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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠ.Υ.ΜΕ.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση
: Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
Τ. Κ.
: 101 91 - Παπάγου
Πληροφορίες : Αλ. Ντελή
Τηλέφωνο
: 213- 130.80.29
Fax
: 213 -130.83.92
e-mail
: a.deli@yme.gov.gr

Παπάγου, 28 Σεπτεμβρίου 2018
Αριθμ. Πρωτ.: 72737/6010
Σχετ.: 71986/5918

ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ

ΘΕΜΑ: Πρωτογενές αίτημα για παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης και εγκατάστασης νέας
μηχανογραφικής εφαρμογής για την τήρηση του νέου Μητρώου Δεσμεύσεων και την
εκπαίδευση των χρηστών στην εφαρμογή.
Σχετ.: Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΟΔ/58467/15325/21-09-2018 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικής
Διαχείρισης .
Η Διεύθυνση Προμηθειών και Λειτουργικής Μέριμνας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, θα
προβεί στην παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης και εγκατάστασης νέας μηχανογραφικής εφαρμογής για
την τήρηση του νέου Μητρώου Δεσμεύσεων και την εκπαίδευση των χρηστών στην εφαρμογή προς
κάλυψη των αναγκών της Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ,
σύμφωνα με τα ακόλουθα πληροφοριακά στοιχεία :

Αναθέτουσα Αρχή
Αντικείμενο Παροχής
Υπηρεσιών

Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών
Ανάπτυξη και εγκατάσταση νέας μηχανογραφικής
εφαρμογής για την τήρηση του νέου Μητρώου Δεσμεύσεων
και την εκπαίδευση των χρηστών στην εφαρμογή.
Αναλυτικά:
1. Θα εξασφαλίζει την ιστορικότητα της κάθε ενέργειας
για τους ακόλουθους ρόλους:
o Καταχώρησης, με δυνατότητα περιορισμού ανά
ειδικό φορέα
o Ανάγνωσης
o Διαχείρισης, που θα δημιουργεί νέους χρήστες και
θα αποδίδει ρόλους
2. Θα

έχει

κατ΄

ελάχιστο

τους

ακόλουθους

παραμετρικούς πίνακες
o Κωδικός Διοικητικής Ταξινόμησης
o Κωδικός

Οικονομικής

Ταξινόμησης

(με

αντιστοίχιση σε κατηγορία Δαπανών) και παλαιό
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ΚΑΕ
o Οικονομικός Φορέας (προμηθευτές, ανάδοχοι κλπ)
(με τα στοιχεία του φορέα, ΑΦΜ κλπ)
o Είδος οικονομικού φορέα (Εντός / Εκτός Γενικής
Κυβέρνησης) με ιστορικότητα
o Κατηγορία Δαπανών
▪ Τακτικός Προϋπολογισμός με υποκατηγορίες
• Δαπάνες προσωπικού
• . Λειτουργικές δαπάνες
• Μεταβιβαστικές πληρωμές
• Λοιπές Δαπάνες
▪ Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
3. Θα δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης επεξεργασίας
δεδομένων σε τέσσερις (4) χρήστες της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών,.
4. Θα

επιτρέπει

την

απρόσκοπτη

πρόσβαση

απομακρυσμένων χρηστών για κάθε ειδικό φορέα,
μέσω web browser, για καταχώρηση ή ανάγνωση
στοιχείων, ανάλογα με τα δικαιώματα που θα τους
δοθούν.
5. Θα εξασφαλίζει την εκτύπωση με αυτόματο τρόπο
όλων των φορμών καταχώρησης και των στοιχείων
των αναφορών που περιγράφονται στις σχετικές
εγκυκλίους και έγγραφα για την τήρηση των
υποχρεώσεων του Μητρώου Δεσμεύσεων και των
Εκθέσεων Αναφοράς:
o

Α.Π. 2/47972/0026/15-06-2018 εγκύκλιος του
ΓΛΚ

o

Α.Π. 2/47891/0026/15-06-2018 εγκύκλιος του
ΓΛΚ

o

Το με Α.Π. 2/68144/0026/19-9-2018 έγγραφο
του ΓΛΚ

6. Θα αναλάβει την εκπαίδευση των χρηστών

της

Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου
και των λοιπών ειδικών φορέων στους χώρους της
Χαριλάου Τρικούπη 182.
7. Θα αναλάβει την εκπαίδευση των λοιπών χρηστών της
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών στους
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χώρους του κτηρίου του Δήμου Παπάγου (Αναστάσεως
2 και Τσιγάντε).
8.

Θα αναλάβει τη μεταφορά δεδομένων από τις
υπάρχουσες εφαρμογές για κάθε φορέα στη νέα
εφαρμογή . Η μεταφορά θα γίνει αρχικά σε επίπεδο
οικονομικού έτους 2018 και ακολούθως για το 2017,
από τα υπάρχοντα Μητρώα των πέντε Ειδικών
Φορέων του Υπουργείου.

9.

Θα υπάρχει μέριμνα για δημιουργία και αποθήκευση
αντιγράφων ασφαλείας.

10. Η εφαρμογή θα είναι συμβατή με όλους τους
δικτυακούς διαφυλλιστές (web browsers)
11. Θα λάβει υπόψη του και θα υλοποιεί όλα τα
προβλεπόμενα

νέα

στοιχεία

τήρησης

που

αναφέρονται στις ανωτέρω σχετικές εγκυκλίους του
ΓΛΚ όπως αυτές τροποποιούνται/ συμπληρώνονται.
12. Θα παραδώσει όλα τα κλειδιά πρόσβασης στη βάση
δεδομένων.
13. Θα αναλάβει την

τεχνική υποστήριξη και τυχόν

επικαιροποίηση της βάσης για χρονικό διάστημα ενός
έτους .
14. Θα παραδώσει το Μητρώο στην τελική του μορφή το
αργότερο εντός δύο μηνών από την υπογραφή της
σύμβασης.
15. Οι βασικές φόρμες καταχώρησης θα αφορούν:
- Τον

προϋπολογισμό

των

Φορέων

και

τις

αναμορφώσεις του.
- Τις δεσμεύσεις και τις ανακλήσεις.
- Τις δαπάνες.
- Τα εντάλματα πληρωμής.
- Τα στοιχεία ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ΚΗΜΔΗΣ.
- Λοιπά στοιχεία των παραστατικών, των συμβάσεων
και των προμηθευτών που είναι απαραίτητα.
CPV

Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ
Φ.Π.Α. 24%

72212600-5 (Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού βάσεων δεδομένων
και λειτουργικών συστημάτων)
80000000-4 (Υπηρεσίες εκπαίδευσης και επιμόρφωσης)
20.000,00€
4.800,00€
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Συνολικός Προϋπολογισμός

24.800,00€

Χρηματοδότηση

Π.Δ.Ε. Ε.Ε. 2014ΣΕ57100008, ΣΑΕ 571

Διαδικασία ανάθεσης

Απευθείας Ανάθεση

Δικαιολογητικά για την
ανάθεση και την πληρωμή
Κρατήσεις

1. Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα,
2. Αποσπάσματα Ποινικού Μητρώου,
1. Φόρος εισοδήματος 8% για υπηρεσίες επί του καθαρού
ποσού του τιμολογίου, σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν.
4172/2013 (Α’ 167), όπως ισχύει.
2. 0,06% επί του καθαρού συμβατικού τιμήματος, υπέρ

της Ε.Α.Α.Δ.Σ., η οποία υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου
3% και εισφορά υπέρ ΟΓΑ, με ποσοστό 20% υπέρ του
χαρτοσήμου, σύμφωνα με το ν. 4013/2011( Α’ 204).

3. 0,06% επί του καθαρού ποσού του τιμολογίου, υπέρ της
Α.Ε.Π.Π., η οποία υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3% και
εισφορά υπέρ ΟΓΑ, με ποσοστό 20% υπέρ του χαρτοσήμου,
σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 1191/14.03.2017 Κ.Υ.Α. (Β’ 969)
και τον ν.4412/2016 (Α’ 204).

Δημοσιότητα

1. Το παρόν θα αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων - Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ
(http://www.eprocurement.gov.gr)
2. Στους δικτυακούς τόπους της
Αναθέτουσας Αρχής
www.yme.gov.gr και www.ggde.gr

Επισημαίνουμε 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.

O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Α. ΒΟΥΡΔΑΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Κοινοποίηση:
1. Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης
2. Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δ. Α.
3. Υπηρεσία Υποστήριξης Πληροφορικής
4. Διεύθυνση Πολιτικής Ασφάλειας Υποδομών και Μεταφορών
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Χρονολογικό αρχείο
2. Τμήμα Α
3. Αλ. Ντελή
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Ε. ΤΑΠΟΥΣΑΝΗ

