ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Κ.Ο.ΠΟ.
WWW.CYPRUSCYCLING.ORG
Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδηλασίας ζητά προσφορές για σχεδιασμό της νέας
ιστοσελίδας www.cypruscycling.org.
Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η Κ.Ο.ΠΟ. δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο
παρουσιαστικό, τη λειτουργικότητα της ιστοσελίδας, η οποία θα πρέπει να είναι
φιλική προς τους χρήστες, βελτιώνοντας με αυτό τον τρόπο την εικόνα της
Ομοσπονδίας.
Συγκεκριμένα, η προσφορά για την ιστοσελίδα της Κ.Ο.ΠΟ θα πρέπει να
υποβληθεί λαμβάνοντας υπόψη τις προδιαγραφές που παραθέτονται στη
συνέχεια (στα αγγλικά λόγω ορολογίας) και θα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος
της προσφοράς.
Η προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί γραπτώς σε σφραγισμένο φάκελο με τα
διακριτικά «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Κ.Ο.ΠΟ» στο έξω μέρος του
φακέλου και να φτάσει στο γραφείο της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας,
στο 2ο όροφο του Ολυμπιακού μεγάρου, Αμφιπόλεως 21, 2025 Στρόβολος,
γραφείο Β220 στο κουτί προσφορών όχι αργότερα από τις 15/02/2018 και ώρα
12:30.
Παρακαλούμε όπως μαζί με την προσφορά υποβάλλεται και το έντυπο τιμών, το
οποίο θα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της προσφοράς σας.
Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδηλασίας δεν είναι υποχρεωμένη να δεχτεί τη
χαμηλότερη τιμή ή οποιαδήποτε άλλη προσφορά.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως
απευθύνονται στον Γ. Γραμματέα της Κ.Ο.ΠΟ, κ. Σταύρο Γεωργίου, τηλ.
99610083.

CYPRUS CYCLING FEDERATION COMMITTEE TENDER FOR A WEBSITE DESIGN

Design
• The designer will create comps (images of what the website will look like
using as example the www.uci.ch page) for a sample of pages for mobile,
tablet and desktop.
• Changes to the above design will be made, according to feedback from CCF
until a final design is reach and agreed.
• This final design will determine what the completed website will look like.
General
• The website design will be responsive so that it is suitable for viewing on all
possible screen sizes and devices.
• Content shared will display correctly on social Media (FB, Twitter etc.)
• SEO friendly automated URL addresses.
Content Management System
• An Open Source CMS (i.e. WordPress, Joombla, Drupal etc.) will be used
and it is agreed that all the website code. Graphics, media and databases
available and belong to the CCF.
• Ability to Translate the content in as many left-to-right languages as
necessary (Greek, English, Turkish to begin with), without further cost
(apart from content translation if this is not provided by the CCF).
• Calendar with the Ability for the administrator to create events. Events
details to be entered are: Tittle, Poster, Date and Time, Location,
Description, Attach documents or images.
Events must be viewable by all visitors and the administrator must have the
ability to create a web form for registrations to each events. Upon
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successful completion, the administrators will receive the information via
email as excel table file to print.
Contact form which sends emails to one or more addresses in CCF.
Ability to embed video content from the CCF YouTube channel.
Ability to send sms messages .
Search engine to search through the website content using keywords
Prominent links to the CCF social media accounts in the header (YouTube,
Facebook etc.)
Share links in content pages for visitors to share in their own social media
accounts.
Post publishes content to the CCF Facebook and Twitter account.
Integration with Mail Chimp (or similar service) and creation of templates
for newsletters and press release mail outs.
Manageable banner sections (sliders or static) for categorized sponsor
logos.
Homepage slider for images with configurable links to internal or external
pages.
Upload and categorize documents (i.e. docx, dox, pdf, etc.) with results so
that visitors can access them more easily.
Registration form for people to register as volunteers/members etc. and
ability to export the list in Excel readable format. Mail chimp list for
members and volunteers updated automatically on new additions.
Online registrations and sales with payment system (Cyclist Card, National
team jersey sales, Athletes yearly registration with yearly fees payment,
Yearly License payment etc.).
Members area for Athletes, Clubs, Board Members , Commissaires, etc.
with the ability to upload documents and files .The administrator must have
the ability to create polls in members areas.

Date Migration
• Migration of current website content to the new website(Hourly Rate)

Hosting
• Monthly Backups
• Security and minor updates
Support
• Hourly discounted packages or a-la-carte hourly rate support
Training
• Training for CCF Staff (Administrators)

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Κ.Ο.ΠΟ. – ΤΙΜΕΣ

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

Φ.Π.Α. ΣΥΝΟΛΟ

Δημιουργία Ιστοσελίδας(development and
design of new Website)
Ετήσια φιλοξενία (Annual Hosting)
Εκπαίδευση ανά ώρα(Training/per hour)
Υποστήριξη ανά ώρα(Support/Per Hour)

Όνομα και σφραγίδα Οικονομικού Φορέα/Προσφέροντος

…………………………………………………

Όνομα και επώνυμο Υπογράφοντος

…………………………………………………

