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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Α.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η Ταινιοθήκη της Ελλάδος διοργανώνει Φεστιβάλ Πρωτοποριακού Κινηµατογράφου και δράσεις
στο πλαίσιο της Πράξης «Η Κινηµατογραφοφιλία στη νέα εποχή ΙΙ», η οποία έχει ενταχθεί στο
ΕΣΠΑ 2014-2020 και συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και
το Υπουργείο Πολιτισµού & Αθλητισµού.
Στο πλαίσιο αυτό θα απαιτηθεί ο σχεδιασµός, ανάπτυξη, και φιλοξενία (hosting) για ένα έτος του
ιστότοπου της Ταινιοθήκης µε τις ακόλουθες προδιαγραφές:
· Η βασική σχεδίαση του ιστότοπου θα βασιστεί στο πρότυπο σχεδίου του Metropolitan
Museam of Art (https://www.metmuseum.org).
· Ο ιστότοπος θα επιτρέπει την εµφάνιση multimedia περιεχοµένου όπως εικόνες,
galleries, videos, µουσική.
· Η σχεδίαση των σελίδων θα είναι δυναµική µέσω ενός visual page builder όπου θα
επιτρέπει στον διαχειριστή να οργανώσει το περιεχόµενο των θέσεων της σελίδας.
· Οι διαχειριστές του ιστότοπου θα µπορούν να καταχωρούν εγγραφές ταινιών όπου η
κάθε ταινία θα έχει µια χαρακτηριστική προβολή δοµής περιεχοµένου. Πιο συγκεκριµένα θα
περιέχει τον τίτλο, την περιγραφή, µια εικόνα παρουσίασης, µια επιπλέον δοµή gallery
photo και µια δοµή παρουσίασης video trailers από εξωτερικές πηγές όπως (youtube και
vimeo). Εκτός των παραπάνω, θα υπάρχει µια εκτενής λίστα από συγκεκριµένα πεδία
κειµένου (έως 15) όπως σκηνοθέτες, σεναριογράφους, τιµή εισιτηρίου και άλλα χρήσιµα
χαρακτηριστικά της κάθε ταινίας τα οποία θα συµπληρώνονται από τον διαχειριστή και θα
είναι επεξεργάσιµα και αναζητήσιµα.
· Οι διαχειριστές του ιστότοπου θα µπορούν επίσης να καταχωρούν εγγραφές
προγράµµατος προβολών ταινιών. Το πρόγραµµα προβολής θα παρουσιάζεται σε
ηµερολογιακή λίστα όπου θα αναφέρεται η µέρα, η ώρα και η αίθουσα προβολής.

· Η αγορά των εισιτηρίων θα ολοκληρώνεται µέσα από τον ιστότοπο, όπου ο κάθε
επισκέπτης θα µπορεί να γίνει µέλος και να πληρώσει το εισιτήριο ή το πακέτο εισιτηρίων
που επιθυµεί, µέσω πιστωτικής κάρτας µε ασφαλή συναλλαγή.
· Ο ιστότοπος θα έχει αναζήτηση σε κάθε δοµή περιεχοµένου που αναφέρεται στον
ιστότοπο, σε ένα µόνο πεδίο αναζήτησης για µεγαλύτερη ευκολία προς τον τελικό χρήστη.
· Στον ιστότοπο θα µπορούν να δηµιουργηθούν σελίδες µε αλλαγές στη δοµή (χρώµατα,
λογότυπα, θέσεις) για να υποστηρίξει Minisite µέσα στον υφιστάµενο ιστότοπο, τα οποία θα
αφορούν στο κάθε νέο φεστιβάλ ή εκδήλωση, που διοργανώνει ο οργανισµός. Μετά τη λήξη
της ενότητας αυτής, το περιεχόµενο όλο θα εµφανίζεται στο ανάλογο αρχείο για να υπάρχει
µελλοντική αναφορά και αναζήτηση στα περιεχόµενά του.
· Ενσωµάτωση blog «Οι Απάχηδες των Αθηνών». Όπου θα παρουσιάζεται µια δοµή
ενοτήτων άρθρων σε συγκεκριµένη δοµή που θα µας δοθεί. Και θα ακολουθεί το ύφος της
σελίδας µε µικρές παραµετροποιήσεις.
· Μετάπτωση δεδοµένων της ψηφιακής συλλογής του υφιστάµενου ιστότοπου. Αναλυτική
αναζήτηση των εγγραφών της συλλογής (φιλµογραφία, φωτογραφίες, έντυπα, περιοδικά,
προγράµµατα, αφίσες) µε βάση: τίτλο, λέξεις κλειδιά, έτος, είδος, συντελεστές,
βραβεία/διακρίσεις), όπου αυτό είναι εφικτό ανάλογα µε τα διαθέσιµα καταχωρηµένα πεδία
της κάθε εγγραφής.
·
Καθαρισµός των διπλότυπων εγγραφών της ψηφιακής συλλογής εφόσον αυτό είναι
εφικτό µε βάση τη δοµή των πινάκων. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, θα µπορούν οι διαχειριστές
να διαγράψουν µεµονωµένα, κατά βούληση από το διαχειριστικό µέρος της εφαρµογής, ό,τι
χρειάζεται.
·
Δυνατότητα καταχώρησης, επεξεργασίας και διαγραφής εγγραφών από τους
διαχειριστές στα περιεχόµενα της ψηφιακής συλλογής.
Η παροχή των υπηρεσιών και τα παραδοτέα του Αναδόχου θα ολοκληρώνονται σε κατάλληλο
χρόνο, προκειµένου να διασφαλίζεται η έγκαιρη προβολή των προγραµµατισµένων εκδηλώσεων.
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.
Β.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Βασικό κριτήριο για την ανάθεση της σύµβασης αποτελεί η τεκµηριωµένη και αποδεδειγµένη
εµπειρία σε έργα σχεδιασµού, ανάπτυξης, συντήρησης και γενικότερης υποστήριξης
Πληροφοριακών Συστηµάτων αντίστοιχα µε το υπό ανάθεση Έργο. Ειδικότερα ο Ανάδοχος να έχει
ολοκληρώσει την υλοποίηση, σε τουλάχιστον ένα (1) αντίστοιχο µε το προκηρυσσόµενο έργο µε
αντικείµενο την Τέχνη του Κινηµατογράφου τα τελευταία τρία (3) έτη (2016 - 2019) µε επιτυχία, που
να αφορά Ανάπτυξη Πύλης Κινηµατογράφου µε µεγάλη επισκεψιµότητα.
Επίσης ο ανάδοχος να διαθέτει:
Α) Αναγνωρισµένα πρότυπα
• ISO 9001 (Σύστηµα διαχείρισης της ποιότητας)
• ISO 27001 (Σύστηµα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών)
• ISO 14001 (Σύστηµα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης)
ή άλλα αναγνωρισµένα πρότυπα σε συναφές αντικείµενο ή να πληρούν ισοδύναµες απαιτήσεις. Το
βάρος της απόδειξης του «ισοδυνάµου» φέρει ο επικαλούµενος αυτό, ο οποίος υποχρεούται να
συµπεριλάβει στην προσφορά του όλα τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία.

Για τον έλεγχο και την πιστοποίηση της ανωτέρω προϋπόθεσης συµµετοχής, ο ενδιαφερόµενος
πρέπει να υποβάλει απαραίτητα µε το Φάκελο της προσφοράς του τα ζητούµενα Πιστοποιητικά ή
άλλα ισοδύναµης ισχύος, που ο ενδιαφερόµενος υποχρεούται να διαθέτει.
Β) Επειδή ο καινούριος ιστότοπος της Ταινιοθήκης θα διαχειρίζεται και προσωπικά δεδοµένα, ο
υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 2 στελέχη του, που ανήκουν στο µόνιµο
µισθοδοτούµενο προσωπικό που να είναι πιστοποιηµένοι DPO.
Γ) Στην προσφορά του υποψηφίου αναδόχου πρέπει να διατίθεται Project Manager που να είναι
µόνιµο στέλεχος του αναδόχου, µε 15ετή εµπειρία σε αντίστοιχα έργα. Ο Project Manager πρέπει
να διαθέτει πτυχίο ΑΕΙ θετικών επιστηµών ή Πληροφορικής και µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στις
επιστήµες της Πληροφορικής.

Γ.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η αµοιβή του Αναδόχου θα ανέλθει σε 10.000 € (πλέον του ΦΠΑ που αναλογεί).
Δ.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ 29.10.2019, ΩΡΑ: 16:00.

