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Αθήνα, 21 Σεπτεμβρίου 2017

Δ ΙΕΥΘΥΝΣΗ
Α ΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ &
Ε ΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ
Ε ΡΓΩΝ

ΘΕΜΑ

Χ

Ανάθεση υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για τη διαχείριση
των διαδικασιών ωρίμανσης και υλοποίησης του έργου
«Μετεγκατάσταση του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια
Έργα στη Γ.Γ.Υ.»

Η Διεύθυνση Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων (ΔΑΕΕ), θα προβεί στην
Ανάθεση παροχής Υπηρεσιών με τίτλο, «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου
του έργου Μετεγκατάσταση του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα στη
Γ.Γ.Υ.» σύμφωνα με τα ακόλουθα πληροφοριακά στοιχεία:
ΜΟΝΑΔΑ ΦΟΡΕΑ

Δ/νση Αντιπλημμυρικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων

ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

39-110

ΚΑΕ

8271

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Το έργο «Μετεγκατάσταση του ΕΣΗΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ»
περιλαμβάνει:
-

τη μετεγκατάσταση του «ΕΣΗΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ» και τη
λειτουργία αυτού ως ανεξάρτητο, αυτόνομο υποσύστημα
από την ΓΓΕΠΚ στη ΓΓΥ.

-

τη μεταβίβαση πλήρους διαχειριστικής ικανότητας του
«ΕΣΗΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ» στη ΓΓΥ.

-

Για

την

υλοποίηση

του άνω

έργου απαιτείται

να

καταρτιστεί σχέδιο μετεγκατάστασης που να περιλαμβάνει
τεχνικές

προδιαγραφές

απαιτούμενης

υποδομής,

διαλειτουργίας με το ΕΣΗΔΗΣ, απαιτούμενου λογισμικού,
υπολογισμού

αδειών

χρήσης,

περιγραφή

υπηρεσιών

μετεγκατάστασης και υποστήριξης λειτουργίας, καθώς και
ενδεικτικά κόστη και χρονοδιαγράμματα.
ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

39.000,00 €

ΦΠΑ

24%

CPV

72222000-7 (Υπηρεσίες παροχής συμβούλων και υποστήριξης
και προγραμματισμού συστημάτων ή τεχνολογίας των
πληροφοριών.
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ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Φαναριωτών 9, ΤΚ 11471 Αθήνα

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για δέκα μήνες (10) από την
υπογραφή της σύμβασης με ενδεχόμενο παράτασης.
Με διαπραγμάτευση σύμφωνα με την παράγραφο 2 του
άρθρου 128 του Ν. 4412/2016.
Τον ανάδοχο θα βαρύνουν:
α) ο φόρος εισοδήματος 8% στο καθαρό ποσό της αξίας της
σύμβασης χωρίς ΦΠΑ και
β) η κράτηση 0,10% υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.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) στα Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:
Γνωμοδότηση ΣΔΕ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1.

Χρονολογικό Αρχείο

2.

Φ. Τεχν. Συμβ. ΕΣΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ

3.

Τμήμα α

4.

Σ. Αγγελούση

5.

Μ. Δουβίκα

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΤΣΩΝΗΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ με Α΄β

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠOΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
ΘΕΜΑ :

Ανάθεση καθηκόντων Τεχνικού Συμβούλου σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου
128 του Ν.4412/2016 για την υποστήριξη της Δ/νσης Αντιπλημμυρικών και
Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Γενικής Γραμματείας Υποδομών στην ωρίμανση και
υλοποίηση του έργου: «Μετεγκατάσταση του ΕΣΗΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ στη ΓΓΥ».

Το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων κατά τη συνεδρίαση της 19ης Σεπτεμβρίου 2017, έχοντας
υπόψη του, την από 15-09-2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Αντιπλημμυρικών &
Εγγειοβελτιωτικών Έργων, αφού άκουσε τον αρμόδιο εισηγητή κ. Αντώνη Κοτσώνη, για το
υπόψη θέμα, μελέτησε τα σχετικά με το θέμα στοιχεία και μετά από συζήτηση και ανταλλαγή
απόψεων μεταξύ των μελών του, και
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Επειδή :

1.

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της υπ. αριθ. 83010/4098/26-7-2017 Κ.Υ.Α. για το ΕΣΗΔΗΣ
Δημόσια Έργα, Διαχειριστής του υποσυστήματος «Δημόσια Έργα» που αφορά στις
ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών
επιστημονικών υπηρεσιών, είναι η Γενική Γραμματεία Υποδομών (ΓΓΥ) του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών. Μέχρις ότου γίνει εφικτή η μετεγκατάσταση του
υποσυστήματος Δημόσια Έργα σε υποδομές ελεγχόμενες από την ΓΓΥ καθώς και η
μεταβίβαση της πλήρους διαχειριστικής ικανότητας του υποσυστήματος στη ΓΓΥ,
προσωρινός διαχειριστής του υποσυστήματος σε αυτά ορίζεται η Διεύθυνση Ανάπτυξης
και Τεχνικής Στήριξης ΕΣΗΔΗΣ της ΓΓΕΠΚ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Τα
ειδικότερα θέματα της προσωρινής διαχείρισης ορίζονται σε σχετική Τεχνική Συμφωνία
του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.

2.

Σύμφωνα με την ως άνω Τεχνική Συμφωνία των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης
και Υποδομών και Μεταφορών, το έργο «Μετεγκατάσταση του ΕΣΗΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ»
θα περιλαμβάνει:
-

τη μετεγκατάσταση του «ΕΣΗΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ» και τη λειτουργία αυτού ως
ανεξάρτητο, αυτόνομο υποσύστημα το οποίο επικοινωνεί σε πραγματικό χρόνο με
τα δέοντα υποσυστήματα του «ΕΣΗΔΗΣ» παρέχοντας όλα τα δεδομένα που
διαχειρίζεται, στο ενιαίο σύστημα παρακολούθησης δημοσίων συμβάσεων, και

-

τη μεταβίβαση πλήρους διαχειριστικής ικανότητας του «ΕΣΗΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ»
στη ΓΓΥ.

3. Για την υλοποίηση του ως άνω έργου, απαιτείται να συγκεντρωθούν όλα τα απαραίτητα
στοιχεία και δεδομένα ώστε να καθοριστούν και να αξιολογηθούν οι εναλλακτικές
τεχνικές προτάσεις υλοποίησης, με βάση τη διαθέσιμη τεκμηρίωση της υφιστάμενης
υποδομής του ΕΣΗΔΗΣ, τις προτάσεις του αναδόχου, τις τεχνικές δυνατότητες της
πλατφόρμας και κάθε άλλη διαθέσιμη πηγή και πληροφορία από άλλους φορείς με
παρεμφερή έργα, ώστε να καταρτιστεί σχέδιο μετεγκατάστασης που θα περιλαμβάνει:
-

Ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές της απαιτούμενης υποδομής υλικού που απαιτείται
να διαθέσει η ΓΓΥ για την μετεγκατάσταση και λειτουργία του «ΕΣΗΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ
ΕΡΓΑ» σε εγκαταστάσεις της ΓΓΥ

-

Ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές της απαιτούμενης υποδομής για τη διαλειτουργία
του μετεγκατεστημένου υποσυστήματος με το «ΕΣΗΔΗΣ» σε επίπεδο ενημέρωσης σε
πραγματικό χρόνο με το σύνολο των δεδομένων που απαιτείται να τηρούνται στο
μοναδικό και ενιαίο σύστημα δημοσίων συμβάσεων.

-

Ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές απαιτούμενου λογισμικού συστημάτων που
απαιτείται να διαθέσει η ΓΓΥ για την μετεγκατάσταση και λειτουργία του «ΕΣΗΔΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ».
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-

Πιθανές υποδομές, λογισμικά, άδειες χρήσης κ.λ.π. που δεν προβλέπονται στην
υφιστάμενη σύμβαση επέκτασης της ΓΓΕΠΚ με τον ανάδοχο και απαιτούνται για την
αυτόνομη λειτουργία του μετεγκατεστημένου συστήματος.

-

Ελάχιστες απαιτούμενες υπηρεσίες μετεγκατάστασης του «ΕΣΗΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ».

-

Ελάχιστες

απαιτούμενες

υπηρεσίες,

υποστήριξης

και

λειτουργίας

του

μετεγκατεστημένου συστήματος.
4.

Ενδεικτικό κόστος και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.

Λόγω της πολυπλοκότητας και της σημαντικότητας του εν λόγω έργου, αλλά και λόγω της
ανάγκης να είναι ορθή και έγκαιρη η εκτέλεσή του, κρίνεται απολύτως αναγκαία η
ανάθεση καθηκόντων εξειδικευμένου τεχνικού συμβούλου προκειμένου να υποστηρίξει
τη Γενική Γραμματεία Υποδομών στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση του εν λόγω έργου.

5.

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 128 του ν.4412/16, «όταν πρόκειται να εκτελεστούν
δημόσια έργα ή συμβάσεις παραχώρησης έργων ή μέρη αυτών και, ειδικότερα, για το
σχεδιασμό, μελέτη, έλεγχο μελέτης, διοίκηση και επίβλεψη έργων της Γενικής
Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, καθώς και
για τις ανάγκες μηχανογράφησης των υπηρεσιών της, επιτρέπεται, η ανάθεση, με
προσφυγή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης με ανάρτηση
της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, υπηρεσιών συμβούλων επί
ειδικών θεμάτων, που απαιτούνται για την υλοποίηση και εκτέλεση των έργων αυτών
έναντι συνολικής αμοιβής μέχρι των ορίων των περιπτώσεων β΄ και γ΄, κατά περίπτωση,
του άρθρου 5. Για την ανάθεση απαιτείται γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημόσιων
Έργων της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων».
6. Η δαπάνη της σύμβασης ανέρχεται σε 39.000,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και θα καλυφθεί από το
ενάριθμο έργο 2015ΣΕ07100011 της ΣΑΕ 071.
7. Για την υπόψη σύμβαση θα γίνει ανάρτηση πρόσκλησης εξειδικευμένου τεχνικού
συμβούλου στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής.
ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ

Ομόφωνα, για την

ανάθεση καθηκόντων Τεχνικού Συμβούλου σύμφωνα με την παρ. 2 του

άρθρου 128 του Ν.4412/2016 για την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Αντιπλημμυρικών και
Εγγειοβελτιωτικών

Έργων

στις

διαδικασίες

ωρίμανσης

και

υλοποίησης

του

έργου

«Μετεγκατάσταση του ΕΣΗΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ στη ΓΓΥ», σύμφωνα με όσα διεξοδικά
αναφέρονται στο σκεπτικό της εισήγησης.
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