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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απευθείας ανάθεση για την ανάπτυξη θεματικού
διαδικτυακού τόπου παρουσίασης στατιστικών αποτελεσμάτων για την ενεργειακή απόδοση
κτιρίων οικιακού, τριτογενούς τομέα και δημοσίων κτιρίων για τις ανάγκες του τμήματος Ενέργειας
της Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος, στην Λ. Κηφισίας 1-3, Αθήνα.

Το τμήμα Ενέργειας της Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος του ΣΕΠΔΕΜ, προτίθεται να προβεί με τη
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στην ανάπτυξη θεματικού διαδικτυακού τόπου παρουσίασης
στατιστικών αποτελεσμάτων για την ενεργειακή απόδοση κτιρίων οικιακού, τριτογενούς τομέα και
δημοσίων κτιρίων.
Προς τούτο καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν μέχρι τη Παρασκευή 23-10-2015 και ώρα 14:30
μ.μ. στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΣΕΠΔΕΜ (Λ. Κηφισίας 1-3, Αθήνα, 3ος όροφος) κλειστό φάκελο με
την ένδειξη «ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ
ΤΟΠΟΥ» που θα συνοδεύεται από αίτηση συμμετοχής και θα περιλαμβάνει :
1.Κλειστό υποφάκελο Οικονομικής Προσφοράς του υποψηφίου Ανάδοχου στην οποία θα προσδιορίζεται
με σαφήνεια το συνολικό κόστος των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν καθώς και του ΦΠΑ (στο
συνολικό ποσό θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται η παρακράτηση φόρου εισοδήματος, σύμφωνα με το
άρθρο 24 του Ν.2198/94 (ΦΕΚ 43Α/1995), καθώς και οι λοιπές κρατήσεις που προβλέπονται για
πληρωμές από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και κράτηση 0,10% επί της αξίας εκτός ΦΠΑ υπέρ
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων).
Στην οικονομική προσφορά πρέπει, επίσης, επί ποινή αποκλεισμού, να εξειδικεύονται σε χωριστό
κεφάλαιο της προσφοράς, εκτός των άλλων τα εξής :
α) Το ύψος και η ανάλυση του προϋπολογισμένου κόστους της ανάπτυξης του θεματικού διαδικτυακού
τόπου.
β) Κάθε άλλο οικονομικό στοιχείο σχετικό με την υλοποίηση της προμήθειας, σύμφωνα με την κρίση του
υποψηφίου Αναδόχου.
2.Κλειστό υποφάκελο Τεχνικής Προσφοράς σύμφωνα με τα κριτήρια της παρούσας και τις τεχνικές
προδιαγραφές όπως ορίζονται από τη πρόσκληση ενδιαφέροντος

Περιγραφή ελάχιστων τεχνικών απαιτήσεων:
Η ανάπτυξη του θεματικού διαδικτυακού τόπου θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής:
Ο ανάδοχος πρέπει να έχει εμπειρία στον προγραμματισμό PHP με αποδεδειγμένες γνώσεις και
εμπειρία στη διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων, Σχεσιακών Βάσεων Δεδομένων MySQL και
εφαρμογών GIS σε web περιβάλλον για την εκτέλεση των παρακάτω περιγραφόμενων εργασιών :
1. Εικαστική πρόταση σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και ανάπτυξη φιλικού γραφικού
περιβάλλοντος διαχείρισης και προβολής του περιεχομένου
2. Ο σχεδιασμός του διαδικτυακού τόπου περιλαμβάνει και ανάπτυξη εφαρμογής σε Γεωγραφικό
Σύστημα Πληροφοριών για συνδυαστική παροχή των πληροφοριών.
3. Ανάπτυξη υπηρεσίας αναζήτησης
4. Εγκατάσταση του λογισμικού
τεχνολογίας Vmware ESXI.

με χρήση πολλαπλών κριτηρίων και με γεωγραφικά κριτήρια

σε φυσικού διακομιστή με

εικονική μηχανή (Virtual Machine)

5. Εγκατάσταση λογισμικού GIS
6. Εκπαίδευση 10 ωρών.
Για την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών και την κάλυψη των υποχρεώσεών που απορρέουν από την
σύμβαση απαιτείται ο Προγραμματιστής να διαθέτει τις ειδικές γνώσεις και την αντίστοιχη εμπειρία για
τα ακόλουθα :
 Προγραμματισμό σε γλώσσα προγραμματισμού PHP
 Διαχείριση και εγκατάσταση εικονικών μηχανών(VMWARE Virtual Machines)
 Διαχείριση και εγκατάσταση Linux.


Διαχείριση και εγκατάσταση MySQL



Γνώση και εμπειρία στην υλοποίηση GIS σε web περιβάλλον

Ανάπτυξη εφαρμογής σε PHP και GIS με υλοποιημένο ένα τουλάχιστον έργο σε δημόσιο φορέα.
Τα κριτήρια για την απευθείας ανάθεση μεταξύ των προσφορών είναι:
α) Κάλυψη των τεχνικών απαιτήσεων του έργου, όπως αυτές αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση και
του εγκεκριμένου προϋπολογισμού όπως αναφέρεται στην Απόφαση του Υπουργού ΠΕΝ
οικ.466/19.10.2015, η οποία επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.
β) Εφόσον πληρούνται όλα τα ανωτέρω υπό στοιχείο (α) τεχνικά κριτήρια, επιλέγεται η χαμηλότερη
προσφερόμενη τιμή.
Η συνολική δαπάνη της ανάπτυξης του θεματικού διαδικτυακού τόπου ανέρχεται σε 8,000,00 € ευρώ
πλέον Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων, έργο
2012ΣΕ07580098 της ΣΑΕ 075/8.

Η αποσφράγιση των προσφορών και ο τυπικός έλεγχος πληρότητας θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία
του ΣΕΠΔΕΜ (Λ. Κηφισίας 1-3 Αθήνα 3ος όροφος).
Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή διενέργειας των διαδικασιών ανάθεσης του
ΣΕΠΔΕΜ.
Θα αξιολογηθούν καταρχήν οι τεχνικές προτάσεις και ακολούθως οι Οικονομικές Προσφορές και εφόσον
πληρούνται όλα τα ανωτέρω υπό στοιχείο (α) τεχνικά κριτήρια θα επιλέγει η χαμηλότερη προσφορά εντός
του εκτιμώμενου προϋπολογισμού. Μετά την ολοκλήρωση του έργου της επιτροπής ο επιλεγμένος
Ανάδοχος θα κληθεί να υπογράψει σύμβαση με το Τμήμα Ενέργειας της Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος
του ΣΕΠΔΕΜ.

Παραδοτέα/Χρονοδιάγραμμα/Πληρωμή :
Ο ανάδοχος που θα επιλεγεί να αναλάβει την ανάπτυξη του θεματικού διαδικτυακού τόπου, θα πρέπει
παραδώσει:
 Εντός ενός (1) μηνός την ανάπτυξη του θεματικού διαδικτυακού τόπου στα Γραφεία του τμήματος
Ενέργειας της Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος του ΣΕΠΔΕΜ (Λ. Κηφισίας 1-3, Αθήνα, 3ος
όροφος).
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή της προμήθειας
από την αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης παραλαβής του έργου.
Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υ.Π.ΕΝ

Η Γ. Διευθύντρια
του Σ.Ε.Π.Δ.Ε.Μ
Γεωργία Κοτίνη
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