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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
για την ανάθεση των υπηρεσιών με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών ανάπτυξης και υποστήριξης 
ιστοτόπου προβολής του Innovative Design Cluster» στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου 
«Συνεργατικός Σχηματισμός Καινοτομίας για το Design» (Κωδικός Πράξης MIS: 5076379) 
με Φορέα Αρωγό την ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ, όπως αυτό εγκρίθηκε, με την υπ. αριθ. πρωτ.: 136668-
22-12-2020 Απόφαση Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων, της Πρόσκλησης 
«ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ/ΣΣΚ -1η Πρόσκληση: Φορέας Αρωγός» - του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 
2014-2020»  

Η ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ, έχοντας υπόψη: 

 τον Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και συγκεκριμένα τα άρθρα 
116, 118, 120, 

 τον ΚΕΥ της ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ, 

 την υπ’ αρ. 7 απόφαση της 4ηςΣυνεδρίασης/11-02-2021 του Διοικητικού Συμβουλίου 
της ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ σχετικά με την έγκριση χρηματοδότησης και εγγραφής στον 
προϋπολογισμό της ΜΑΘ για την σύσταση του «Συνεργατικοί Σχηματισμοί 
Καινοτομίας / ΣΣΚ», 

 την από υπ’ αρ. 566 πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου απόφαση ένταξης του 
έργου τίτλο «Συνεργατικός Σχηματισμός Καινοτομίας για το Design με Κωδικός πράξης: 
ΓΓ1CL-0057320, Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας / ΣΣΚ - 1η Πρόσκληση: Φορέας 
Αρωγός (De Minimis), Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», 

 την υπ.’ αρ. 8 απόφαση της 5ηςΣυνεδρίασης/10-09-2021 του Διοικητικού Συμβουλίου 
της ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ σχετικά με την έγκριση της παρούσας δαπάνης.  

 το Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών που τη συνοδεύει 





Προσκαλεί κάθε Ενδιαφερόμενο 

να υποβάλει οικονομική προσφορά για την ανάθεση των υπηρεσιών με τίτλο «Παροχή 
Υπηρεσιών ανάπτυξης και υποστήριξης ιστοτόπου προβολής του Innovative Design 
Cluster» στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου Συνεργατικός Σχηματισμός Καινοτομίας για το 
Design» (Κωδικός Πράξης MIS: 5076379) με Φορέα Αρωγό την ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ, όπως αυτό 
εγκρίθηκε, με την υπ. αριθ. πρωτ.: 136668-22-12-2020 Απόφαση Ένταξης Πράξεων Κρατικών 
Ενισχύσεων, της Πρόσκλησης «ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ/ΣΣΚ -1η 
Πρόσκληση: Φορέας Αρωγός» - του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», με κωδικό CPV: 72212224-5 -Υπηρεσίες 
ανάπτυξης λογισμικού επεξεργασίας ιστοσελίδων. 

Η εκτιμώμενη αξία των υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 
€) Ευρώ (μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ), ήτοι ποσού τριών χιλιάδων επτακοσίων είκοσι 
ευρώ (3.720,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

Κριτήριο αξιολόγησης της παρούσας Πρόσκλησης είναι η πλέον συμφέρουσα προσφορά. 

Το χρονοδιάγραμμα εργασιών, ο τρόπος εκτέλεσης και παραλαβής του έργου, ο τρόπος 
πληρωμής του Αναδόχου και η συγγραφή υποχρεώσεων, αναφέρονται στο συνημμένο 
τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσας Πρόσκλησης. 

Αντικείμενο Υπηρεσίας 

Οι παρεχόμενες Υπηρεσίες του Αναδόχου περιγράφονται αναλυτικά στις Τεχνικές 
Προδιαγραφές που συνοδεύουν την παρούσα Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών. 
Συνοπτικά, οι παρεχόμενες υπηρεσίες αφορούν στα κάτωθι:  

1. Σχεδιασμός και ανάπτυξη ιστοτόπου προβολής των ενεργειών και δράσεων  του 
Συνεργατικού Σχηματισμού Καινοτομίας «Innovative Design Cluster» (ΣΣΚ/IDC), βάσει 
συγκεκριμένων προδιαγραφών. Ο ιστότοπος θα είναι πλήρης και θα περιλαμβάνει όλες 
τις σύγχρονες υπηρεσίες (ενδεικτικά αναφέρονται: σύνδεση με μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης, newsletters, google analytics, προβολή σε μηχανές αναζήτησης, παροχή / 
κατασκευή λογαριασμών e-mails στην κατάληξη του domain name του ιστοτόπου). 
Σημειώνεται ότι το domain name του ιστοχώρου έχει ήδη κατοχυρωθεί από την ΜΑΘ ΑΕ 
ΑΟΤΑ και είναι: www.innovativedesigncluster.gr  

2. Καταχώριση αρχικού περιεχομένου και υλικού όπως αυτό θα διαμορφωθεί από την 
ομάδα Έργου του ΣΣΚ/IDC (κείμενα, φωτογραφίες, συνημμένα αρχεία, άλλο 
οπτικοακουστικό υλικό, βίντεο κ.λπ).  

3. Φιλοξενία του ιστοτόπου του Innovative Design Cluster (web hosting). O Ανάδοχος θα 
πρέπει να εξασφαλίσει χώρο φιλοξενίας του ιστοτόπου για τουλάχιστον τέσσερα (4) 
χρόνια, από την ημέρα την δημόσιας προβολής του.  

4. Εκπαίδευση της ομάδας Έργου προκειμένου να είναι σε θέση να καταχωρίζουν υλικό και 
να ενημερώνουν συνεχώς τον ιστότοπο. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να δώσει δικαιώματα 
πλήρους πρόσβασης στην επεξεργασία και οργάνωση του ιστοτόπου σε τουλάχιστον 
δύο (2) άτομα που θα υποδείξει η ομάδα Έργου (web administrators).  

5. Τεχνική υποστήριξη και επίλυση τεχνικών προβλημάτων ιστοτόπου έως το τέλος της 
Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών του Αναδόχου.  

Διάρκεια εκτέλεσης των υπηρεσιών 

http://www.innovativedesigncluster.gr/




Η διάρκειας υλοποίησης και παροχής των περιγραφόμενων υπηρεσιών ορίζεται από την 
ημέρα της υπογραφής της Σύβασης έως και την λήξη του Έργου «Συνεργατικός Σχηματισμός 
Καινοτομίας για το Design» (Κωδικός Πράξης MIS: 5076379) με Φορέα Αρωγό την ΜΑΘ ΑΕ 
ΑΟΤΑ ήτοι την  30η Δεκεμβρίου 2022. 

Δικαίωμα – Προϋποθέσεις Συμμετοχής 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που 
υποβάλλουν κοινή προσφορά, που είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ή στα κράτη 
– μέλη που έχουν κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ 139/Α), 
υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει 
ευρωπαϊκές συμφωνίες με την ΕΕ. 

Τεχνική επάρκεια  

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, οι ενδιαφερόμενοι  
θα πρέπει να διαθέτουν επαρκή τεχνική ικανότητα και εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών 
ανάλογων προς την ζητούμενη υπηρεσία. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει 
επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση παρόμοιων έργων. Συγκεκριμένα, τα φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα που θα συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής απαιτείται να πληρούν τις 
κάτωθι προϋποθέσεις: 

 να δραστηριοποιούνται σε δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της υπηρεσίας 
ήτοι στη παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης λογισμικού επεξεργασίας ιστοσελίδων 
(συνάφεια ΚΑΔ) 

 να έχουν τουλάχιστον 5ετη εμπειρία στην υλοποίηση έργων σχεδιασμού, ανάπτυξης, 
κατασκευής και υποστήριξης δυναμικής ιστοσελίδας-ιστοτόπου. 

Υποβολή προσφορών 

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει, σε κλειστό και σφραγισμένο Φάκελο, με την 
ένδειξη «Υποβολή Προσφοράς προς τη ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ, για την με αρ. πρωτ. 809/16-09-
2021 Πρόκληση», τα κάτωθι: 

 το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς που επισυνάπτεται, συμπληρωμένο, 
υπογεγραμμένο και σφραγισμένο,  

 την Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που επισυνάπτεται επίσης, 
 βιογραφικό σημείωμα ή εταιρικό προφίλ για την απόδειξη της πενταετούς συναφούς 

εμπειρίας  

Ο Φάκελος θα πρέπει να παραδοθεί αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά (με συστημένη 
επιστολή) ή μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών (courier), εντός αποκλειστικής προθεσμίας 
πέντε (5) εργάσιμων ημερών, που αρχίζει από την ημέρα της δημοσιοποίησης της παρούσας 
και έως την 23/09/2021 και ώρα 14:00 στα γραφεία της ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ, επί της οδού 
Βασιλέως. Γεωργίου Α΄ αριθμός 1, 1ος όροφος, γραφείο 104A. Η ημερομηνία υποβολής του 
φακέλου προσφοράς αποδεικνύεται μόνο από το πρωτόκολλο εισερχόμενων της ΜΑΘ ΑΕ 
ΑΟΤΑ.  

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο της 
Εταιρίας (2313317712, 2313317431 και 231317349 πληρ. κα Σταυρούδη). 





Η Τελική Αξιολόγηση - κατάταξη των υποψηφίων για την τελική επιλογή θα πραγματοποιηθεί 
σύμφωνα με τον ΚΕΥ της ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ λαμβάνοντας υπόψη το κριτήριο της πλέον 
συμφέρουσας προσφοράς. 

Οι προσφορές προκειμένου να γίνουν αποδεκτές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική 
γλώσσα και σύμφωνα µε τα αναφερόμενα στο παρόν. 

Προσφορές που δεν θα περιλαμβάνουν τα ως άνω και δεν θα προσκομιστούν έως την ως 
άνω προβλεπόμενη ημέρα και ώρα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

Συνημμένα: 

Α) Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών 

Β) Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

Γ) Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 

 

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος 
 της ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ 

 

 

Αγγελική Κανούλα 
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