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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι.
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ
ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Ταχ. ∆/νση
Ταχ. Κώδικας
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
Fax
Email
ΘΕΜΑ:

:
:
:
:
:
:

Αναστάσεως & Τσιγάντε
101 91 - Παπάγου
Α. Σταµούλης
213 - 1308333
210 - 1308392
a.stamoulis@yme.gov.gr

Παπάγου, 18 Φεβρουαρίου 2016
Αριθµ. πρωτ. Οικ. 11820/932

ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ

Πρωτογενές αίτηµα για την εκτέλεση του έργου: «∆ηµιουργία διαδικτυακής πύλης µε
Έλληνες επιστήµονες εντός και εκτός Επικράτειας για µεταφορά τεχνογνωσίας για
θέµατα στους τοµείς δράσεις του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων».

Η ∆ιεύθυνση Προµηθειών, Υποδοµών & ∆ιαχείρισης Υλικού του Υπουργείου Υποδοµών,
Μεταφορών και ∆ικτύων, θα προβεί σε διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου:
«∆ηµιουργία διαδικτυακής πύλης µε Έλληνες επιστήµονες εντός και εκτός Επικράτειας για µεταφορά
τεχνογνωσίας για θέµατα στους τοµείς δράσεις του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων»,
σύµφωνα µε τα ακόλουθα πληροφοριακά στοιχεία:
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

∆ιεύθυνση Προµηθειών, Υποδοµών και ∆ιαχείρισης Υλικού

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΧΩΡΙΣ Φ.ΠΑ

60.000,00 €

Φ.Π.Α.

23%

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

∆ηµιουργία διαδικτυακής πύλης µε Έλληνες επιστήµονες εντός και
εκτός Επικράτειας για µεταφορά τεχνογνωσίας για θέµατα στους
τοµείς δράσεις του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και
∆ικτύων. Επισυνάπτεται το υπ’ αριθµ. οικ. 11071/316/16-02-2016
έγγραφο της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικής Οργάνωσης και Ανάπτυξης του
ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι.

CPV

48810000-9 Πληροφοριακά Συστήµατα

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΦΟΡΕΑ

Τακτικός Προϋπολογισµός έτους 2016, Φορέας 39/110 και ΚΑΕ
1723 «Προµήθεια Η/Υ, προγραµµάτων και λοιπών υλικών»
Τον ανάδοχο θα βαρύνουν: α) φόρος εισοδήµατος 4% στο καθαρό
ποσό της αξίας των τιµολογίων και β) 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)
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

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

ΚΑΝΟΝΕΣ
∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ:
Χρονολογικό Αρχείο

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΣΙΟΛΑΜΠΡΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΜΑΓ∆Α ΜΑΚΡΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ∆ΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ,ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ∆ΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
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Αθήνα : 16 -2-2016
Αρ. Πρωτ: οικ. 11071/316

Προς:
1. Γενική ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών
∆/νση Προµηθειών, Υποδοµών &

∆ιαχείρισης Υλικού
Ταχ. ∆/νση
Ταχ. Κωδ
Τηλ.
Πληροφορίες
Email

:
:
:
:
:

Χαρ. Τρικούπη 182
101 78 ΑΘΗΝΑ
2131523708
Σ. Αντωνίου
dipa.dir@ggde.gr

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Γραφείο Υπουργού

2. Γρ. Γενικής Γραµµατέως Υπουργείου
3. Γρ. Γεν. ∆/ντριας ∆ιοικητικής Υποστήριξης

Θέµα: Πρόταση µε βάση το άρθρο 24 του πδ 109/14.

Στη δύσκολη οικονοµική συγκυρία που διέρχεται η χώρα µας, αναζητούνται οι τρόποι
καθώς και οι τοµείς που θα βοηθήσουν να έρθει σύντοµα η ανάπτυξη και η σταθερότητα της
Ελληνικής Οικονοµίας.

Η ανάπτυξη συνδέεται µε την αύξηση της παραγωγικότητας κυρίως των υπηρεσιών
εκείνων που είναι συνδεδεµένες µε τις νέες τεχνολογίες και που προϋποθέτουν κυρίως τη γνώση
και εξειδίκευση η οποία µπορεί να αναζητηθεί σε νέους επιστήµονες. Η δυναµική παρέµβαση του
κράτους σε ρολό ρυθµιστή, αναφορικά µε τη στήριξη των νέων επιστηµόνων, το άνοιγµα νέων
θέσεων εργασίας µε νέες ευκαιρίες για απασχόληση, είναι το στοίχηµα της πολιτείας που θα
οδηγήσει στη µείωση της ανεργίας και την παραµονή των νέων επιστηµόνων στη χώρα µας
αλλά και την επαναφορά των Ελλήνων επιστηµόνων του εξωτερικού. Αυτό το τελευταίο
αποτελεί την αµφίδροµη σχέση που θα δυναµώσει τόσο την χώρα µας και τους πολίτες και θα
φέρει την πολυσυζητηµένη ανάπτυξη.

Έχοντας υπόψη ότι:
1. Το Υπουργείο Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων αποτελεί ένα πυλώνα της Ελληνικής
Οικονοµίας καθότι έχει την ευρύτατη αποστολή και αρµοδιότητες αναφορικά µε την εφαρµογή
εθνικής πολιτικής για την ανάπτυξη των κοινωφελών υποδοµών της χώρας, τις µεταφορές, τις
επικοινωνίες, τα δίκτυα, τα ταχυδροµεία και πιο συγκεκριµένα έχει:

•

την εφαρµογή θεσµικού πλαισίου σε διεθνές και Ευρωπαϊκό επίπεδο για την ανάπτυξη
µεταφορικών, συγκοινωνιακών, τηλεπικοινωνιακών και ταχυδροµικών υπηρεσιών υψηλής
ποιότητας σε συνθήκες ανταγωνισµού

•

την εξειδίκευση και την εφαρµογή στις δηµόσιες υποδοµές

•

την χάραξη και εφαρµογή πολιτικών για την ανάπτυξη συγκοινωνιακών και άλλων
υποδοµών

σε

εθνικό

επίπεδο

µε

σκοπό

την

ενίσχυση

της

κινητικότητας,

της

προσβασιµότητας και την ενδυνάµωση της οικονοµίας.
16REQ003851248
2016-02-18
•

την προαγωγή της ασφάλειας στις µεταφορές, τις συγκοινωνίες και τις τηλεπικοινωνίες.

•

την υποβοήθηση δράσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην ανάπτυξη των βασικών
υποδοµών της χώρας.

•

τον συντονισµό των εποπτευοµένων φορέων και η εποπτεία των προγραµµάτων δράσης
αυτών.

•

την προαγωγή της Κοινωνίας των Πληροφοριών.

2. τους Βασικούς τοµείς δράσης της πολιτικής του Υπουργείου που είναι:

 Υπηρεσίες µεταφορών υψηλής ποιότητας
 Οδική ασφάλεια
 Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιακές και Ταχυδροµικές
 Συγκοινωνιακές Υποδοµές
 Υδραυλικές και Κτιριακές Υποδοµές
 Τεχνική Υποστήριξη
 ∆ιεθνείς Σχέσεις και Επικοινωνίες
 Οριζόντιες υπηρεσίες

3. το άρθρο 24 του π.δ. 109/2014 και συγκεκριµένα τις αρµοδιότητες που αφορούν: τη µελέτη
και την εισήγηση µέτρων ορθολογικής οργάνωσης του Υπουργείου, σε συνεργασία µε τις κατά
περίπτωση αρµόδιες υπηρεσίες, την εξυπηρέτηση νέων πολιτικών, την επέκταση νέων
τεχνολογιών και τις νέες τάσεις στη διοίκηση καθώς και την µελέτη, εισήγηση και
παρακολούθηση της εφαρµογής µέτρων για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας των πολιτών µε
τις υπηρεσίες του Υπουργείου

προτείνεται από την υπηρεσία µας : η δηµιουργία διαδικτυακής πύλης επικοινωνίας µε
Έλληνες επιστήµονες εντός και εκτός Επικράτειας για µεταφορά τεχνογνωσίας για θέµατα στους
τοµείς δράσης του Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων, στο πλαίσιο της ενίσχυσης
της οικονοµικής ανάπτυξης, ευηµερίας, απασχόλησης και εξωστρέφειας της χώρας µας και την
ενίσχυση των απανταχού Ελλήνων νέων επιστηµόνων.
Προς αυτή την κατεύθυνση, η ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικής Οργάνωσης και Ανάπτυξης, αφού πρώτα
µελέτησε παρόµοιες περιπτώσεις υλοποίησης ιστοσελίδων που έχουν αναρτηθεί στο «διαύγεια»,
κατόπιν διερεύνησε τα στοιχεία που είναι απαραίτητα προκειµένου η ανωτέρω πρόταση να είναι
υλοποιήσιµη και ύστερα συνέταξε το επισυναπτόµενο Παράρτηµα Ι το οποίο και αποστέλλει

στην υπηρεσία σας για να εξετάσετε πρώτα την δυνατότητα αποδοχής της ανωτέρω πρότασης
και εν συνεχεία την ανάθεση του έργου σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Με Ε.Υ
Η ∆ιευθύντρια της ∆ΟΑΝ
Σ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Εσωτερική ∆ιανοµή
1.Χρονολογικό Αρχείο
2.Τµήµα α
3.∆ιευθύντρια ∆ΟΑΝ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΊΓΡΑΦΟ

Α. Παπαντωνοπούλου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
1. ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ
«∆ηµιουργία διαδικτυακής πύλης επικοινωνίας µε Έλληνες επιστήµονες εντός και εκτός
Επικράτειας για µεταφορά τεχνογνωσίας για θέµατα στους τοµείς δράσης του Υπουργείο
Υποδοµών Μεταφορών & ∆ικτύων»
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2. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το Έργο «∆ηµιουργία διαδικτυακής πύλης επικοινωνίας µε Έλληνες επιστήµονες εντός και εκτός
Επικράτειας για µεταφορά τεχνογνωσίας για θέµατα στους τοµείς δράσης του Υπουργείο
Υποδοµών Μεταφορών & ∆ικτύων» στοχεύει στην αποτροπή διαρροής επιστηµόνων στο
εξωτερικό, µέσα από την γνωστοποίηση των δράσεων του Υπουργείου µας και την κοινωνική
δικτύωση αυτών αλλά και στον επαναπατρισµό των Ελλήνων του εξωτερικού. Το προτεινόµενο
Έργο έχει επίκεντρο τον πολίτη και στοχεύει στην ανάπτυξη εφαρµογών περιεχοµένου µε
εξωστρεφή προσανατολισµό, σε µια προσπάθεια του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και
∆ικτύων εποικοδοµητικής επικοινωνίας µε τους Έλληνες επιστήµονες εντός και εκτός Ελλάδος
και ουσιαστικής πληροφόρησης αυτών για θέµατα / δράσεις του Υπουργείου.
3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ

ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το αντικείµενο του έργου συνίσταται στη δηµιουργία διαδικτυακής πλατφόρµας µε τις κάτωθι
θεµατικές ενότητες:
•
Λειτουργία δηµόσιας συζήτησης (forums) για θέµατα/δράσεις που αφορούν τους τοµείς
αρµοδιότητας του Υπουργείου µας. Στον δηµόσιο διάλογο θα µπορούν να συµµετέχουν Έλληνες
επιστήµονες εντός και εκτός Επικράτειας, µε την προϋπόθεση ότι πρόκειται για εγγεγραµµένα
µέλη της πλατφόρµας, µε στόχο την ανταλλαγή απόψεων / γνώσεων και την µεταφορά
τεχνογνωσίας για θέµατα/δράσεις του Υπουργείου µας µε δηµιουργικό και αποτελεσµατικό
τρόπο.
Σε ένα κλίµα εµπιστοσύνης και εχεµύθειας που θα παρέχει η διαδικτυακή πλατφόρµα, θα
δηµιουργηθεί ένας τόπος δηµιουργικού διαλόγου για θεµατικές ενότητες σε τοµείς δράσης του
Υπουργείου µας, όπου οι εγγεγραµµένοι χρήστες θα µπορούν να ανταλλάσσουν απόψεις, να
εκφραστούν, να ενηµερωθούν, να λύσουν προβλήµατα που αντιµετωπίζουν.
• Χαρτογράφηση των Ελλήνων επιστηµόνων σε κλάδους οι οποίοι αφορούν τους Βασικούς
τοµείς δράσεις του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, που λόγω της κρίσης
µετανάστευσαν στο εξωτερικό µε στόχο να βρουν εργασία. Υπολογίζεται ότι οι νέοι µετανάστες
την πενταετία της κρίσης είναι περίπου 350.000. Ενδεικτικά αναφέρονται οι ειδικότητες των
ιατρών, πολιτικών µηχανικών κλπ. Στόχος είναι η καταγραφή των Ελλήνων επιστηµόνων που
έφυγαν στο εξωτερικό αλλά και η ενηµέρωσή τους, µέσα από την προτεινόµενη διαδικτυακή
πλατφόρµα µε ανακοινώσεις για θέµατα / δράσεις του Υπουργείου µας και ανακοινώσεις
εύρεσης εργασίας εγγεγραµµένων εταιρειών µε απώτερο σκοπό τον επαναπατρισµό τους.
Με βάση τα ανωτέρω, η προτεινόµενη διαδικτυακή πλατφόρµα θα πρέπει να προβλέπει
υποχρεωτικά φόρµα καταχώρησης των δηµογραφικών στοιχείων των εγγεγραµµένων χρηστών
καθώς και την οργάνωση και οµαδοποίηση τους. Η πληροφόρηση που αναµένεται να αντληθεί
είναι ιδιαίτερα σηµαντική καθώς θα αποτελέσει τη βάση για τη στοχευµένη πληροφόρηση /
ενηµέρωσή των Ελλήνων επιστηµόνων του εξωτερικού για θέµατα, όπως αναγράφονται
παραπάνω, και οι οποίοι αναζητούν τις πιθανότητες επιστροφής τους στην Ελλάδα.

• Ανακοινώσεις για θέµατα / δράσεις του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων και
ανακοινώσεις εύρεσης εργασίας των εγγεγραµµένων στην διαδικτυακή πλατφόρµα εταιρειών,
που δραστηριοποιούνται σε κλάδους οι οποίοι αφορούν τους τοµείς δράσης του Υπουργείου
µας.
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Η προτεινόµενη πλατφόρµα θα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα στις εγγεγραµµένες εταιρείες να
φτιάξουν το δικό τους προφίλ µε σύντοµη περιγραφή της εταιρείας και να αναρτήσουν τις δικές
τους αγγελίες εργασίας προκειµένου να προσεγγίσουν εγγεγραµµένους χρήστες που έχουν
φύγει στο εξωτερικό και θέλουν να επαναπατριστούν. Ταυτόχρονα, η προτεινόµενη πλατφόρµα
θα πρέπει να προβλέπει τη δηµιουργία προσωπικού προφίλ από τους εγγεγραµµένους χρήστες
και συµπλήρωση υποχρεωτικών πεδίων ώστε να σχηµατιστεί το βιογραφικό του κάθε χρήστη
και δυνατότητα απευθείας αποστολής του στις εγγεγραµµένες εταιρείες.
Επιπλέον, ο σχεδιασµός της πλατφόρµας θα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα στην εγγεγραµµένη
εταιρεία παρακολούθησης των προφίλ των ενδιαφερόµενων εγγεγραµµένων χρηστών και
απευθείας επικοινωνία µαζί τους.

4. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ
Στο πλαίσιο της προτεινόµενης διαδικτυακής πλατφόρµας, είναι επιθυµητή η ύπαρξη µιας
εύχρηστης πύλης ώστε να ολοκληρώνονται οι ενέργειες που απαιτούνται για τον χρήστη µε τον
πλέον απλό και λειτουργικό τρόπο.
Από τις ως άνω αναγραφόµενες λειτουργίες της προτεινόµενης διαδικτυακής πλατφόρµας,
κρίνεται απαραίτητη η λειτουργία εργαλείων και µεθόδων συλλογής και επεξεργασίας των
απαιτούµενων δεδοµένων. Η συστηµατική συλλογή και επεξεργασία των δεδοµένων καθώς και
η εξαγωγή συµπερασµάτων, προϋποθέτει την λειτουργία εφαρµογής υποστήριξης της άντλησης,
οργάνωσης, αποθήκευσης και επεξεργασίας των στοιχείων αυτών.
Επιπρόσθετα, θα πρέπει να προβλεφθεί διαλειτουργικότητα και διασυνδεσιµότητα του
συστήµατος. Η διαλειτουργικότητα αφορά στην ικανότητα του προτεινόµενου συστήµατος για
την µεταφορά και χρησιµοποίηση της πληροφορίας που αποθηκεύει, επεξεργάζεται και διακινεί
µε άλλα συστήµατα. Αναφορικά µε την διασυνδεσιµότητα θα πρέπει να προβλεφθεί για το
σύστηµα και τα υποσυστήµατα καθώς και διασύνδεσιµότητα µε την υφιστάµενη υποδοµή
εφαρµογών και βάσεων δεδοµένων.
Αναφορικά µε τις απαιτήσεις ασφάλειας, η προτεινόµενη διαδικτυακή πλατφόρµα θα πρέπει να
διασφαλίσει την προστασία της ακεραιότητας και διαθεσιµότητας των πληροφοριών και την
προστασία των προς επεξεργασία και αποθηκευµένων προσωπικών δεδοµένων, έχοντας υπόψη
το νοµικό πλαίσιο που ισχύει (π.χ. Προστασία των προσωπικών δεδοµένων του Ν. 2472/97).
Στο σύνολό της η ∆ιαδικτυακή Πύλη θα πρέπει να υποστηρίζει σύστηµα ασφάλειας µε βάση τις
οµάδες χρηστών µε διαφορετικά /διαβαθµισµένα δικαιώµατα, όσον αφορά στη διαχείριση του
περιεχοµένου, στη συµπεριφορά τους κατά την πλοήγηση, αλλά και στη διαχείριση της
γενικότερης λειτουργικότητας της πύλης. Το εν λόγω σύστηµα ασφάλειας θα πρέπει να
λαµβάνει υπόψη τουλάχιστον τις ακόλουθες τρεις (3) οµάδες χρηστών:
1. Απλός Επισκέπτης: Σε αυτή την οµάδα ανήκουν όλοι οι χρήστες που συνδέονται στην πύλη
µε σκοπό την απλή πληροφόρηση ως προς το περιεχόµενο. Για τους επισκέπτες δεν θα
απαιτείται καµία εγγραφή στο σύστηµα της ∆ιαδικτυακής Πύλης.
2. Εγγεγραµµένος Χρήστης (Registered User): Κάθε χρήστης που έχει ανοίξει σχετικό
λογαριασµό, θα κληρονοµεί πλήρως όλα τα δικαιώµατα του απλού επισκέπτη, όπως
περιγράφτηκαν παραπάνω, και θα έχει επιπλέον τη δυνατότητα:
•
να συµµετέχει στον δηµόσιο διάλογο (forum) και να αναρτά πληροφορίες για το
βιογραφικό του. Αν πρόκειται για εταιρεία, να αναρτά σχετικές πληροφορίες και να δηµιουργεί /
δηµοσιεύει αγγελίες εργασίας

•
να τροποποιεί και να διαγράφει το περιεχόµενο που έχει δηµιουργήσει
να λαµβάνει ενηµερώσεις / ανακοινώσεις για τις δράσεις του Υπουργείου Υποδοµών,
•
Μεταφορών και ∆ικτύων, µέσω των newsletters.
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Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί ότι, για τη δηµοσίευση οποιουδήποτε περιεχοµένου από
εγγεγραµµένο χρήστη, θα απαιτείται ο πρότερος έλεγχος από αρµόδια και εξουσιοδοτηµένα για
αυτό το σκοπό στελέχη.
3. ∆ιαχειριστής (Administrator): Πρόκειται για την οµάδα χρηστών µε πλήρη δικαιώµατα επί του
συστήµατος της ∆ιαδικτυακής Πύλης. Πρέπει να έχουν όλα τα δικαιώµατα ενός εγγεγραµµένου
χρήστη και επιπλέον πρέπει κατ’ελάχιστον να έχουν τα εξής πρόσθετα δικαιώµατα:
• Πλήρη και Καθολική διαχείριση του περιεχοµένου (δηµιουργία/ δηµοσίευση/
τροποποίηση/ διαγραφή) της Πύλης και των επιµέρους υποσυστηµάτων της.
• ∆ιαχείριση (π.χ. ∆ηµιουργία/∆ιαγραφή) εγγεγραµµένων χρηστών.
• Αποκλειστικότητα στη δηµοσίευση περιεχοµένου (ακόµα και αυτού που έχει
δηµιουργήσει κάποιος εγγεγραµµένος χρήστης).
• Πλήρη διαχείριση της γενικότερης λειτουργικότητας και της συµπεριφοράς της Πύλης και
των επιµέρους υποσυστηµάτων.
Το σύστηµα ασφαλείας µε τις οµάδες που περιγράφτηκε παραπάνω είναι ενδεικτικό ως προς τις
ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται, ώστε να διασφαλιστεί απόλυτα η φύση και ο
σκοπός της Πύλης και να αποκλειστούν φαινόµενα κακόβουλης ή όχι φθοράς, αλλοίωσης και
βεβήλωσης του χαρακτήρα της.
H προτεινόµενη ∆ιαδικτυακή Πύλη θα πρέπει να προβλέπει τη δηµιουργία αναφορών «reports»
για την παρακολούθηση των στατιστικών επισκεψιµότητας της διαδικτυακής πλατφόρµας. Τα
reports θα πρέπει να είναι διαθέσιµα στον/στους διαχειριστή/διαχειριστές της πύλης, µε απλό και
εύχρηστο τρόπο, χωρίς σε κάθε περίπτωση να απαιτούνται προγραµµατιστικές γνώσεις για την
δηµιουργία και την ανανέωσή τους.
Επιπρόσθετα θα πρέπει να λειτουργεί σύστηµα ηλεκτρονικών Newsletter που να επιτρέπει τη
δηµιουργία, διαχείριση, αποστολή και παρακολούθηση των newsletters, τα οποία να µπορούν να
αξιοποιηθούν προκειµένου να στηρίξουν ενηµερωτικές ενέργειες του Υπουργείου. Επιπλέον, θα
πρέπει να διαθέτει ένα πλήρες σύστηµα διαχείρισης των εγγεγραµµένων χρηστών και των
οµάδων τους για την καλύτερη οµαδοποίησή τους και την αποστολή διαφορετικών εκδοχών του
newsletter σε διακριτές λίστες αποδεκτών.
5. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το κόστος του έργου κυµαίνεται από 20.000 ευρώ έως 60.000 Ευρώ (σύµφωνα µε τα
οικονοµικά στοιχεία που εξευρέθηκαν από την ∆ΙΑΥΓΕΙΑ για την κατασκευή ιστοσελίδων άλλων
φορέων).
6. ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Ο εκτιµώµενος χρόνος υλοποίησης του έργου είναι εντός έξη (6) µηνών από την υπογραφή της
Σύµβασης.
Στο έργο πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για το πλάνο υλοποίησης του έργου και να περιλαµβάνει
στάδια µε τα παραδοτέα του.
Τα προβλεπόµενα παραδοτέα του έργου προτείνεται να είναι:
Πιλοτική εγκατάσταση διαδικτυακής πύλης επικοινωνίας (3ος µήνας)
•
Η φάση αυτή αφορά τον σχεδιασµό και την ανάπτυξη της διαδικτυακής πύλης επικοινωνίας.

• Ολοκλήρωση επεκτάσεων / βελτιώσεων της διαδικτυακής πύλης επικοινωνίας (5ος µήνας)
Η φάση αυτή αφορά στην υλοποίηση αλλαγών / βελτιώσεων που θα προκύψουν κατά την
διάρκεια της πιλοτικής λειτουργίας της διαδικτυακής πύλης επικοινωνίας. Πρόκειται για
προσθήκες στις λειτουργίες της πύλης µέχρι την τελική ολοκληρωµένη λειτουργία.
• Ολοκλήρωση εκπαίδευσης χρηστών και Οριστική Παράδοση (6ος µήνας) .
Η φάση αυτή αφορά την εκπαίδευση των τελικών χρηστών που θα αναλάβουν την καθηµερινή
λειτουργία και υποστήριξη της διαδικτυακής πύλης επικοινωνίας .
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7. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ / ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Με την ολοκλήρωση του έργου, θα πρέπει να προβλέπονται υπηρεσίες Εγγύησης και
Συντήρησης για την διαδικτυακή πύλη και τα υποσυστήµατα της. Η εγγύηση καλής λειτουργίας
(παροχή δωρεάν συντήρησης) ορίζεται σε ένα (1) έτος για το σύνολο του έργου. Ειδικότερα,
κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας του συστήµατος, οι προσφερόµενες υπηρεσίες
του Αναδόχου θα πρέπει να προβλέπουν, µεταξύ άλλων:
• ∆ιασφάλιση καλής λειτουργίας της διαδικτυακής πύλης και των υποσυστηµάτων.
•

Εύρυθµη λειτουργία της πύλης σε βάση 24 x 7.

•

Αποκατάσταση των ανωµαλιών λειτουργίας του λογισµικού εφαρµογών (bugs).

Για την ενεργοποίηση των προσφεροµένων υπηρεσιών συντήρησης πέραν της ως άνω
προβλεπόµενης δωρεάν συντήρησης, θα πρέπει να καθοριστεί επιπλέον ειδική σύµβαση
συντήρησης του έργου. Ο χρόνος ισχύος της σύµβασης συντήρησης για το εν λόγω έργο
προτείνεται να είναι µεγαλύτερη ή ίση των τριών (3) ετών.

