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ΘΕΜΑ:  Αίτημα  για  την  παροχή  υπηρεσιών  για  την  προσαρμογή  του  λογισμικού  του
Κόμβου Διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών.

Το Υπουργείο Εσωτερικών προτίθεται  να προβεί  στην προσαρμογή του λογισμικού του Κόμβου

Διαλειτουργικότητας  στις  νέες  απαιτήσεις  του  Γενικού  Λογιστηρίου  του  Κράτους,  η  οποία  θα

περιλαμβάνει τα εξής:

1. Τροποποίηση  της  βάσης  δεδομένων  του  Κόμβου  Διαλειτουργικότητας  προκειμένου  να

αποθηκεύονται τα νέα πεδία του Μητρώου Δεσμεύσεων που αναφέρονται στην εγκύκλιο του

Γ.Λ.Κ.

2. Τροποποίηση  των  web services του  Κόμβου  Διαλειτουργικότητας  προκειμένου  να

λαμβάνονται  τα  τροποποιημένα  αρχεία  xml του  Μητρώου  Δεσμεύσεων  από  τα

πληροφοριακά συστήματα των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων (ΝΠ).

3. Τροποποίηση της εφαρμογής του Κόμβου Διαλειτουργικότητας προκειμένου να λαμβάνει τα

τροποποιημένα αρχεία excel του Μητρώου Δεσμεύσεων από τους στατιστικούς ανταποκριτές

των  ΟΤΑ  και  των  ΝΠ  τους  και  να  προβάλλει  στους  στατιστικούς  ανταποκριτές  τη  νέα

σύνοψη του Μητρώου Δεσμεύσεων.

4. Τροποποίηση  των  μετασχηματισμών  δεδομένων  (ETL)  που  αφορούν  το  Μητρώο

Δεσμεύσεων προκειμένου να ενημερώνεται το data warehouse του ΥΠ.ΕΣ. με τα νέα πεδία.

5. Τροποποίηση του μοντέλου δεδομένων του συστήματος  αναφορών  business intelligence

του  ΥΠ.ΕΣ.  προκειμένου  να  παράγονται  οι  νέες  αναφορές  σύνοψης  του  Μητρώου

Δεσμεύσεων που θα τροφοδοτούν το νέο portal του Γ.Λ.Κ.

Το κόστος για την ανωτέρω υπηρεσία δεν θα ξεπεράσει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000,00€) μη

συμπεριλαμβανομένου  του  ΦΠΑ  24%,  ήτοι  τις  έξι  χιλιάδες  διακόσια  ευρώ   (6.200,00€)

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει τις πιστώσεις των  ΚΑΕ 0869 του Ειδικού

Φορέα 07-110 από τον Προϋπολογισμό Εξόδων του ΥΠ.ΕΣ. για το έτος 2018. 

Κατάθεση προσφορών μέχρι την Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 12:00.
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Οι  οικονομικοί φορείς που θα καταθέσουν προσφορές θα λαμβάνουν υπόψη και θα αποδέχονται

πλήρως και ανεπιφύλακτα το σύνολο των ανωτέρω τεχνικών προδιαγραφών, καθώς και των όσων

αναφέρονται στην Εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ. με αρ. πρωτ. 2/47972/0026/15-6-2018 με αριθμό ανάρτησης

στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ΑΔΑ:Ω8ΛΝΗ-4ΕΓ, βάσει των οποίων θα συντάξουν την τεχνική τους προσφορά.

Ακόμη,  θα  πρέπει  να  διαθέτουν  σχετική  εμπειρία  που  θα  αποδεικνύεται  με  την  υλοποίηση

παρόμοιων  έργων  και  θα  περιλαμβάνει  κατ’  ελάχιστον  γνώση  του  συνόλου  των  ακόλουθων

αντικειμένων: υλοποίηση εφαρμογών σε περιβάλλον Java EE και υλοποίηση SOAP web services σε

περιβάλλον Oracle Weblogic server, εφαρμογές σε βάσεις δεδομένων Oracle, προγραμματισμός και

υλοποίηση  ροών δεδομένων σε  περιβάλλον  Oracle warehouse builder και  υλοποίηση  μοντέλων

δεδομένων σε περιβάλλον Oracle business intelligence suite.

Για  τυχόν  διευκρινήσεις  σχετικές  με  το  τεχνικό  αντικείμενο  του  έργου  παρακαλούμε  να

επικοινωνήσετε με τον κο Τσιμπουκέλη της αρμόδιας Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στο

τηλέφωνο 2131361323 ή μέσω e-mail: k.tsiboukelis@ypes.gr.

Οι  υποψήφιοι  ανάδοχοι  θα  πρέπει  συμπληρωματικά  με  την  προσφορά  τους  να  καταθέσουν

αντίγραφα  σύστασης  και  εκπροσώπησης  της  εταιρείας  τους,  ασφαλιστικής  ενημερότητας,

φορολογικής ενημερότητας, πιστοποιητικού ΓΕΜΗ και απόσπασμα(τα) ποινικού μητρώου.

Οι ανωτέρω προϋποθέσεις ισχύουν επί ποινή αποκλεισμού.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
                        

          Κ. ΠΟΥΛΑΚΗΣ
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