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ΠΔΕ

ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ

ΘΕΜΑ: Πρωτογενές αίτημα παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών για το λογισμικό «ΑΤΛΑΣ».
ΣΧΕΤ:
Το με αρ. πρωτ. οικ. 5260/16-10-2018 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσία Δημοσίων Έργων
Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών.
Η Διεύθυνση Προμηθειών και Λειτουργικής Μέριμνας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, θα
προβεί στη παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για το λογισμικό «ΑΤΛΑΣ», προς κάλυψη υπηρεσιακών
αναγκών της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών
Υποδομών.
Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με τα ακόλουθα πληροφοριακά
στοιχεία:
Αναθέτουσα Αρχή
Αντικείμενο Παροχής
Υπηρεσιών

Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών
Υποστηρικτικές υπηρεσίες για το λογισμικό «ΑΤΛΑΣ» προς
κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της Ειδικής Υπηρεσίας
Δημοσίων
Έργων
Κατασκευής
και
Συντήρησης
Συγκοινωνιακών Υποδομών (ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ).
Αναλυτικότερα:
1. Επεξεργασία και καταχώρηση δεδομένων:
➢ Πράξεων
➢ Υποέργων
➢ Ενάριθμων.
➢ Οικονομικής Υπηρεσίας,
➢ Λογαριασμών όψεως
➢ Αναδόχων Έργων.
➢ Είδη δαπανών (κατασκευές ,μελέτες,
απαλλοτριώσεις, ΟΚΩ, κλπ)
➢ Εντολών Πληρωμών/Λογαριασμών.
➢ Τιμολόγια αναδόχων
➢ Ηλεκτρονικών και λοιπών πληρωμών
➢ Συνοπτικών και Αναλυτικών Εκτυπώσεων με τα
παραπάνω δεδομένα
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Τα παραπάνω δεδομένα, εκτιμώνται σε περίπου 9.00010.000
εγγραφές
λογαριασμών
δαπανών.
Διευκρινίζεται ότι κάθε εγγραφή περιλαμβάνει το
σύνολο των στοιχείων που αφορούν έναν λογαριασμό
– δαπάνη, δηλαδή όλα τα προαναφερόμενα στοιχεία
για κάθε ένα λογαριασμό - δαπάνη (όπως: τίτλος
πράξης, έργου και Υποέργου, επωνυμία και ΑΦΜ
ανάδοχου, ημερομηνία έγκρισης λογαριασμού, δαπάνη
λογαριασμού,
ενάριθμο
χρηματοδότησης
και
τραπεζικός λογαριασμός, τιμολόγιο, αιτιολογία
πληρωμής, EPS πληρωμών, ημερομηνία πληρωμών,
ποσά πληρωμών, τραπεζικός λογαριασμός δικαιούχου
κλπ)

2. Επίλυση προβλημάτων καταχώρησης δεδομένων και
επεξεργασίας αυτών.
3. Δημιουργία, τροποποίηση και συντήρηση εκτυπώσεων
και αναφορών.
4. Επίλυση προβλημάτων τα οποία θα προκύψουν κατά τη
χρήση του υπόψη λογισμικού και τα οποία δεν είναι
δυνατόν να προβλεφθούν εκ των προτέρων.
5. Συμπλήρωση και συντήρηση των ήδη καταχωρημένων
δεδομένων στο λογισμικό «ΑΤΛΑΣ» στο κεντρικό
εξυπηρετητή (serves) στα γραφεία της ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Διάρκεια Σύμβασης
CPV

6. Εκπαίδευση τεσσάρων (4) συνολικά στελεχών της
ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ στη χρήση του λογισμικού «ΑΤΛΑΣ», για
εικοσιτέσσερις (24) συνολικά ώρες σε περίοδο περίπου
1,5 με 2 μήνες.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει αντίστοιχη εμπειρία στην
παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών σχετική με τα
προαναφερόμενα στην περιγραφή του έργου.
Δεκαοχτώ (18) μήνες από ημερομηνία έναρξης ισχύος της
σχετικής σύμβασης
72260000-5 (Υπηρεσίες σχετιζόμενες με λογισμικά)
72263000-6 (Υπηρεσίες υλοποίησης λογισμικού)

Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ
Φ.Π.Α. 24%
Συνολικός Προϋπολογισμός
Χρηματοδότηση
Διαδικασία ανάθεσης
Κριτήριο Ανάθεσης
Δικαιολογητικά για την
ανάθεση και την πληρωμή

Κρατήσεις

19.000,00€
4.560,00€
23.560,00€
2018ΣΕ07420007 της ΣΑΕ074/2
Απευθείας Ανάθεση
Η συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει
τιμής.
1. Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα,
2. Αποσπάσματα Ποινικού Μητρώου,
σύμφωνα με το ν. 4412/2016 (Α’ 147).
1. Φόρος εισοδήματος 8% 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
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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)

Υποβολή Προσφορών

Οι προσφορές θα συνοδεύονται από επιστολή κατάθεσης
και θα υποβάλλονται σε κλειστό φάκελο στο Κεντρικό
Πρωτόκολλο που Υπουργείου, τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες 07.00-14.30.

Καταληκτική Ημερομηνία
Πέμπτη 07 Φεβρουαρίου 2019
Δημοσιότητα

α)

Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ), www.eprocurement.gov.gr

β) στους δικτυακούς τόπους της
www.yme.gr και www.ggde.gr

Αναθέτουσας Αρχής

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
Κοινοποίηση
ΥΠ.Υ.ΜΕ.:
1. ΕΥΔΕ Κατασκευής και Συντήρησης
Συγκοινωνιακών Υποδομών
2. Αργ. Νικολακοπούλου

Α. ΒΟΥΡΔΑΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Μ. ΜΑΚΡΗ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Χρονολογικό αρχείο
2. Τμήμα Α
3. Αλ. Ντελή
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