ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΕΝΤΑΜΕΛΟΥΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΗΣ Π.Ο.Π.Ο.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Π.Ο.Π.Ο. 1/2020
<< ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΝΕΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΕΝΤΑΜΕΛΟΥΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ >>
Η Παγκύπρια Οργάνωση Πενταμελούς Οικογένειας ζητά προσφορές για την ετοιμασία και προμήθεια νέας
ιστοσελίδας σύμφωνα με την Τεχνική ανάλυση της Ιστοσελίδας και το αντικείμενο της σύμβασης:
Η περίοδος ισχύος του συμβολαίου θα είναι για πέντε χρόνια με δικαίωμα ανανέωσης με τους ίδιους όρους και
ποσά.
Οδηγίες προς τους προσφοροδότες, όροι της προσφοράς καθώς και τα έντυπα προσφοράς ευρίσκονται στα
κατά τόπους γραφεία της οργάνωσης καθώς και στην ιστοσελίδα της οργάνωσης http://www.triteknoi.org/.
Τελευταία ημερομηνία προσφοράς καθορίζεται η 29η Ιανουαρίου 2021.

ΜΕΡΟΣ 1 - ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΟΔΟΤΕΣ

1.1 Τιμές
Οι τιμές που θα προσφερθούν να είναι σε ευρώ μόνο και να παραμείνουν σταθερές ως την ημερομηνία
της παράδοσης.
1.2 Ισχύς Προσφορών
Οι προσφορές που θα υποβληθούν θα πρέπει να παραμείνουν σταθερές και σε ισχύ για αποδοχή ή
απόρριψη από την Οργάνωση για 90 μέρες από την τελευταία ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
1.3 Κόστος Υποβολής Προσφορών
Η Π.Ο.Π.Ο. δεν θα έχει οποιαδήποτε ευθύνη ούτε θα πληρώσει τυχόν έξοδα που θα υποστείτε για την
ετοιμασία και την υποβολή της προσφοράς σας, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού.
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1.4 Υποβολή Προσφορών
Για την υποβολή προσφορών να χρησιμοποιηθούν τα Έντυπα που επισυνάπτονται κατάλληλα
συμπληρωμένα και υπογραμμένα.
Τα Έντυπα αυτά να υποβληθούν σε κλειστό και σφραγισμένο φάκελο και να παραδοθούν στα Κεντρικά
Γραφεία της Οργάνωσης που βρίσκονται στην οδό
Αλκαίου 1Β & 1Γ, Πολυκατοικία Constantza, 1060 Λευκωσία ,
είτε να σταλούν ταχυδρομικώς στην Οργάνωση,
Ταχ. Θυρ. 26710,1647 Λευκωσία.
Μπορούν επίσης να παραδοθούν σε κλειστό και σφραγισμένο Φάκελο και στα κατά τόπους γραφεία της
Οργάνωσης.
Στην αριστερή πάνω γωνιά του φακέλου να είναι γραμμένες οι λέξεις:
" ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΝΕΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ "

Δύο αντίγραφα της προσφοράς σας (το ένα να φέρει τον τίτλο «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ») θα πρέπει να
φθάσουν στον προορισμό τους όχι πιο αργά από τις 12.00 το μεσημέρι της πιο πάνω αναφερόμενης
τελευταίας ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 29η Ιανουαρίου 2021
Προσφορές που θα υποβληθούν μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα ληφθούν υπόψη.
1.6 Αξιολόγηση και Κατακύρωση
Η Οργάνωση δεν είναι υποχρεωμένη να δεχτεί την χαμηλότερη η οποιαδήποτε άλλη προσφορά.
Η Οργάνωση θα αξιολογήσει το Διαγωνισμό σε δύο στάδια.
Στάδιο Α - Ποιοτική Αξιολόγηση
Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις υποβληθείσες Προσφορές θα αξιολογηθούν για να
διαπιστωθεί κατά πόσο κάθε προσφορά ικανοποιεί ουσιωδώς τα πιο κάτω κριτήρια:
(ι)

Συμφωνία με τους όρους των εγγράφων διαγωνισμού και της προδιαγραφής

(ιι) Υποβολή οποιωνδήποτε άλλων εγγράφων ή πιστοποιητικών που απαιτούνται από τα
έγγραφα του διαγωνισμού
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(ιιι) Εμπειρία (Σύμφωνα με το ιστορικό του προσφοροδότη)
(iv) Πρόγραμμα Παραδόσεων
(ν) Οποιεσδήποτε άλλες απαιτήσεις των εγγράφων του Διαγωνισμού
Μία ουσιωδώς ανταποκρινόμενη προσφορά είναι αυτή η οποία συνάδει με τις πιο πάνω απαιτήσεις χωρίς
ουσιώδεις αποκλίσεις. Η απόφαση κατά πόσο μια προσφορά ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του
διαγωνισμού, βασίζεται στο περιεχόμενο της υποβληθείσας προσφοράς χωρίς προσφυγή σε εξωγενείς
αποδείξεις.
Οι προσφορές που θα κριθούν ως έχουσες ουσιώδεις αποκλίσεις θα απορρίπτονται και δεν μπορούν εκ
των υστέρων να καταστούν αποδεκτές με διόρθωση εκ μέρους του προσφοροδότη της ουσιώδους
απόκλισης. Είναι στην απόλυτη κρίση της Οργάνωσης να αποδεχτεί μη ουσιώδεις αποκλίσεις ή
ανωμαλίες της προσφοράς, οι οποίες δεν καθιστούν την προσφορά εκτός όρων και προδιαγραφών.
Προσφορές που κρίνονται ότι ανταποκρίνονται ουσιωδώς στα πιο πάνω κριτήρια προκρίνονται για
περαιτέρω αξιολόγηση στο Στάδιο Β.
Στάδιο Β - Οικονομική Αξιολόγηση
Τα πιο κάτω θα λαμβάνονται υπόψη κατά τη διάρκεια της Οικονομικής Αξιολόγησης.
(i)

Τιμή Προσφοράς

(ii)

Κόστος που προκύπτει από τη μέθοδο πληρωμής

(iii)

Κόστος για οποιεσδήποτε επιπρόσθετες τεχνικές εργασίες, εάν υπάρχουν

(iv)

Κόστος για επιδιόρθωση μη ουσιωδών αποκλίσεων, εάν υπάρχουν

(ν)

Οποιονδήποτε άλλο κόστος.

Για όλες τις μελλοντικές πληρωμές θα λαμβάνεται υπόψη η καθαρή σημερινή αξία.
Χρησιμοποιώντας την πιο πάνω μέθοδο θα υπολογίζεται η συνολική αξιολογημένη τιμή (για κάθε
είδος).
Ο διαγωνισμός θα κατακυρωθεί στον Προσφοροδότη με τη χαμηλότερη αξιολογημένη τιμή
νοουμένου ότι αυτός κρίνεται ικανός να εκτελέσει ικανοποιητικά το συμβόλαιο.
Η επιβεβαίωση ότι ο Προσφοροδότης είναι ικανός να εκτελέσει το συμβόλαιο αποτελεί προϋπόθεση
για την κατακύρωση του συμβολαίου. Σε περίπτωση που ο προσφοροδότης δεν κριθεί ικανός να
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εκτελέσει το συμβόλαιο η προσφορά του θα απορριφθεί και η Οργάνωση θα προχωρήσει στην
επόμενη χαμηλότερη αξιολογημένη προσφορά, για να κρίνει με ανάλογο τρόπο κατά πόσον ο
προσφοροδότης είναι ικανός να εκτελέσει το συμβόλαιο.
1.7 Επαγγελματικά Παραπτώματα
Εάν η Οργάνωση διαπιστώσει σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης και με
οποιοδήποτε μέσο ότι ο προσφοροδότης έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα,
συμπεριλαμβανομένης και της μη τήρησης ουσιωδών υποχρεώσεων σε προγενέστερη
διαγωνιστική διαδικασία της Οργάνωσης ή σε άλλη σύμβαση, η Οργάνωση διατηρεί το δικαίωμα
να απορρίψει την εν λόγω προσφορά και να αποκλείσει τον προσφοροδότη από συμμετοχή σε
μελλοντικούς διαγωνισμούς για περίοδο που θα αποφασίσει η Οργάνωση.
1.10 Πείρα
Οι προσφοροδότες πρέπει να έχουν εκτενή πείρα στην εκτέλεση συμβολαίων παρόμοιας φύσης και
τα προϊόντα τους να έχουν ικανοποιητική λειτουργία για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο κάθε
προσφοροδότης θα πρέπει να καταγράψει τουλάχιστο 5 αξιοσημείωτους πελάτες για τους
οποίους έχει ετοιμάσει ιστοσελίδα και την διατηρούν.
1.11

Εναλλακτικές Προσφορές

Σε περίπτωση που ένας προσφοροδότης επιθυμεί να υποβάλει εναλλακτική προσφορά, να το
δηλώσει καθαρά στο συνημμένο Έντυπο Προσφοράς. Η κύρια προσφορά και κάθε εναλλακτική
προσφορά θα εξετάζονται και αξιολογούνται σαν ξεχωριστές και διαφορετικές προσφορές.
1.12

Διευκρινήσεις

Εάν ένας Προσφοροδότης επιθυμεί να ζητήσει διευκρινήσεις ως προς το περιεχόμενο του
διαγωνισμού αυτού, τότε θα πρέπει να τις υποβάλει γραπτώς, τουλάχιστον μία βδομάδα πριν
από την τελευταία ημερομηνία υποβολής προσφορών.
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ΜΕΡΟΣ 2 - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ
2.1 Χρόνος Παράδοσης
Ο χρόνος υλοποίησης της ιστοσελίδας είναι έως 60 ημέρες από την ημερομηνία έναρξης των
εργασιών. Η έναρξη των εργασιών πραγματοποιείται με την κατάθεση της προκαταβολής και την
παράδοση του υλικού από τον υφιστάμενο πάροχο τον οποίο θα έχετε την ευθύνη για παραλαβή.
Με την ολοκλήρωση των εργασιών η Οργάνωση λαμβάνει την ιστοσελίδα σε demo URL προς
έγκριση. Η ιστοσελίδα ενεργοποιείται στο κοινό (upload) μετά από αίτημα της Οργάνωσης.
2.2 Τελική πληρωμή
Η ολική πληρωμή θα γίνει μετά την τελική έγκριση ,παράδοση και γίνει upload σύμφωνα με τους
όρους της προσφοράς.
2.3 Καθυστέρηση στη ολοκλήρωση της σύμβασης και / ή των παραδόσεων
Σε περίπτωση που ο Προμηθευτής αποτύχει να ολοκληρώσει τη Σύμβαση και/ή να παραδώσει
οιονδήποτε μέρος βάσει της Σύμβασης εντός του χρόνου που καθορίζεται στη Σύμβαση και
χρειαστεί παράταση χρόνου που δίδεται από τον Αρμόδιο Λειτουργό της Οργάνωσης εξαιτίας
οιουδήποτε λόγου η αιτίας, εξαιρουμένης της ανωτέρας βίας, θα αφαιρείται από το Συμβατικό
Τίμημα πέντε τοις εκατό (5% ) της τιμής για έκαστη συμπληρωμένη εβδομάδα καθυστέρησης (για
καθυστέρηση μικρότερη από εβδομάδα δεν θα γίνεται καμία αφαίρεση).
Τηρουμένων των πιο πάνω διατάξεων, σε περίπτωση καθυστέρησης μεγαλύτερης των 30
ημερολογιακών ημερών στην ολοκλήρωση η Οργάνωση επιφυλάσσει το δικαίωμα να τερματίσει
την παρούσα Σύμβαση με έγγραφη ειδοποίηση στον Προμηθευτή και χωρίς επηρεασμό
οιωνδήποτε άλλων δικαιωμάτων σε αποζημίωση που πιθανόν να έχει η Οργάνωση σύμφωνα με
τους όρους της παρούσας Σύμβασης.
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ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο προσφοροδότης να δηλώσει πιο κάτω τις τιμές και το ολικό ποσό με ΦΠΑ

Αρ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

TIMH € ΜΕ ΦΠΑ

1

Ετοιμασία ιστοσελίδας σύμφωνα με την τεχνική
ανάλυση τους όρους της προσφοράς και το
αντικείμενο της σύμβασης

2

Κόστος για κάθε πρόσθετα GB πέραν των 5 που
προνοείται στην προσφορά

3

Κόστος πρόσθετης εκπαίδευσης ανά ώρα πέραν
των όρων της προσφοράς

4

Οδοιπορικά ανά χιλιόμετρο σε περίπτωση που θα
χρειαστεί μετάβαση σε γραφείο της ΠΟΠΟ πέραν
των όρων της προσφοράς στο περιβάλλον
διαχείρισης

5

Πρόσθετο κόστος ανά ώρα για εργασία που
πιθανόν να ζητηθεί από την Οργάνωση και δεν
περιλαμβάνεται στους όρους
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Περίοδος ισχύος προσφοράς

:.......................................................................................................................

Χρόνος παράδοσης

:...................................................................................................................

Υπογραφή

:.....................................................................................................................

Όνομα υπογράφοντος

:....................................................................................................................

Εμπορικό όνομα προσφοροδότη :.................................................................................................................
Διεύθυνση

:..................................................................................................................
:..................................................................................................................

Αρ. Τηλεφώνου
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

:.............................................. Αρ. τηλεομοιότυπου : .................................
: …………………………………………………………………………..

6

