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Αριθμ. Πρωτ.: ΟΙΚ. 18762/1639

ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ

Θέμα : «Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών διερεύνησης και αποτύπωσης των αναγκών υλοποίησης
ψηφιακών μητρώων και των τεχνικών προδιαγραφών ανάπτυξης αυτών».
ΣΧΕΤ: Το υπ. αριθμ. οικ. 2287/06-03-2018 έγγραφο της Υπηρεσία Υποστήριξης Πληροφορικής &
Ηλεκτρονικών Συστημάτων του Υπ.Υ.Με.
Η Διεύθυνση Προμηθειών & Λειτουργικής Μέριμνας θα προβεί στην ανάθεση, σε εξειδικευμένο
σύμβουλο - νομικό πρόσωπο, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, παροχής συμβουλευτικών
υπηρεσιών διερεύνησης και αποτύπωσης των αναγκών υλοποίησης ψηφιακών μητρώων και των
τεχνικών προδιαγραφών ανάπτυξης αυτών, σύμφωνα με τα ακόλουθα πληροφοριακά στοιχεία:

ΜΟΝΑΔΑ ΦΟΡΕΑ

Διεύθυνση Προμηθειών & Λειτουργικής Μέριμνας

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η αποτύπωση των αναγκών υλοποίησης των παρακάτω ψηφιακών
μητρώων και η ανάλυση των απαιτήσεων δημιουργίας, ανάπτυξης,
λειτουργίας, συντήρησής τους, καθώς και διασύνδεσής τους με άλλα
μητρώα για ανταλλαγή πληροφοριών.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών θα τηρείται ψηφιακό μητρώο
ΕΔΧ αυτοκινήτων και επιβατικών ιδιωτικής χρήσης (ΕΙΧ) οχημάτων με
οδηγό, στο οποίο καταχωρούνται και τηρούνται όλα τα στοιχεία των ΕΔΧ
αυτοκινήτων και των επιβατικών ιδιωτικής χρήσης (ΕΙΧ) οχημάτων με
οδηγό και των οδηγών τους, των φορέων που παρέχουν υπηρεσίες
ηλεκτρονικής διαμεσολάβησης, των σχετικών συμβάσεων και των
στοιχείων κυκλοφορίας ενός εκάστου των συμβεβλημένων οχημάτων με
τους άνω φορείς ηλεκτρονικής διαμεσολάβησης.
Στο προαναφερόμενο ψηφιακό μητρώο συμπεριλαμβάνεται και ψηφιακό
μητρώο συμβάσεων, στο οποίο καταχωρούνται, μέσω ηλεκτρονικής
εφαρμογής, πριν την έναρξή τους, με ευθύνη των εκμισθωτών ή σε
περίπτωση διαμεσολάβησης και των φορέων διαμεσολάβησης, όλα τα
στοιχεία των παραπάνω συμβάσεων.
Το ψηφιακό μητρώο θα έχει τη δυνατότητα να διαλειτουργεί με άλλα
σχετικά μητρώα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ή άλλων
φορέων και θα αντλεί ή θα αποστέλλει αυτόματα δεδομένα κατά
περίπτωση.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Τα παραδοτέα του προς ανάθεση έργου είναι:
1. Η Αρχιτεκτονική του Συστήματος όπου θα λειτουργούν τα παραπάνω
Μητρώα στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.
2. Οι προδιαγραφές και οι απαιτήσεις δημιουργίας, ανάπτυξης,
λειτουργίας και συντήρησης των ανωτέρω ψηφιακών μητρώων, καθώς και
η διαλειτουργικότητα τους με άλλα μητρώα για ανταλλαγή πληροφοριών.
Τα παραδοτέα θα υποβληθούν εντός 15 ημερών από την ημερομηνία
υπογραφής της σχετικής σύμβασης.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Τακτικός Προϋπολογισμός, Ε.Φ. 39/110, ΚΑΕ 0873

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Απευθείας Ανάθεση

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

20.000,00€

Φ.Π.Α. 24%

4.800,00€

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ

24.800,00€

CPV

72246000-1 (Υπηρεσίες παροχής συμβούλων σε θέματα συστημάτων
πληροφορικής)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

15 ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σχετικής
σύμβασης

ΚΑΝΟΝΕΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

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

Η Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης (Δ.Ο.Δ.), στην οποία κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλείται
όπως προβεί στην σχετική έκδοση Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης και Έγκριση Δαπάνης. Περαιτέρω,
βεβαιώνουμε ότι για το τρέχον οικονομικό έτος, η αιτούμενη με το παρόν αίτημα υποχρέωση, δεν
υπερβαίνει το χρηματικό όριο της παραγράφου 1 του άρθρου 118 του ν. 4412/2016, σωρευτικά ανά
CPV.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
2. Υπηρεσία Υποστήριξης Πληροφορικής &
Ηλεκτρονικών Συστημάτων.
ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
Δ/νση Οικονομικής Διαχ/σης (ΔΟΔ)
για την έκδοση της σχετικής απόφασης

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1) Χρον. Αρχείο
2) Α. Πιατίδου

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Α. ΒΟΥΡΔΑΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Μ. ΜΑΚΡΗ

