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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την υλοποίηση του έργου: «Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης του
πληροφοριακού συστήματος ΤΗΛΕΔ του ΕΣΥΠ, για τις ανάγκες του Γ.Λ.Κ»
Το Υπούργειώο Οικονομικώών προτιώθεται να αναθεώ σει με τη διαδικασιώα της απεύθειώας αναώ θεσης την υλοποίηση του έργου:
«Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης του πληροφοριακού συστήματος ΤΗΛΕΔ του ΕΣΥΠ, για τις ανάγκες του Γ.Λ.Κ», η
διάρκεια του έργου θα είναι διετής (ένα έτος συν ένα ακόμη έτος κατόπιν σχετικού αιτήματος της Υπηρεσίας-ΓΓΠΣ), με
κριτηώ ριο κατακύώ ρώσης την πλεώ ον σύμφεώ ρούσα οικονομικηώ προσφοραώ βαώ σει τιμηώ ς.
Α. Προϋπολογισμός
Η προύϋ πολογισθειώσα αξιώα της ύλοποιώησης τού εώ ργού, για την διετηώ περιώοδο ανεώ ρχεται σε δέκα εννέα χιλιάδες διακόσια Ευρώ μη
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α (19.200,00€), η οποιώα αναλύώ εται ώς εξηώ ς: 9.600€ κοώ στος αναώ εώ τος (αώ νεύ ΦΠΑ) επιώ 2
εώ τη=19.200€ +4.608€ 24% ΦΠΑ=23.808,00€. Οι δαπαώ νες τού εώ ργού θα βαρύώ νούν τον Τακτικοώ Προύϋ πολογισμοώ τού Υπούργειώού
Οικονομικώών, Φορεώ ας 23-140 ΚΑΕ 0873 για τα οικονομικαώ εώ τη 2018, 2019 & 2020.
Β. Αντικείμενο της συντήρησης - Περιγραφή – Όροι - Ρήτρες
Αντικειώμενο ειώναι η ύλοποιώηση τού εώ ργού: «Υπηρεσιώες τεχνικηώ ς ύποστηώ ριξης τού πληροφοριακούώ σύστηώ ματος ΤΗΛΕΔ τού ΕΣΥΠ, για
τις αναώ γκες τού Γ.Λ.Κ». Οι τεχνικεώ ς απαιτηώ σεις και οι οώ ροι τού εν΄ λοώ γώ εώ ργού περιγραώ φονται παρακαώ τώ:
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
- Τηλεφώνικηώ ύποστηώ ριξη τού ΕΣΥΠ για θεώ ματα λειτούργιώας τού σύστηώ ματος εφαρμογώών τού ΤΗΛΕΔ, παροχηώ τεχνικώών
πληροφοριώών, επιώλύση αποριώών για αποτελεσματικοώ τερη και πληρεώ στερη χρηώ ση τού λογισμικούώ .
- Παροχηώ σύμβούλώών στην ομαώ δα Παραγώγικηώ ς Υποστηώ ριξης τού ΕΣΥΠ.
- Διοώ ρθώση σφαλμαώ τών τού λογισμικούώ (bug fixing), σε περιώπτώση αποδεδειγμεώ νης λαvθασμεώ vης λειτούργιώας τού
πληροφοριακούώ σύστηώ ματος.
- Ηλεκτρονικηώ απομακρύσμεώ νη ύποστηώ ριξη χρηστώών και διαχειριστώών (e-support) μεώ σώ ασφαλούώ ς δικτύακηώ ς προώ σβασης πού
θα οριώσει ο ΠΕΛΑΤΗΣ για εργασιώες οώ πώς:
o αποκαταώ σταση βλαβώών τού λογισμικούώ (bugs)
o εώ λεγχος της βαώ σης δεδομεώ νών ΜySQL RDBMS
o διορθώώσεις σε φοώ ρμες, αναφορεώ ς & εκτύπώώσεις τού σύστηώ ματος
- Προσαρμογηώ της λειτούργικοώ τητας τού ΟΠΣ ΤΗΛΕΔ σε νεώ ες τεκμηριώμεώ νες απαιτηώ σεις της ομαώ δας Παραγώγικηώ ς Υποστηώ ριξης
τού ΕΣΥΠ, κατοώ πιν εώ γγραφης ενημεώ ρώσης της Εταιρειώας αποώ την ομαώ δα Παραγώγικηώ ς Υποστηώ ριξης τού ΕΣΥΠ και με την
προύϋ ποώ θεση οώ τι οι νεώ ες απαιτηώ σεις δεν απαιτούώ ν κριώσιμες αλλαγεώ ς στην θεμελιώώδη τεχνικηώ αναώ πτύξη τού σύστηώ ματος, τις
τεχνικεώ ς προδιαγραφεώ ς λειτούργιώας τού και τον σκοποώ για τον οποιώο αναπτύώ χθηκε. Σύγκεκριμεώ να περιλαμβαώ νονται:
o Προσαρμογηώ τού user interface
o Προώ σθεση πεδιώών στη βαώ ση δεδομεώ νών
o Προσαρμογηώ της επιχειρησιακηώ ς λειτούργικοώ τητας τού σύστηώ ματος για να ειώναι σύμβατοώ με αλλαγεώ ς στο θεσμικοώ πλαιώσιο και
με αλλαγεώ ς στην επιχειρησιακηώ λειτούργιώα τού ΕΣΥΠ, προσαρμογηώ τού XSD για την σύώ νδεση τών παροώ χών τηλεπικοινώνιακώών
ύπηρεσιώών στο σύώ στημα ΤΗΛΕΔ (οι επιχειρησιακεώ ς αλλαγεώ ς και η τεκμηριώμεώ νη ενημεώ ρώση-καθοδηώ γηση της Εταιρειώας για την
ύλοποιώηση τών αλλαγώών αποτελειώ αποκλειστικηώ μεώ ριμνα τού ΕΣΥΠ)
- Τεχνικηώ ύποστηώ ριξη για την παραγώγηώ αναφορώών κατ'απαιώτηση (On line Queries)
- Παροχηώ τεχνικηώ ς ύποστηώ ριξης για την μεταώ πτώση τού ΤΗΛΕΔ σε αώ λλον εξοπλισμοώ , εφοώ σον απαιτηθειώ.
Πληροφοριώες για τις τεχνικεώ ς απαιτηώ σεις τού εώ ργού στο τηλ.2104803225.
Γ. Κατάθεση προσφορών
 Οι προσφορεώ ς αποστεώ λλονται ηώ κατατιώθενται σε κλειστοώ σφραγισμεώ νο φαώ κελο εώ ώς και την 13 /06/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα
Ελλάδος 3:00 μ.μ., στο πρώτοώ κολλο της Δ/νσης Προμηθειώών, Διαχειώρισης Υλικούώ και Υποδομώών, Πειραιώώς & Κολώνούώ 2, Αθηώ να. Οι
προσφορεώ ς θα φεώ ρούν τα καώ τώθι στοιχειώα :

Σελιώδα 1

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔ ΤΟΥ ΕΣΥΠ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Λ.Κ»
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ : ……../………./2018
 Προσφορεώ ς πού πρώτοκολλούώ νται μεταώ την παραπαώ νώ ημερομηνιώα και ώώρα δεν λαμβαώ νονται ύποώ ψη.
 Καταώ την ύποβοληώ τούς οι προσφορεώ ς θα σύνοδεύώ ονται και αποώ εώ γγραφο ύποβοληώ ς για την πρώτοκοώ λλησηώ τούς.
 Οι ύποβαλλοώ μενες προσφορεώ ς ισχύώ ούν και δεσμεύώ ούν τούς προσφεώ ροντες για δύώ ο (2) μηώ νες, προθεσμιώα πού αρχιώζει αποώ την επομεώ νη
της ημερομηνιώας καταώ θεσης τών προσφορώών.
Δ. Σύνταξη προσφορών
Προσφορεώ ς γιώνονται δεκτεώ ς μοώ νο για το σύώ νολο τού εώ ργού: «Υπηρεσιώες τεχνικηώ ς ύποστηώ ριξης τού πληροφοριακούώ σύστηώ ματος ΤΗΛΕΔ
τού ΕΣΥΠ, για τις αναώ γκες τού Γ.Λ.Κ», καθώώς και για το σύώ νολο της διαώ ρκειας τού εώ ργού πού ειώναι διετηώ ς (εώ να εώ τος σύν εώ να ακοώ μη εώ τος
κατοώ πιν σχετικούώ αιτηώ ματος της Υπηρεσιώας-ΓΓΠΣ), στο κοώ στος τού εώ ργού θα περιλαμβαώ νονται και οι νοώ μιμες κρατηώ σεις.
Ε. Φάκελος προσφοράς
Στο φαώ κελο της προσφοραώ ς τοποθετούώ νται η καταώ τα οριζοώ μενα στην παραώ γραφο ΣΤ Δικαιολογητικαώ σύμμετοχηώ ς, η τεχνικηώ και η
οικονομικηώ προσφοραώ τών ύποψηφιώών Οικονομικώών Φορεώ ών.
Απαγορεύώ εται η καταώ θεση ανοικτώών ηώ εναλλακτικώών προσφορώών.
ΣΤ. Δικαιολογητικά συμμετοχής
Οι ύποψηώ φιοι θα καταθεώ σούν με την προσφοραώ τούς
α. Αποώ σπασμα ποινικούώ μητρώώού
β. Ασφαλιστικηώ ενημεροώ τητα
γ. Φορολογικηώ ενημεροώ τητα
Ζ. Χρόνος έναρξης υλοποίησης του έργου και χρόνος διάρκειας
Η εώ ναρξη ύλοποιώησης τού εώ ργού θα ειώναι αποώ την ημερομηνιώα ύπογραφηώ ς της σχετικηώ ς σύώ μβασης με τον Αναώ δοχο, ενώώ ο χροώ νος
διαώ ρκειας θα ειώναι διετηώ ς (εώ να εώ τος σύν εώ να ακοώ μη εώ τος κατοώ πιν σχετικούώ αιτηώ ματος της Υπηρεσιώας-ΓΓΠΣ).
Η. Κρατήσεις
Αποώ το καθαροώ ποσοώ της αξιώας τού εώ ργού θα παρακρατηθειώ ύποχρεώτικαώ φοώ ρος εισοδηώ ματος σε ποσοστοώ 8%, καταώ τα οριζοώ μενα στο
αώ ρθρο 64 τού Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/2013), οι προβλεποώ μενες κρατηώ σεις 0,06216% ύπεώ ρ ΕΑΑΔΗΣΥ, καθώώς και η κραώ τηση
0,06216% ύπεώ ρ ΑΕΠΠ (Αρχηώ Εξεώ τασης Προδικαστικώών Προσφύγώών).

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης

Αναστάσιος Βιδάλης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1) Δ/νση Υποστηώ ριξης Λειτούργιώας Πληροφοριακώών Σύστημαώ τών Δημοσιονομικούώ Τομεώ α .
2) Υποψηώ φιες εταιρειώες .

Σελιώδα 2

