργου ςτο Διαδίκτυο κακώσ και για τθ δθμιουργία προφίλ ζργου ςτα κοινωνικά μζςα
(Twitter, Instagram και Facebook). Επίςθσ, για δραςτθριότθτεσ βελτιςτοποίθςθσ μθχανών
αναηιτθςθσ (SEO), προκειμζνου να προςελκυςτοφν περιςςότεροι τουρίςτεσ και άτομα που
ενδιαφζρονται για τα κεματικά πακζτα THEMA μζςω τθσ ιςτοςελίδασ.
Η ανάπτυξθ τθσ ιςτοςελίδασ κα γίνει ςφμφωνα με τα τελευταία web.2.standards ι W3C standards
και τα διεκνι πρότυπα και προδιαγραφζσ.
Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να διακζςει αναπτυγμζνο λογιςμικό ςχεδιαςμοφ και διαχείριςθσ
περιεχομζνου με δυνατότθτα παραμετροποίθςισ του με απλό και κατανοθτό τρόπο και να
αναλάβει τθν εκπαίδευςθ του προςωπικοφ διαχείριςθσ τθσ ιςτοςελίδασ.
Η ςχεδίαςθ και υλοποίθςθ τθσ ιςτοςελίδασ (δθμιουργία ςελίδων, διαμόρφωςθ ενοτιτων,
ςχεδιαςμόσ περιεχομζνου κ.λπ.) κα πραγματοποιθκεί απαραιτιτωσ ςε ςτενι ςυνεργαςία με το
φορζα, βάςει των λογικϊν απαιτιςεων οι οποίεσ δεν κα ζρχονται ςε αντίφαςθ με τισ προδιαγραφζσ
του ζργου.
Γλώςςα ιςτοςελίδασ
Αγγλικά και επιλεγμζνεσ ςελίδεσ ςε Ελλθνικι και Αλβανικι μετάφραςθ.
Περιγραφι τεχνικών προδιαγραφών
 Δυνατότθτα δθμιουργίασ menu (οριηοντίων ι κακζτων) πολλαπλϊν ενοτιτων και
κατθγοριϊν με εφκολθ και ςαφι πλοιγθςθ που να βοθκά τον επιςκζπτθ να εντοπίηει με
ταχφτθτα και ακρίβεια τθν προτεινόμενθ πλθροφορία.
 Δυνατότθτα πλιρουσ υποςτιριξθσ περιβάλλοντοσ πολυμζςων για παρουςίαςθ
περιεχομζνου ςε ποικίλεσ μορφζσ (κείμενο, φωτογραφία, video, audio, κλπ.) με τθν
κατάλλθλθ γραφιςτικι επεξεργαςία, ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ βζλτιςτθ παρουςίαςθ του
υλικοφ.
 Δυνατότθτα παρουςίαςθσ εικαςτικϊν templates και menu, ανάλογα με τθ κεματικι
ενότθτα.
 Δυνατότθτα πρόςβαςθσ από το ςφνολο των web-browsers, χωρίσ να απαιτείται θ
εγκατάςταςθ άλλου λογιςμικοφ. Να υπάρχει δυνατότθτα μεταξφ των διαφορετικϊν crossbrowsers, βζλτιςτθ χρθςτικότθτα και απλι πλοιγθςθ ϊςτε να φορτϊνει ταχφτατα με τθ
μικρότερθ δυνατι κατανάλωςθ bandwidth για να είναι εφκολα επιςκζψιμθ μζςω κινθτϊν
τθλεφϊνων.
 Δυνατότθτα μθ περιοριςμοφ ςυνολικοφ μεγζκουσ ιςτοςελίδασ, αρκεί να είναι ςε λογικά
όρια (τυπικό όριο <150ΜΒ).
 Η διάςταςθ των ιςτοςελίδων πρζπει να είναι τζτοια ϊςτε να εμφανίηονται άριςτα ςε




μεγιςτοποιθμζνο παράκυρο browser Η/Υ με ανάλυςθ 1024Χ768 χωρίσ να εμφανίηονται
μπάρεσ οριηόντιασ μετακίνθςθσ (horizontal scrollbars).
Απαγορεφεται θ ςχεδίαςθ ιςτοςελίδασ με τζτοιο τρόπο ϊςτε να προκαλείται οποιαδιποτε
αυτόματθ εμφάνιςθ νζου παρακφρου (pop-up) και θ αυτόματθ εγκατάςταςθ
προγραμμάτων ςτον υπολογιςτι του επιςκζπτθ.
Απαγορεφεται ο περιοριςμόσ τθσ κανονικισ ροισ διαλόγου, κακϊσ και θ ροι μιασ ςελίδασ
γρθγορότερα από ότι ζνασ χριςτθσ μπορεί να παρακολουκιςει.

Δυνατότθτεσ και επεκταςιμότθτα
 Λογικι ςχεδίαςθσ εφκολθσ διαχείριςθσ, ϊςτε να μποροφν να προςτεκοφν και να
αφαιρεκοφν εφκολα πλθροφορίεσ, κείμενα και εικόνεσ, ανακοινϊςεισ, δελτία τφπου κ.λπ.,
χωρίσ αυτι θ προςκαφαίρεςθ να επθρεάηει το ςυνολικό ςκελετό τθσ ιςτοςελίδασ ι τθ
λογικι πλοιγθςθσ ςε αυτόν.
 Να προςφζρεται θ δυνατότθτα ςυντιρθςθσ, μελλοντικισ αναβάκμιςθσ και προςκικθσ
πρόςκετων υπθρεςιϊν, χωρίσ αρικμθτικό περιοριςμό προςκαφαίρεςθσ κατθγοριϊν,
άρκρων, φωτογραφιϊν κ.λπ. με τεχνικι υποςτιριξθ για αναβακμίςεισ και ανανεϊςεισ από
τον Ανάδοχο κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ online παρουςίασ τθσ ιςτοςελίδασ, ζτςι ϊςτε να
λειτουργεί απρόςκοπτα και με αςφάλεια.
 Διαχείριςθ του περιεχομζνου τθσ ιςτοςελίδασ (μενοφ πλοιγθςθσ ςελίδων, τίτλοσ,
μθνφματα, λογότυπα, γενικότερθ εμφάνιςθ κ.λπ.) από τον διαχειριςτι τθσ ιςτοςελίδασ και
προςδιοριςμόσ τρόπου διαχείριςθσ (π.χ. μζςω web administrator) με αυτόματθ
ενεργοποίθςθ των αλλαγϊν και δθμιουργία ςχετικοφ εγχειριδίου χριςθσ.
 Ρεδίο για θλεκτρονικι επικοινωνία με τον φορζα.
Εργαλεία ανάπτυξθσ:
Η πλατφόρμα ανάπτυξθσ μπορεί να είναι τθσ επιλογισ του Αναδόχου. Η πλατφόρμα λειτουργίασ τθσ
εφαρμογισ πρζπει να είναι ςυμβατι χωρίσ κανζναν περιοριςμό ςτθ λειτουργικότθτά τθσ με όλεσκαι τισ τελευταίεσ- εκδόςεισ των εξυπθρετθτϊν ιςτοςελίδων (web servers).
Ο κϊδικασ ανάπτυξθσ και υλοποίθςθσ κακϊσ και οι εφαρμογζσ διαχείριςθσ και υποςτιριξθσ τθσ
ιςτοςελίδασ ςε καμία περίπτωςθ δεν δεςμεφουν τον Ανάδοχο ι Τρίτθ εταιρεία ςε επίπεδο αδειϊν
χριςθσ του φορζα. Πποιεσ άλλεσ άδειεσ χριςθσ για ςτοιχεία διαχείριςθσ τθσ ιςτοςελίδασ, πρζπει να
αγοραςτοφν από τον Ανάδοχο για λογαριαςμό του φορζα.
Ο Ανάδοχοσ κα παράςχει εκπαίδευςθ ςτουσ διαχειριςτζσ περιεχομζνου τθσ ιςτοςελίδασ του φορζα,
ςτθν εγκαταςτακείςα εφαρμογι διαχείριςθσ περιεχομζνου.
Σεχνικι υποςτιριξθ
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποςτθρίηει τεχνικά τθν ιςτοςελίδα όταν αυτό απαιτείται για δφο (2)
ζτθ από τθν παράδοςι τθσ.
Προχπολογιςμόσ του ζργου
Ο προχπολογιςμόσ του ζργου ανζρχεται ςε
2.419,35€ + ΦΡΑ 24% (580,65€), ςυνολικά 3.000€ για τθν δθμιουργία και ςυντιρθςθ τθσ
ιςτοςελίδασ,
1.209,68€ +ΦΡΑ 24% (290,32€), ςυνολικά 1.500€ για τθν δθμιουργία και ςυντιρθςθ προφιλ του
ζργου ςτα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ Twitter, Instagram και Facebook
1.209,68€ +ΦΡΑ 24% (290,32€), ςυνολικά 1.500€ για τθν βελτιςτοποίθςθ μθχανϊν αναηιτθςθσ

(SEO)
Στισ παραπάνω τιμζσ ςυμπεριλαμβάνεται ο ΦΡΑ και όλοι οι φόροι και κρατιςεισ.
Διάρκεια του ζργου
Η διάρκεια του ζργου κα είναι ζωσ τισ 14/11/2019. Ενδεχόμενθ παράταςθ του ζργου δεν κα
επιφζρει αφξθςθ του προχπολογιςμοφ.
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