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Α.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η ∆ιεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης εγκαινιάστηκε το Μάιο του 2004 θέτοντας ως στόχο να
εντάξει την Ελλάδα στο χάρτη των διεθνών εκθέσεων βιβλίου και να δηµιουργήσει ένα νέο κοµβικό
άξονα πολιτιστικών και εµπορικών συναλλαγών στο χώρο της παγκόσµιας εκδοτικής παραγωγής. Η
έκθεση, που διαρκεί τέσσερις ηµέρες και διοργανώνεται από το Ελληνικό Ίδρυµα Πολιτισµού, είναι το
πιο σηµαντικό ετήσιο ραντεβού για το βιβλίο. Συγκεντρώνει εκατοντάδες εκδότες, συγγραφείς,
µεταφραστές, λογοτεχνικούς πράκτορες, δηµοσιογράφους, βιβλιοπώλες, βιβλιοθηκονόµους, ιδρύµατα,
φορείς και οργανισµούς για το βιβλίο από την Ελλάδα, τα Βαλκάνια, τη ∆υτική Ευρώπη,

τη

Νοτιοανατολική Μεσόγειο και από όλο τον κόσµο. Η Έκθεση κατατάσσεται πλέον στους κορυφαίους
πολιτιστικούς θεσµούς της χώρας καθώς το κοινό της ξεπερνά τις 55.000 από τη Θεσσαλονίκη αλλά και
από όλη την Ελλάδα.
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Το αντικείµενο του έργου αφορά

αρχικά στο σχεδιασµό και την ανάπτυξη του δικτυακού τόπου

(ιστοσελίδας) της ∆ιεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης 2018.
-

-

Κεντρικά σηµεία για την ανάπτυξη του εν λόγω έργου είναι :
●

Η εύκολη χρήση και φιλικό περιβάλλον για τον χρήστη της ιστοσελίδας (user experience).

●

Η λειτουργικότητα και σωστή κατανοµή του περιεχοµένου σε ενότητες (functionality).

●

Ο σύγχρονος σχεδιασµός και το προσεγµένο αισθητικό αποτέλεσµα (design).

●

Η επεκτασιµότητα των λειτουργιών του συστήµατος (scalability).

●

Η αυτονοµία διαχείρισης και επεξεργασίας του περιεχοµένου (content editing).

●

Η προσαρµοσµένη προβολή σε κινητές συσκευές (mobiles & tablets).

●

Το πολυγλωσσικό περιεχόµενο (multilingual content).

Το domain name µέσω του οποίου θα είναι προσβάσιµος ο δικτυακός τόπος θα είναι το
thessalonikibookfair.gr.

-

Η νέα ιστοσελίδα θα φιλοξενείται στον server του Ελληνικού Ιδρύµατος Πολιτισµού.

-

Η ιστοσελίδα θα παραδοθεί µε εγγύηση 1 χρόνου καλής λειτουργίας.

Η παροχή των υπηρεσιών του Αναδόχου θα αρχίσει µε την υπογραφή της σύµβασης και θα διαρκέσει
έως τις 30.9.2017. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να ολοκληρώνει έγκαιρα κάθε επιµέρους εργασία που
εµπίπτει στις υποχρεώσεις του, είτε να ενηµερώνει έγκαιρα την Αναθέτουσα Αρχή για τις ενέργειες
που απαιτούνται, ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη υλοποίηση του αντικειµένου του έργου.
Τα καθήκοντα του Αναδόχου περιλαµβάνουν τις ακόλουθες Ενότητες Εργασιών:

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ι.: ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆ΑΣ
Στην ενότητα αυτή περιλαµβάνονται όλα τα προσχέδια που θα παραχθούν (Wireframes - Mockups) για
την ανάπτυξη της ιστοσελίδας, σε ψηφιακή και έντυπη µορφή. Αυτά τα προσχέδια θα αφορούν τόσο την
αρχική σελίδα αλλά και τις επιµέρους σελίδες του δικτυακού τόπου. Στα προσχέδια θα παρουσιαστεί
ένας ολοκληρωµένος λειτουργικός σχεδιασµός, µε πιθανές παραλλαγές στο αισθητικό κοµµάτι
(χρωµατισµοί, λογότυπα). Οι προτάσεις θα περιλαµβάνουν όλα τα βασικά δοµικά στοιχεία και θα
ακολουθούν τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στη συνέχεια. Στόχος αυτής της Ενότητας
Εργασιών είναι να δοθεί µια πρώτη, χωροταξική οργάνωση του layout του δικτυακού τόπου.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ IΙ.: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆ΑΣ
Μετά την έγκριση της σχεδιαστικής πρότασης της Ιστοσελίδας, η παρούσα Ενότητα Εργασιών
περιλαµβάνει όλες τις απαραίτητες εργασίες για την ανάπτυξη του δικτυακού τόπου, σύµφωνα µε τις
τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν στη συνέχεια.
1. Ο δικτυακός τόπος θα αναπτυχθεί µε την χρήση του συστήµατος διαχείρισης περιεχοµένου
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(Content Management System - CMS) ανοιχτού λογισµικού (Open Source) Wordpress ή
ισοδύναµου και την χρήση των απαραίτητων προγραµµατιστικών εργαλείων (HTML, CSS,
Javascript)
2. Το σύστηµα διαχείρισης περιεχοµένου θα λειτουργεί σε Web server Apache ή ισοδύναµο.
3. Το σύστηµα διαχείρισης Βάσεων ∆εδοµένων (DBMS) µε το οποίο θα συνεργάζεται το σύστηµα
διαχείρισης περιεχοµένου και στο οποίο θα αποθηκεύονται όλα τα δεδοµένα θα είναι ανοιχτού
λογισµικού και θα υποστηρίζεται από τα λειτουργικά συστήµατα Windows και Linux.
4. Η έκδοση του περιεχοµένου θα είναι µε τη µορφή σελίδων και άρθρων τα οποία θα υποστηρίζουν
µορφοποιηµένο κειµένο, φωτογραφίες, ήχο, video, google maps κ.ά.
5. Θα υπάρχει δυνατότητα χρήσης ετικετών (tags) σε όλα τα στοιχεία του συστήµατος.
6. Στο σύστηµα διαχείρισης θα υπάρχει η δυνατότητα µορφοποίησης γραµµατοσειρών, χρωµάτων,
προσθήκης υπερσυνδέσµων, φωτογραφιών κλπ.
7. Θα πραγµατοποιηθεί max 40 σελίδες data entry και προσαρµογή περιεχόµενου.
8. Θα υπάρχει δυνατότητα αναζήτησης κειµένου σε όλο το περιεχόµενο του δικτυακού τόπου, µε
εσωτερική µηχανή και όχι µε συνεργασία κάποιας µηχανής αναζήτησης.
9. Θα υπάρχει ηλεκτρονική φόρµα εγγραφής εκθετών µε ασφαλεια captcha.
10. Η λίστα εκθετών θα µπορεί να αναζητηθεί µε φίλτρα.
11. Θα υπάρχει φόρµα επικοινωνίας µε ασφάλεια captcha.
12. Θα υπάρχει δυνατότητα ελεγχόµενου σχολιασµού άρθρων, φωτογραφιών, videos µετά από
έγκριση του διαχειριστή.
13. Θα περιλαµβάνεται προστασία anti spam.
14. Θα προβλέπονται παράθυρα περιεχοµένου pop-up και διαχείριση αυτών.
15. Θα υπάρχει δυνατότητα µετάδοσης άρθρων µέσω RSS feed.
16. Θα είναι εφικτό Μοίρασµα των άρθρων, φωτογραφιών, video και λοιπών στοιχείων µέσω social
media (Facebook, Twitter κ.ά.)
17. Θα υπάρχει δυνατότητα διαχείρισης των άρθρων µέσω mobile internet.
18. Θα υπάρχει προσαρµοσµένος σχεδιασµός (responsive design) για την σωστή λειτουργία του
δικτυακού τόπου µέσω κινητών συσκευών (mobiles & tablets).
19. Θα παρέχεται πολυγλωσσική υποστήριξη των άρθρων και γενικά όλων των στοιχείων του
συστήµατος διαχείρισης περιεχοµένου προς το κοινό, µέσω επιλογέα γλώσσας.
20. Θα ενσωµατωθεί κώδικας google analytics για βελτιστοποίηση αποτελεσµάτων αναζήτησης
(SEO).
21. Θα προβλέπεται δηµιουργία δυναµικού χάρτη του δικτυακού τόπου (Sitemap).
22. Θα υπάρχει δυνατότητα προσθήκης meta tags από τον διαχειριστή για χρήση SEO
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(Βελτιστοποίησης Ιστοσελίδων για τις Μηχανές Αναζήτησης) σε κάθε άρθρο.
23. Θα υπάρχει δυνατότητα επέκτασης των λειτουργιών του συστήµατος µε την ανάπτυξη ή
εγκατάσταση στοιχείων (modules, plugins) ανοιχτού λογισµικού.
24. Για όσες επιπλέον λειτουργίες αναπτυχθούν από τον Ανάδοχο θα δίνεται πλήρη άδεια χρήσης
προς το Ελληνικό Ίδρυµα Πολιτισµού.
25. Ο διαχειριστής του δικτυακού τόπου (administrator) θα έχει πλήρη έλεγχο του διαχειριστικού
περιβάλλοντος.
26. Το εικαστικό περιβάλλον (layout) του δικτυακού τόπου θα είναι λιτό, διακριτικό και σύγχρονο
δίνοντας έµφαση στο περιεχόµενο.
27. Για τη φιλοξενία της ιστοσελίδας στον server του Ιδρύµατος Ελληνικού Πολιτισµού παρέχονται
από την Αναθέτουσα Αρχή:
1.

2-5 GB χώρου αποθήκευσης (Data Space)

2.

Απεριόριστη Κίνηση δεδοµένων (Unlimited Bandwidth)

3.

Υποστήριξη Sub Domains

4.

Aυτονοµία στην παροχή ενέργειας επί 24ωρου βάσεως (UPS)

5.

Συνεχής παρακολούθηση των www Servers (24x7 Monitoring)

6.

Λήψη αντιγράφων ασφαλείας (Backup) κάθε τρεις ηµέρες

7.

Xρήση Firewall

8.

Παροχή απεριόριστων λογαριασµών e-mail

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΙΙ.: ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

Τα Παραδοτέα του Αναδόχου περιλαµβάνουν:
-

Τα τελικά σχέδια για την ανάπτυξη της Ιστοσελίδας σε έντυπη και ψηφιακή µορφή.

-

Το πλήρες περιεχόµενο της Ιστοσελίδας.

-

Την εκπαίδευση των διαχειριστών του περιεχοµένου.

Β.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Βασικό κριτήριο για την ανάθεση της σύµβασης αποτελεί:
-

η τεκµηριωµένη εµπειρία του Αναδόχου και της προτεινόµενης Οµάδας του στην ανάπτυξη και
εφαρµογή ιστοσελίδων και διαδραστικών εφαρµογών για φορείς που δραστηριοποιούνται σε
εκδηλώσεις µεγάλης εµβέλειας,
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-

η αναγνωρισµένη παρουσία του αναδόχου και της οµάδας του στο χώρο της δηµιουργικής
τεχνολογίας και των πολυµέσων (π.χ: διακρίσεις, συνεργασίες µε φορείς και εκτός Ελλάδας, κλπ)
και

-

η δυνατότητά του να υποστηρίξει άµεσα το Ελληνικό Ίδρυµα Πολιτισµού στον τοµέα της
αρµοδιότητας του.

Γ.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η αµοιβή του αναδόχου θα ανέλθει σε 6.000 € πλέον του ΦΠΑ που αναλογεί.

∆.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: ∆ευτέρα 10 Απριλίου 2017 και ώρα 14:00.

O Πρόεδρος του Ελληνικού Ιδρύµατος Πολιτισµού

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ
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