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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Ταχ. Δ/νση
Ταχ. Κώδικας
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
Fax

:
:
:
:
:

Αναστάσεως & Τσιγάντε
101 91 - Παπάγου
Ι. Καραγιώργος
210 6508251
210 6508278

Αθήνα, 16-11-2018
Αριθμ. Πρωτ.: 89930/7286/ΠΔΕ

ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ

Θέμα: Εκτέλεση του έργου «Υλοποίηση ψηφιακού Μητρώου Ε.Ι.Χ. οχημάτων με οδηγό»
Η Διεύθυνση Προμηθειών & Λειτουργικής Μέριμνας θα προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης
στην «Εκτέλεση του έργου υλοποίησης ψηφιακού Μητρώου Ε.Ι.Χ. οχημάτων με οδηγό», σύμφωνα με τα
ακόλουθα πληροφοριακά στοιχεία:

ΜΟΝΑΔΑ ΦΟΡΕΑ

Διεύθυνση Προμηθειών & Λειτουργικής Μέριμνας

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Υλοποίηση ψηφιακού μητρώου, με πεδίο εφαρμογής την καταχώρηση των
Ε.Ι.Χ. και των συμβάσεων αυτών, κα την καταγραφή των διαδικασιών που
απαιτούνται για την ένταξη σε αυτό των Ε.Δ.Χ. καθώς και του υποσυστήματος
καταχώρησης και αναζήτησης παραβάσεων σε μεταγενέστερο χρόνο.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Ε.Ε. 2014ΣΕ57100008 της ΣΑΕ571
(Δαπάνες υλικοτεχνικής στήριξης και επιβλέψεις έργων Οδοποιίας)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Όπως στο συνημμένο ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

20.000,00€

Φ.Π.Α.

24%

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Η συμφερότερη, βάσει τιμής, προσφορά.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

1. Ποσοστό 85% μετά την οριστική παραλαβή της β’ φάσης.
2. Ποσοστό 15% μετά την οριστική παραλαβή του έργου.

CPV

72212517-6 : Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού τεχνολογίας των
πληροφοριών.
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ΚΑΝΟΝΕΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί α) στους δικτυακούς τόπους της
Αναθέτουσας Αρχής www.yme.gr και www.ggde.gr και β) στο Κεντρικό
Ηλεκτρονικό
Μητρώο
Δημοσίων
Συμβάσεων
Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.)
www.eprocurement.gov.gr

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Α. ΒΟΥΡΔΑΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΕΛΕΝΗ ΤΑΠΟΥΣΑΝΗ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Δ/νση Οικονομικής Διαχ/σης (ΔΟΔ)
Τμήμα δ΄
2. Δ/νση Προϋπολογισμού και
Δημοσιονομικών Αναφορών
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1) Χρ. Αρχείο
2) Α. Κουτσονίκα
3) Ι. Καραγιώργο
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

για την εκτέλεση του έργου «Υλοποίηση ψηφιακού Μητρώου Ε.Ι.Χ. οχημάτων με οδηγό»

Οι τεχνικές του προδιαγραφές του παρόντος έργου βασίζονται στο παραδοτέο του έργου «Απευθείας
ανάθεση παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών διερεύνησης και αποτύπωσης των αναγκών υλοποίησης
ψηφιακών μητρώων και των τεχνικών προδιαγραφών ανάπτυξης αυτών» (ΑΔΑ: ΨΕ3Β465ΧΘΞ-ΩΒΗ). Από αυτό
εξαιρούνται οι αναφερόμενες διαδικασίες στα ΕΔΧ και το υποσύστημα διαχείρισης των Παραβάσεων & Ποινών
και υπάρχουν οι παρακάτω προσθήκες / τροποποιήσεις:
1. Το έργο θα αποτελείται από 3 διαδοχικές φάσεις. Στο τέλος κάθε φάσης, ο Ανάδοχος θα υποβάλλει
το αντίστοιχο παραδοτέο, το οποίο θα ελέγχεται από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και
Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ). Για να προχωρήσει ο Ανάδοχος στην επόμενη φάση, θα πρέπει η
ΕΠΠΕ να έχει παραλάβει οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά το παραδοτέο της προηγούμενης φάσης.
Οι φάσεις αναλύονται ως εξής:
i.
1η φάση, με έναρξη την υπογραφή της σύμβασης και διάρκεια 10 ημέρες, κατά την οποία
ο Ανάδοχος θα προβεί σε: α) αναλυτική καταγραφή των λειτουργιών που θα υλοποιηθούν
σε κάθε μία από τις επόμενες φάσεις, αφού γίνουν ενδεχομένως οι κατάλληλες
διευκρινίσεις και προσαρμογές των λειτουργικών απαιτήσεων, όπως π.χ. για τη χρήση
alerts και flags που αναφέρονται στις ενότητες 2.1.4 και 2.2.4, και β) στο σχεδιασμό του
ψηφιακού μητρώου.
ii.
2η φάση, με διάρκεια 30 ημέρες, κατά την οποία ο Ανάδοχος θα υλοποιήσει τις
λειτουργίες αναφορικά με την καταχώρηση των Ε.Ι.Χ. και των συμβάσεων αυτών. Με το
τέλος της φάσης αυτής θα εκκινήσει η παραγωγική λειτουργία του ψηφιακού μητρώου.
iii.
3η φάση, με διάρκεια 6 μήνες, κατά την οποία ο Ανάδοχος α) θα παρέχει υπηρεσίες
εκπαίδευσης στελεχών της Υπηρεσίας Υποστήριξης Πληροφορικής & Ηλεκτρονικών
Συστημάτων διάρκειας 8 ωρών, β) θα συντάξει αναλυτική τεκμηρίωση του ψηφιακού
μητρώου στην οποία θα συμπεριλάβει και καταγραφή των διαδικασιών που απαιτούνται
για την ένταξη σε αυτό και των Ε.Δ.Χ. καθώς και του υποσυστήματος καταχώρησης και
αναζήτησης παραβάσεων σε μεταγενέστερο χρόνο, και γ) θα παρέχει υπηρεσίες εγγύησης
καλής λειτουργίας με αποκατάσταση δυσλειτουργιών που ενδεχομένως προκύψουν κατά
την παραγωγική λειτουργία του ψηφιακού μητρώου.
2. Το ψηφιακό Μητρώο Ε.Ι.Χ. οχημάτων με οδηγό θα φιλοξενηθεί στις εγκαταστάσεις G-Cloud της
ΚτΠ.
3. Αναφορικά με τις διαλειτουργικότητες που αναφέρονται στην ενότητα 1.3 ισχύουν τα εξής:
i.
Στοιχεία αδειών κυκλοφορίας παρέχονται βάσει αριθμού κυκλοφορίας ή αριθμού
πλαισίου μέσω SOAP web service.
ii.
Στοιχεία αδειών οδήγησης παρέχονται βάσει αριθμού άδειας οδήγησης μέσω SOAP web
service.
4. Το ψηφιακό Μητρώο Ε.Ι.Χ. οχημάτων με οδηγό θα διαλειτουργεί με τη διαδικτυακή υπηρεσία eπαραβόλου της Α.Α.Δ.Ε., προκειμένου να γίνεται έλεγχος κατάστασης και δέσμευση των
παραβόλων που προβλέπονται.
5. Το ψηφιακό Μητρώο Ε.Ι.Χ. οχημάτων με οδηγό θα παρέχει τη δυνατότητα στον «SUPER USER» να
διαχειρίζεται τα δικαιώματα εκτέλεσης λειτουργιών που έχει ο κάθε ρόλος και να προσθέτει ή να
τροποποιεί ρόλους.
6. Όλες οι σταθερές τιμές όπως π.χ. το μέγιστο όριο αρχείων (5MB), η διάρκεια σύμβασης (3 ώρες),
η ελάχιστη διάρκεια σύμβασης (30 λεπτά), η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικής γνωστοποίησης
(30 λεπτά), η προθεσμία αντικατάστασης υπεύθυνου (15 ημέρες), κ.α., θα είναι
παραμετροποιήσιμες έτσι ώστε να μπορούν να προσαρμόζονται σε ενδεχόμενες τροποποιήσεις
της νομοθεσίας, διατηρώντας παράλληλα την ιστορικότητά τους.
7. Οι τεχνολογίες οι οποίες προτείνεται να χρησιμοποιηθούν που αναφέρονται στην ενότητα 6 δεν
είναι δεσμευτικές.
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8. Ο Ανάδοχος μπορεί να προτείνει τη χρήση εναλλακτικής υπηρεσίας αντί του Google Maps API,
εφόσον αυτή παρέχεται δωρεάν (ή βαρύνει από τον Ανάδοχο) και καλύπτει τις ανάγκες του
ψηφιακού Μητρώου Ε.Ι.Χ. οχημάτων με οδηγό.
Επίσης, απαιτείται οι υποψήφιοι Ανάδοχοι, επί ποινή αποκλεισμού, να συμπεριλάβουν στην

οικονομική τους προσφορά και δεσμευτική προσφορά για επέκταση της εγγύησης καλής λειτουργίας
(αποκατάσταση δυσλειτουργιών) για 3 έτη μετά τη λήξη της σύμβασης. Η ενεργοποίηση της δεσμευτικής
αυτής προσφοράς μετά τη λήξη της σύμβασης θα επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας
Αρχής, και θα μπορεί να γίνεται ανά έτος.

