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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  SITE (DESKTOP & MOBILE ΕΚΔΟΣΗ)

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΤOY 28OY ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας- Νύχτες Πρεμιέρας διοργανώνεται φέτος για
28η χρονιά από την Κινηματογραφική Εταιρεία Αθηνών και θα πραγματοποιηθεί από τις 28
Σεπτεμβρίου 2022 έως τις 09 Οκτωβρίου 2022. Το 28ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της
Αθήνας, συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και
από την Περιφέρεια Αττικής (Εναριθμος 2017ΕΠ08510096).

Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ θα απαιτηθεί η δημιουργία Desktop & Mobile Site για τις ανάγκες του
28ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας-Νύχτες Πρεμιέρας. Ειδικότερα, το
αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

Για τη Δημιουργία  Mobile Εκδοσης:
- Εικαστικό σχεδιασμό του mobile site σύμφωνα με τα τρέχοντα γραφιστικά και αισθητικά

πρότυπα.
- Την αυτόματη ενημέρωση του mobile site με τα δεδομένα του επίσημου site του φεστιβάλ.
- Την τεχνική υποστήριξη, εποπτεία και έλεγχο της Mobile Έκδοσης για τη σωστή και εύρυθμη

λειτουργία του.
- Τη βελτιστοποίηση του κώδικα για τη σωστή λειτουργία του mobile site στα λειτουργικά

android και iOS.
- To mobile site θα είναι δίγλωσσο.

Για τη Δημιουργία DesktopSite:
- Εικαστικό σχεδιασμό προσαρμοσμένο στην ταυτότητα (αφίσα, χρωματική παλέτα κτλ) του

28ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας.
- Σύνδεση με την υπάρχουσα πλατφόρμα διαχείρισης δεδομένων όπως αρθρογραφία και

πολυμέσα (dbedit).
- Στην περίπτωση νέων αναγκών του ιστότοπου του Φεστιβαλ, θα αναπτυχθούν αντίστοιχες

νέες λειτουργίες στη πλατφόρμα.
- Εκπαίδευση χρήσης πλατφόρμας στους διαχειριστές.
- Την τεχνική υποστήριξη, εποπτεία και έλεγχο του site για τη σωστή και εύρυθμη λειτουργία
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του.
- Παροχή υποστήριξης χρήσης πλατφόρμας 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα.

To Site θα είναι δίγλωσσο.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ενσωμάτωση στο Desktop & στο Mobile Site του αρχειακού
υλικού των προηγούμενων Φεστιβαλ, η δυνατότητα επαναδημοσίευσης υλικού από το αρχείο και η
διασύνδεση τους με το νέο περιεχόμενο.

Η δημιουργία Desktop & Mobile site από τον Ανάδοχο θα ολοκληρωθεί μέσα σε 15 ημέρες από την
ανάθεση της σύμβασης. 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 Παραδοτέα του Αναδόχου περιλαμβάνουν:
- Desktop site του 28ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας.
- Mobile site του 28ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας.

Εάν οι συνθήκες που επικρατούν στη χώρα δεν επιτρέπουν την πραγματοποίηση του 28ου Διεθνούς
Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας – ΝΥΧΤΕΣ ΠΡΕΜΙΕΡΑΣ 2022 στους φυσικούς χώρους
διεξαγωγής του (κινηματογραφικές αίθουσες), η ΚΕΑ σε κάθε περίπτωση, σε όλες τις ειδικότητες,
με προτεραιότητα την διασφάλιση της δημόσιας υγείας και σε συνεχή επικοινωνία και συνεννόηση
με τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές, διατηρεί το δικαίωμα να επανασχεδιάσει / ελαττώσει τις
ζητούμενες υπηρεσίες ή και να τις καταργήσει εντελώς, τροποποιώντας αντίστοιχα το τίμημα
αυτών ή και να ακυρώσει υπογραφείσα σύμβαση, χωρίς καμία αξίωση/αποζημίωση προς τον
συμβαλλόμενο.

Κάθε υποβολή προσφοράς σημαίνει αυτόματη αποδοχή του παραπάνω όρου, ενώ προσφορές που
εξαιρούν ρητά την αποδοχή του παραπάνω όρου, δε θα γίνονται δεκτές.

Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Βασικά κριτήρια για την ανάθεση της σύμβασης αποτελούν οι γνώσεις προγραμματισμού (VB,
C++, JAVA, Perl κλπ.), οι γνώσεις ανάπτυξης Web (HTML, CSS, DHTML, MHTML, ASP, PHP,
JSP, XML, XSLT) και πιο ειδικά η τεκμηριωμένη εμπειρία στην υπάρχουσα πλατφόρμα διαχείρισης
δεδομένων (dbedit). Επίσης είναι απαραίτητη η τεκμηριωμένη εμπειρία του Αναδόχου σε
δημιουργία Desktop and Mobile Sites για πολιτιστικές διοργανώσεις διεθνούς εμβέλειας.

Ακόμα θα εκτιμηθούν οι γνώσεις πάνω σε:
Adobe Suite (Photoshop, Illustrator, Acrobat Pro, DreamWeaver, InDesign)
Databases & associated languages (SQL Server, MySQL)
Web servers (IIS, Apache, i-Planet).
Search Engine Optimization
FTP Clients , Mail Clients
Λειτουργικά Συστήματα (Windows, LINUX, UNIX και ΜacOS)
Διαχείριση Social Media

Γ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Η αμοιβή του Αναδόχου θα ανέλθει σε 6.000 € πλέον του ΦΠΑ που αναλογεί.

Δ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Πέμπτη, 09/09/2022,  ΩΡΑ: 14:00.


