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Εξαιρετικά Επείγον

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληροφορίες: Α.Λευθεριώτης
Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 31
Ταχ. Κώδικας: 101 83
Τηλέφωνο: 213 136 1620
e-mail: a.leftheriotis@ypes.gr

Αθήνα, 22 – 03 – 2021
Αριθ. Πρωτ.: 21846

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για
την ανάθεση παροχής υπηρεσιών υλοποίησης και θέσης σε παραγωγική λειτουργία
πληροφοριακού συστήματος για την ένταξη των Προξενείων στο Μητρώο Πολιτών στις
31/12/2021, όπως προβλέπεται από το αρ. 174 του ν.4764/2020.
Το Υπουργείο Εσωτερικών προσκαλεί την εταιρεία ««ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Α.Ε. – (OTS)», η οποία διαθέτει την απαιτούμενη τεχνογνωσία, λόγω του ότι η ίδια έχει
αναπτύξει το Πληροφοριακό Σύστημα και έχει υλοποιήσει αντίστοιχες επεκτάσεις του
«Μητρώου Πολιτών», να καταθέσει οικονομική προσφορά για την παροχή υπηρεσιών
ανάπτυξης συμπληρωματικής εφαρμογής λογισμικού για την ένταξη των Προξενείων στο
σύστημα αυτό, σύμφωνα με τα ακόλουθα στοιχεία:
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ :
ΜΟΝΑΔΑ ΦΟΡΕΑ :
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ :
ΑΝΑΛΥΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ :

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Απευθείας ανάθεση
Ως συνημμένες προδιαγραφές, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο
μέρος του παρόντος. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης δεν πρέπει
να ξεπερνά τους πέντε (5) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής
της σύμβασης.

ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. :
ΠΟΣΟΣΤΟ Φ.Π.Α. :
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΦΟΡΕΑ :
ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ
ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ :

20.000,00 €
24%
Τακτικός Προϋπολογισμός, Ειδικός Φορέας 1007-206
ΑΛΕ 2420989001

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ,
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ
Ν.4412/2016 ΟΠΩΣ
ΙΣΧΥΕΙ (ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ) :

8% (οκτώ τοις εκατό) για την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το
άρθρο 64 του ν.4172/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και
όσων άλλων κατά νόμο κρατήσεων βρίσκονται σε ισχύ κατά την
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης
 αντίγραφα ασφαλιστικής ενημερότητας,
 αντίγραφα φορολογικής ενημερότητας,
 πιστοποιητικό ΓΕΜΗ σε ισχύ ,
 στοιχεία σύστασης και εκπροσώπησης εταιρείας με τις πιθανές
τροποποιήσεις απόσπασμα/τα ποινικού μητρώου των εταίρων
ή των μελών του Δ.Σ. - ή του Φυσικού Προσώπου-, με
ημερομηνία έκδοσης έως τρεις (3) μήνες πριν από την
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ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :

ΚΑΝΟΝΕΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ :

υποβολή τους (εναλλακτικά δύναται να προσκομιστεί
υπεύθυνη δήλωση του άρθ. 8 παρ. 4 του ν.1599/1986, στην
οποία να δηλώνεται ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν εμπίπτει
στις διατάξεις της παρ.1 άρθρου 73 του ν.4412/2016.).
Παρασκευή 26 – 03 – 2021 και ώρα 14.30. Η προσφορά με τα
σχετικά δικαιολογητικά μπορεί να κατατεθεί μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση :
a.leftheriotis@ypes.gr
Υπουργείο Εσωτερικών
Δ/νση Προμηθειών & Υποδομών
Τμήμα Προμηθειών
Σταδίου 31, 4ος όροφος, Τ.Κ. 101 83 Αθήνα
Υπόψη κ. Λευθεριώτη
Τηλέφωνο επικοινωνίας για διευκρινίσεις: 213 136 1620
Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί: α) στην ιστοσελίδα του
ΥΠΕΣ www.ypes.gr, β) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) www.eprocurement.gov.gr

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΛΑΤΣΟΥ
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Παράρτημα - Τεχνικές Προδιαγραφές
α) Ανάπτυξη και προσαρμογή υποσυστημάτων Μητρώου Πολιτών
Επέκταση και προσαρμογή των κάτωθι υποσυστημάτων του Μητρώου Πολιτών (ΜΠ)
1. Υποσύστημα Ληξιαρχείου
2. Υποσύστημα Μητρώου Πολιτών
3. Υποσύστημα παραμετροποιήσεων και Κεντρικής Διαχείρισης Συστήματος
Ειδικότερα, προκειμένου να είναι δυνατή η ενσωμάτωση των Προξενείων στο Μητρώο Πολιτών θα
πρέπει σε επίπεδο προσαρμογών/υλοποίησης να πραγματοποιηθούν κατ’ ελάχιστο οι κάτωθι
εργασίες:
1. Προσθήκη ένδειξης στη δομή των ληξιαρχείων ώστε να καθορίζεται η προξενική αρχή ως
ληξιαρχείο
2. Προσθήκη πεδίου χώρας στη δομή των ληξιαρχείων για ενημέρωση της προξενικής αρχής, σε
σχέση με τη χώρα στην οποία εδρεύει
3. Προσθήκη νέας δομής για καταγραφή των χωρών τις οποίες εξυπηρετεί ένα Προξενείο
4. Προσθήκη νέας δομής επιχώριων αρχών
5. Διαχείριση εκθέσεων πληροφοριακού χαρακτήρα για τα συναινετικά διαζύγια
6. Προσαρμογές εκτυπώσεων και οθονών
7. Παραμετροποίηση συστήματος και εισαγωγή αρχικών δεδομένων προξενείων, επιχώριων αρχών
και χωρών στο σύστημα.
β) Προσαρμογές στη ΒΔ του Μητρώου Πολιτών
Στη βάση δεδομένων του Μητρώου Πολιτών θα πρέπει να δημιουργηθούν όλες οι αναγκαίες νέες
δομές που αφορούν στην ενσωμάτωση των Προξενείων.
γ) Παραδοτέα
α) Τεύχος ανάλυσης συστήματος
β) Σύστημα πλήρως λειτουργικό σε πραγματικό περιβάλλον, απαλλαγμένο σφαλμάτων
γ) Εγχειρίδιο χρήστη
δ) Εγχειρίδιο διαχειριστή
Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης δεν πρέπει να ξεπερνά τους πέντε (5) μήνες από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμβασης.
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