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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην ανάθεση της εργασίας με τίτλο
«Αναβάθμιση ιστοσελίδας» (σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 5/2017 μελέτη) προϋπολογισμού 9.000,00
ευρώ, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
Καλούμε κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει στο πρωτόκολλο του Δήμου την πρότασή του για την
εν λόγω εργασία, έως την Παρασκευή 28/7/2017 και ώρα 14.30.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι φυσικά πρόσωπα (επιτηδευματίες) ή νομικά πρόσωπα και
να ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο του έργου.
Επιπλέον θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον 2 συναφή (κατασκευή ιστοσελίδων) έργα.
Οι υποψήφιοι προκειμένου να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους θα πρέπει να απαραιτήτως να
αποστείλουν τα εξής:
1) Συνοπτική παρουσίαση των έργων που έχουν υλοποιήσει.
2)Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία να δηλώνουν
ότι:
α) τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά τους είναι αληθή και ακριβή
β) ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της υπ’ αριθ. 5/2017 μελέτης
γ) ότι με την ανάληψη της εργασίας θα προσκομίσουν: i) απόσπασμα ποινικού μητρώου και ii)
ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα.
3) Τεχνική προσφορά, η οποία θα πρέπει απαραιτήτως να περιλαμβάνει:
i) Κείμενο τεχνικών προδιαγραφών
ii) Προσχέδιο της δημιουργικής τους πρότασης – μακέτας.
Η αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια:

α/α

Κριτήριο Αξιολόγησης

Συντελεστής βαρύτητας

Τεχνικές προδιαγραφές
Προσχέδιο της δημιουργικής πρότασης

60%
40%

Το κάθε κριτήριο αξιολόγησης θα βαθμολογηθεί με έναν βαθμό από το 0 έως το 10 και στη
συνέχεια θα σταθμιστεί (πολλαπλασιαστεί) με τον συντελεστή βαρύτητας. Η συνολική
βαθμολογία, είναι το άθροισμα των επιμέρους σταθμισμένων βαθμολογιών. Επικρατέστερη είναι
η προσφορά με την υψηλότερη συνολική βαθμολογία.
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