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ΘΕΜΑ:

1 Απριλίου 2015

Αρ. Πρωτ. 19534/1855

ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Πρωτογενές αίτηµα για την εκτέλεση του έργου: «Ανάπτυξη Μηχανογραφικής Εφαρµογής για τη λήψη των
εκκαθαριστικών σηµειωµάτων (τακτικής µισθοδοσίας και αποζηµίωσης Εξεταστών Οδηγών -Βοηθητικού Έργου)
από τους µισθοδοτούµενους σε ηλεκτρονική µορφή από την ιστοσελίδα του π. Υπ.Υ.Με.∆ι.»

Η ∆ιεύθυνση Προµηθειών, Υποδοµών και ∆ιαχείρισης Υλικού του Υπουργείου Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και
Τουρισµού (π. ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι.) θα προβεί, µετά από διερεύνηση της αγοράς, στην ανάθεση για την εκτέλεση του έργου:
«Ανάπτυξη Μηχανογραφικής Εφαρµογής για τη λήψη των εκκαθαριστικών σηµειωµάτων (τακτικής µισθοδοσίας και
αποζηµίωσης Εξεταστών Οδηγών -Βοηθητικού Έργου) από τους µισθοδοτούµενους σε ηλεκτρονική µορφή από την
ιστοσελίδα του π. Υπ.Υ.Με.∆ι.», µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή.
ΜΟΝΑ∆Α ΦΟΡΕΑ

:

∆ιεύθυνση Προµηθειών, Υποδοµών και ∆ιαχείρισης Υλικού

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

:

Κατ’ αποκοπή

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

:

4.000,00 ευρώ περίπου

Φ.Π.Α.

:

23%

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

:

Η χαµηλότερη τιµή προσφοράς
Ανάπτυξη Μηχανογραφικής Εφαρµογής για τη λήψη των
εκκαθαριστικών
σηµειωµάτων
(τακτικής
µισθοδοσίας
και
αποζηµίωσης Εξεταστών Οδηγών -Βοηθητικού Έργου) από τους
µισθοδοτούµενους σε ηλεκτρονική µορφή από την ιστοσελίδα του π.
Υπ.Υ.Με.∆ι.
Η εφαρµογή θα υλοποιηθεί σε γλώσσα προγραµµατισµού Java µε
χρήση του πλαισίου (framework) Oracle ADF Essentials, και θα
φιλοξενείται σε διακοµιστή GlassFish τον οποίο θα εγκαταστήσει και
θα ρυθµίσει κατάλληλα ο ανάδοχος. Ο ανάδοχος θα παραδώσει όλο
τον πηγαίο κώδικα ο οποίος πρέπει να εµπεριέχει επαρκή σχόλια
(τουλάχιστον για κάθε κλάση και µέθοδο), συνοδευτικά αρχεία (εάν
υπάρχουν) όπως scripts για µεταγλώττιση και εγκατάσταση
(compilation, build, packaging, deployment), καθώς και τεκµηρίωση
στην οποία θα συµπεριλαµβάνονται κατ’ ελάχιστον πληροφορίες για
το ολοκληρωµένο περιβάλλον ανάπτυξης που χρησιµοποιήθηκε
(ακριβής έκδοση IDE και ενδεχοµένως επιπλέον plug-ins και
modules), οδηγίες ανοίγµατος («φόρτωσης») του πηγαίου κώδικα
στο περιβάλλον ανάπτυξης, οδηγίες µε βάση τις οποίες από τον
πηγαίο κώδικα γίνεται εγκατάσταση της εφαρµογής στον διακοµιστή
GlassFish, οδηγίες παραµετροποίησης της εφαρµογής, οδηγίες
στοιχειώδους διαχείρισης του διακοµιστή GlassFish (ξεκίνηµα,
σταµάτηµα, παραµετροποίηση, αρχεία καταγραφής - logs), καθώς και
όποια άλλη εργασία απαιτείται προκειµένου να εγκατασταθεί και να
λειτουργήσει η εφαρµογή.

Η ανάπτυξη της εφαρµογής θα γίνει στις εγκαταστάσεις του
αναδόχου. Ο ανάδοχος θα εγκαταστήσει και θα ρυθµίσει κατάλληλα
τον διακοµιστή GlassFish σε εξυπηρετητή που θα του υποδειχθεί
παρουσία στελεχών της Υπηρεσίας µας. Επίσης θα εγκαταστήσει σε
προσωπικό υπολογιστή που θα του υποδειχθεί τα εργαλεία
ανάπτυξης, και βάσει της τεκµηρίωσης, θα «φορτώσει» τον πηγαίο
κώδικα και θα κάνει την εγκατάσταση στον διακοµιστή GlassFish..
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι πρέπει να διαθέτουν προηγούµενη εµπειρία
σε συναφή έργα.
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ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

:

Είκοσι (20) ηµέρες από την ηµεροµηνία υπογραφής της σχετικής
σύµβασης

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ ΦΟΡΕΑ

:

Τακτικός προϋπολογισµός, Ειδικός Φορέας 39-110, Κ.Α.Ε. 1723

:

Τον ανάδοχο θα βαρύνουν ο φόρος εισοδήµατος 8% στο καθαρό
ποσό της αξίας του τιµολογίου παροχής υπηρεσιών και η κράτηση
0,10% υπέρ Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. (πλέον τέλος χαρτοσήµου 3% επί της
κράτησης και 20% εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. επ’ αυτού)

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒOΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

:

ΚΑΝΟΝΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

:

16 Απριλίου 2015 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 14:00’ στο κεντρικό
πρωτόκολλο του Υπουργείου Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και
Τουρισµού (Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε - Παπάγου). Οι προσφορές θα
συνοδεύονται µε επιστολή κατάθεσης, η οποία θα πρωτοκολλείται.
Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί: α) στους δικτυακούς τόπους
της Αναθέτουσας Αρχής www.yme.gov.gr και www.ggde.gr και β)
στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(Κ.Η.Μ.∆Η.Σ) www.eprocurement.gov.gr.

∆ιευκρινήσεις σχετικά µε τα τεχνικά θέµατα και τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου, παρέχονται από τη ∆ιεύθυνση
Ανάπτυξης, Συντήρησης & Λειτουργίας Εφαρµογών (κα Ρ.Καλδέλη, τηλ.: 213-1523899)
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ
1. Τµήµα ∆ιαγωνισµών και Συµβάσεων
2. κ. ∆. Μαρτίνη

Γ. ΤΑΣΙΟΛΑΜΠΡΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Μ. ΜΑΚΡΗ

