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A. Ζώτου
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Θέμα: Επιλογή εξειδικευμένου αναδόχου που θα αναλάβει την εκτέλεση του έργου:
«Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου αναβάθμισης του πληροφοριακού
συστήματος παρακολούθησης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του
ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.»
Σχετ.: Το με αριθμ. ΔΠΔΑ/οικ. 65625/3004/29-10-2015 έγγραφο της Δ/νσης Προϋπολογισμού
και Δημοσιονομικών Αναφορών
Η Διεύθυνση Προμηθειών, Υποδομών & Διαχ. Υλικού του Υπ.Υ.Με.Δι. θα προβεί στη διενέργεια
πρόχειρου διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, για την εκτέλεση του έργου: «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου αναβάθμισης
του πληροφοριακού συστήματος παρακολούθησης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του
ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.», ως εξής:
ΜΟΝΑΔΑ ΦΟΡΕΑ

Διεύθυνση Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου αναβάθμισης του πληροφοριακού
συστήματος παρακολούθησης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του
ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.
Επισυνάπτεται Τεχνικό Παράρτημα
Η πράξη χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
(ΠΔΕ) οικονομικού έτους 2015, της ΣΑΕ – 071 (MIS: 2012ΣΕ07100005)
60.000,00€
23%
Η πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά
Χαρ. Τρικούπη 182, 101 78 Αθήνα
Δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης
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 Δημοσίων Συμβάσεων
(Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) www.eprocurement.gov.gr
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1. Εισαγωγή
Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) του Υπουργείου Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων (ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ) είναι -μεταξύ άλλων- υπεύθυνη για την οικονομική
παρακολούθηση έργων αρμοδιότητάς της, ενταγμένων στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
(Π.Δ.Ε.). Στο πλαίσιο αυτό, η Γ.Δ.Ο.Υ. μεριμνά για την παρακολούθηση της χρηματοοικονομικής
ροής του συνόλου των έργων της, είτε αυτά χρηματοδοτούνται από Εθνικούς Πόρους είτε από
Ευρωπαϊκά Ταμεία ή Προγράμματα (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), Ταμείο
Συνοχής, Interreg, κ.λ.π.).
Για τη διευκόλυνση της Γ.Δ.Ο.Υ. στο έργο της έχει αναπτυχθεί και λειτουργεί κατάλληλο
Πληροφοριακό Σύστημα με την ονομασία «ΔΗΛΟΣ». Με το συγκεκριμένο σύστημα έχει
μηχανογραφηθεί η κατάρτιση και η παρακολούθηση του Π.Δ.Ε., με βασικούς άξονες λειτουργίας
την κατάρτιση προτάσεων σχετικά με τα οικονομικά στοιχεία των έργων που είναι ενταγμένα σε
Συλλογικές Αποφάσεις Έργων και Μελετών (ΣΑΕ/ΣΑΜ), την παρακολούθηση των αναγκών
χρηματοδότησης των έργων (ανά Ενάριθμο Έργο), τη διαχείριση των οικονομικών τους στοιχείων
(χρηματοδότηση, παρακολούθηση πληρωμών κ.λ.π. ανά Υπόλογο και Υπηρεσία), το συσχετισμό
των εγκεκριμένων οικονομικών στοιχείων των συγχρηματοδοτούμενων Έργων με τα στοιχεία των
αποφάσεων ένταξής τους στα αντίστοιχα Επιχειρησιακά Προγράμματα. Οι παραπάνω λειτουργίες
συνοδεύονται από τις απαιτούμενες σχετικές αναφορές.
Σύμφωνα με την ΚΥΑ 46274/2014 (ΦΕΚ 2573Β/26.9.2014), οι πληρωμές των έργων που
είναι ενταγμένα στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Π.Δ.Ε. διενεργούνται πλέον από τις
Οικονομικές Υπηρεσίες των φορέων της κεντρικής διοίκησης και τα νομικά πρόσωπα που
εποπτεύονται από αυτούς μετά από εκκαθάριση των σχετικών δαπανών. Προς τούτο, είναι
αναγκαία η καταγραφή των δαπανών που υποβάλλονται στην Οικονομική Υπηρεσία προς
εκκαθάριση και εξόφληση, η σύνδεση αυτών με τους κωδικούς (ενάριθμα έργα) που αυτές θα
βαρύνουν, η επάρκεια των οικονομικών στοιχείων των εν λόγω κωδικών, για την κάλυψη των εν
λόγω δαπανών (πίστωση και χρηματοδότηση) και η παρακολούθηση της εξόφλησής τους.
Σημειώνεται δε ότι από το 2016 οι προαναφερόμενοι φορείς θα διενεργούν και τις πληρωμές των
έργων των ενταγμένων στο Εθνικό Σκέλος του Π.Δ.Ε.
Επιπλέον, η πρόσφατη ψήφιση του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής
Στρατηγικής 2015-2018, θα οδηγήσει κατά την εφαρμογή του στη διαμόρφωση νέων απαιτήσεων
όσον αφορά στην παρακολούθηση του Π.Δ.Ε. οι οποίες καθιστούν απαραίτητη την περαιτέρω
τροποποίηση και αναβάθμιση του υπάρχοντος Πληροφοριακού Συστήματος «ΔΗΛΟΣ», σε
συνδυασμό με τη σχεδίαση και ανάπτυξη καταλλήλων εφαρμογών, οι οποίες θα το τροφοδοτούν.
Τέλος, διαμορφώνεται συνεχώς η απαίτηση της εκκαθάρισης των δαπανών προμηθευτών των
Ειδικών Υπηρεσιών του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. οι οποίες καλύπτονται από συγκεκριμένους κωδικούς του
Π.Δ.Ε. βάσει της κείμενης νομοθεσίας. Η συγκεκριμένη απαίτηση συνίσταται στο σχεδιασμό και
ανάπτυξη κατάλληλης πληροφοριακής υποδομής για τη δημιουργία μητρώου προμηθευτών και
την παρακολούθηση του συνολικού ποσού των δαπανών ανά προμηθευτή και Υπηρεσία.
Οι νέες ανάγκες που καλείται να καλύψει το συγκεκριμένο έργο προσβλέπουν στα
ακόλουθα:
•

Βελτιστοποίηση της αξιοποίησης των διατιθέμενων από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία και λοιπά
Κοινοτικά Προγράμματα κονδυλίων μέσω της παρακολούθησης των ηλεκτρονικών
πληρωμών
των
συγχρηματοδοτούμενων
έργων
και
ανάπτυξη
εφαρμογών
παρακολούθησής τους.

•

Βελτιστοποίηση της αξιοποίησης των διατιθέμενων κονδυλίων από το Εθνικό Σκέλος μέσω
της παρακολούθησης των ηλεκτρονικών πληρωμών των έργων που είναι ενταγμένα σε
αυτό και ανάπτυξη εφαρμογών παρακολούθησής τους.

•

Διασφάλιση της κάλυψης των λειτουργικών δαπανών των Ειδικών Υπηρεσιών του
ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., τηρούμενων των προϋποθέσεων που απορρέουν από την εφαρμογή του
Δημοσίου Λογιστικού.

•

Αναβάθμιση του υπάρχοντος Πληροφοριακού Συστήματος «ΔΗΛΟΣ» για την εξασφάλιση
της αποδοτικότερης και απρόσκοπτης λειτουργίας του.
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•

Ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων του προσωπικού της Γ.Δ.Ο.Υ. στις νέες λειτουργίες του
προτεινόμενου αναβαθμιζόμενου Πληροφοριακού Συστήματος.

15REQ003474719 2015-12-10

Με την επίτευξη των παραπάνω στόχων εκτιμάται ότι η Γ.Δ.Ο.Υ. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. θα
μπορέσει να ανταποκριθεί στον αυξανόμενης δυσκολίας ρόλο της, δεδομένων των δύσκολων
σημερινών οικονομικών συγκυριών και του συρρικνωμένου στελεχιακού δυναμικού της, το οποίο
καλείται να διαχειριστεί ένα διογκούμενο αριθμό έργων και μελετών.
2. Αντικείμενο της παρούσας Προκήρυξης:
Αντικείμενο του έργου της παρούσας Προκήρυξης είναι η παροχή υπηρεσιών τεχνικής
υποστήριξης της Γ.Δ.Ο.Υ. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. για την τροποποίηση και προσαρμογή του υφιστάμενου
Πληροφοριακού Συστήματος «ΔΗΛΟΣ», προκειμένου να ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις για τον
προγραμματισμό, τη διαχείριση και την αξιολόγηση των χρηματοδοτήσεων των
συγχρηματοδοτούμενων και μη έργων αρμοδιότητας ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.
3. Λειτουργικές Προδιαγραφές:
Προς την κατεύθυνση αυτή, ο Ανάδοχος καλείται να πραγματοποιήσει τις ακόλουθες εργασίες:
Α) Ηλεκτρονική παρακολούθηση πληρωμών συγχρηματοδοτούμενων έργων.
Σχεδιασμός και ανάπτυξη κατάλληλης εφαρμογής στο υπάρχον Σύστημα «ΔΗΛΟΣ», με την οποία
θα παρακολουθείται η διαδικασία της ηλεκτρονικής πληρωμής των έργων κατ’ εφαρμογή της ΚΥΑ
46274/2014 (ΦΕΚ 2573Β/26.9.14) τα οποία είναι ενταγμένα στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος
του Π.Δ.Ε. και καλύπτονται από πόρους προερχόμενους από Ευρωπαϊκά Ταμεία και λοιπά
Κοινοτικά Προγράμματα. Συγκεκριμένα, για κάθε συγχρηματοδοτούμενο έργο θα πρέπει να
εισαχθούν στοιχεία που αφορούν στις πληρωμές του όπως ενδεικτικά καταγραφή της δαπάνης,
σύνδεσή της με τον κατάλληλο κωδικό του Π.Δ.Ε., παρακολούθηση του χρόνου διενέργειας της
σχετικής πληρωμής κλπ.
Β) Ηλεκτρονική παρακολούθηση πληρωμών έργων στο αμιγώς Εθνικό Σκέλος.
Σχεδιασμός και ανάπτυξη κατάλληλης εφαρμογής στο υπάρχον Σύστημα «ΔΗΛΟΣ», με την οποία
θα επεκτείνεται η προαναφερθείσα λειτουργική προδιαγραφή στην παρακολούθηση της
διαδικασίας της ηλεκτρονικής πληρωμής των έργων τα οποία είναι ενταγμένα στο αμιγώς Εθνικό
Σκέλος του Π.Δ.Ε. Για την ανάπτυξη της συγκεκριμένης εφαρμογής, θα ακολουθηθούν λειτουργικές
απαιτήσεις συναφείς με τις προαναφερόμενες που αφορούν στο συγχρηματοδοτούμενο Σκέλος
του Π.Δ.Ε.
Γ) Προσαρμογές - Επεκτάσεις του υπάρχοντος Συστήματος «ΔΗΛΟΣ».
• Επεκτάσεις του «ΔΗΛΟΣ» ως προς την παρακολούθηση της πιστωτικής και χρηματοδοτικής
ροής των έργων του Π.Δ.Ε. όπως αυτές θα προκύψουν από την εφαρμογή του
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018.
• Σχεδίαση και υλοποίηση νέων αναφορών του συστήματος «ΔΗΛΟΣ». Για όλες τις
προαναφερθείσες – εφαρμογές που θα αναπτυχθούν και θα ενσωματωθούν στο Σύστημα, ο
Ανάδοχος καλείται να σχεδιάσει και να ενσωματώσει στο Σύστημα «ΔΗΛΟΣ» τις
απαιτούμενες αναφορές για την εξαγωγή και παρουσίαση των απαραίτητων στοιχείων.
Στις συγκεκριμένες αναφορές θα ενσωματωθούν και τα ήδη υπάρχοντα στοιχεία που
αποθηκεύονται στη Βάση Δεδομένων του υπάρχοντος Συστήματος.
Δ) Τήρηση Μητρώου Προμηθευτών Ειδικών Υπηρεσιών του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.
Σχεδιασμός και ανάπτυξη κατάλληλης πληροφοριακής εφαρμογής, η οποία θα επιτρέπει τη
συστηματικότερη παρακολούθηση της κάλυψης των λειτουργικών δαπανών των Ειδικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου κατ’ εφαρμογή των απαιτήσεων του Δημοσίου Λογιστικού. Προς
τούτο θα σχεδιαστεί κατάλληλο Μητρώο στο οποίο θα καταχωρούνται στοιχεία, όπως επωνυμία
προμηθευτή, προμηθευόμενο είδος, κόστος κλπ.
Ε) Λειτουργία – Συντήρηση του Συστήματος «ΔΗΛΟΣ».
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης του Συστήματος
«ΔΗΛΟΣ» για όλη τη διάρκεια της σύμβασης.
Στ) Εκπαίδευση Προσωπικού.
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Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκπαιδεύσει και να υποβοηθήσει το προσωπικό της Γ.Δ.Ο.Υ. του
ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. που θα αναλάβει τη λειτουργία των νέων εφαρμογών και γενικότερα τη
χρησιμοποίηση του αναβαθμισμένου Πληροφοριακού Συστήματος «ΔΗΛΟΣ».
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4. Τεχνικές Προδιαγραφές:

Για την υλοποίηση των παραπάνω, ο Ανάδοχος θα παραλάβει από τη Γ.Δ.Ο.Υ. του
ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. τον πηγαίο κώδικα καθώς και τη Βάση Δεδομένων του υπάρχοντος Συστήματος
«ΔΗΛΟΣ» μαζί με την τεκμηρίωση αυτών, προκειμένου να προβεί στις αναγκαίες προσαρμογές και
αναβαθμίσεις.
Το υφιστάμενο Σύστημα «ΔΗΛΟΣ» χρησιμοποιεί ως εξυπηρετητή εφαρμογής (application
server) την τεχνολογία Microsoft Internet Information Services 7. Η αρχιτεκτονική του
συστήματος βασίζεται στο κλασσικό μοντέλο πελάτη – εξυπηρετητή (client-server) για το
εσωτερικό δίκτυο του Τμήματος Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων της Διεύθυνσης
Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών και του Τμήματος Εκτέλεσης Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης της Γ.Δ.Ο.Υ. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. Ο
εξυπηρετητής του συστήματος ανταποκρίνεται κεντρικά σε οποιαδήποτε κλήση δέχεται από
εξουσιοδοτημένους σταθμούς εργασίας. Ο εξυπηρετητής του συστήματος (server) είναι
εγκατεστημένος σε λειτουργικό σύστημα Windows 2003 Server SP3, με εγκατεστημένο το πλαίσιο
εφαρμογής (application framework) Microsoft. NET Framework, έκδοσης 3.5 SP1. Ο εξυπηρετητής
προωθεί τις κλήσεις των σταθμών εργασίας στην κεντρική Βάση Δεδομένων του Συστήματος
«ΔΗΛΟΣ». Το σύστημα Διαχείρισης Βάσης δεδομένων που χρησιμοποιείται είναι το Microsoft SQL
Server 2012 Express edition και έχει ρυθμιστεί κατάλληλα για την αυτόματη λήψη αντιγράφων
ασφαλείας σε μαγνητικά μέσα μέσω του SQL Server Agent.
Για την εκτέλεση της εφαρμογής του χρήστη (client application) απαιτείται λειτουργικό
σύστημα Windows (XP, 7, 8 ή 10) που έχει εγκατεστημένο το Microsoft. NET Framework, έκδοσης
3.5 και άνω. Η εγκατάσταση της εφαρμογής μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο
σταθμό εργασίας του Τμήματος Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων της Διεύθυνσης
Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών και του Τμήματος Εκτέλεσης Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης της Γ.Δ.Ο.Υ. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. που
επικοινωνεί διαδικτυακά με τον κεντρικό εξυπηρετητή. Η εφαρμογή του χρήστη βασίζεται στο
μοντέλο «πλούσιου» πελάτη (Rich Client), για την καλύτερη αξιοποίηση των πόρων του τοπικού
μηχανήματος. Για την παραγωγή αναφορών – εκθέσεων απαιτείται η εγκατάσταση των
εφαρμογών γραφείου Microsoft Excel έκδοσης 2003, ή 2007, ή 2010, ή 2013. Η παραμετροποίηση
των αναφορών γίνεται μέσω της χρήσης «μορφημάτων» Microsoft Excel XLT templates.
Η ενημέρωση της εφαρμογής του χρήστη πραγματοποιείται αυτόματα κατά την έναρξη της
εφαρμογής με χρήση της τεχνολογία “ClickOnce Deployment”. Ως γλώσσα προγραμματισμού έχει
χρησιμοποιηθεί η Microsoft Visual Basic. NET (έκδοσης Microsoft framework 3.5) και για την
ανάπτυξη της εφαρμογής έχει χρησιμοποιηθεί το περιβάλλον ανάπτυξης λογισμικού Microsoft
Visual Studio 2010.
Ο πηγαίος κώδικας που θα αναπτυχθεί στα πλαίσια του Έργου και το νέο σχήμα της Βάσης
Δεδομένων του Συστήματος θα παραδοθεί στη Γ.Δ.Ο.Υ. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. μαζί με την αντίστοιχη
τεκμηρίωση στο τέλος της Σύμβασης.
Τέλος, σημειώνεται ότι οι υπηρεσίες του παρόντος Έργου εντάσσονται στις ακόλουθες
κατηγορίες παροχής υπηρεσιών κατά το Κοινό Λεξιλόγιο του Αντικειμένου των Δημοσίων
Συμβάσεων (Common Procurement Vocabulary - CPV1):
72200000-7: Υπηρεσίες προγραμματισμού λογισμικού και παροχής συμβουλών
72210000-0: Υπηρεσίες προγραμματισμού πακέτων λογισμικού.

1

http://simap.europa.eu/codes-and-nomenclatures/codes-cpv/codes-cpv_el.htm
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5. Παραδοτέα:
Ο Ανάδοχος καλείται να υποβάλει, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, τα ακόλουθα παραδοτέα:
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ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
Α/Α
Π.1

Π.2
Π.3

Π.4

ΤΙΤΛΟΣ
Ηλεκτρονική παρακολούθηση
πληρωμών συγχρηματοδοτούμενων
έργων
Ηλεκτρονική παρακολούθηση
πληρωμών έργων στο αμιγώς Εθνικό
Σκέλος
Τήρηση Μητρώου Προμηθευτών
Ειδικών Υπηρεσιών του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.
Τελική Έκθεση Έργου
συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης
του προσωπικού της Γ.Δ.Ο.Υ. του
ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.
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ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
3ος μήνας από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμβασης
6ος μήνας από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμβασης
9ος μήνας από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμβασης
12ος μήνας από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμβασης

