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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και
Διοικητικών Υπηρεσιών
Διεύθυνση Προμηθειών & Διοικητικής Μέριμνας
Τμήμα Διαγωνισμών & Συμβάσεων
Πληρ.: Γ. Σταματόπουλος
 210. 9098475
Ε-mail: g.stamatopoulos@mindigital.gr

ΥΨη∆ 04/01/2021
Α. Π.: 109 ΕΞ 2021
Απάντηση στο έγγραφο: 35628 ΕΞ 2020

Θέμα: Διενέργεια απευθείας ανάθεσης και πρόσκληση για την υποβολή
προσφορών για το έργο «Αποδοτικότερη αποθήκευση και διαχείριση του χώρου
της Βάσης Δεδομένων του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος
Τελωνείων ICISnet και τροποποίηση των διεπαφών του ΟΠΣ με αυτήν, όπου
απαιτείται»
‘Έχοντας υπόψιν:
1.
Τον v. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την
ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα»
(Α΄134).
2.
Τον v. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια
της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α΄133).
3.
Τον v. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (Α’ 167)
4.
Τον v. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει, (Α΄ 147).
5.
Τον v. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
6.
Τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική
Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ)
2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 184)
7.
Το π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης»
(Α΄85).
8.
Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση
Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους –Μεταφορά υπηρεσιών και
αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων», (Α΄119).
9.
Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», (Α΄121).
10.
Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών
Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων», (Α΄123).
11.
Την υπ΄ αριθμ. Υ6/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας», (Β΄2902).
12.
Την υπ. αριθμ. 300/2019 Απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού
Επικρατείας «Διορισμός Μετακλητού Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών
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Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης»
(Υ.0.Δ.Δ.592).
13.
Την υπ. αριθμ. ΓΔΟΔΥ/ΔΔΥ/1662 Απόφαση του Υπουργού Επικρατείας
(Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στον Γενικό
Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου
Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Β’ 4595).
14.
Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 33694 ΕΞ 2020/30-11-2020 πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ:
20REQ007746123) της Διεύθυνσης Διαχείρισης Υπολογιστικών ΥποδομώνΚυβερνητικού Νέφους, σχετικά με ανάγκη για την υλοποίηση του έργου «Αλλαγές σε
εφαρμογές του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνείων ICISnet».
15.
Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 35628 ΕΞ 2020/18-12-2020 τεκμηριωμένο αίτημα της
Υπηρεσιακής Γραμματέως, σχετικά με την έγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του
έργου «Αλλαγές σε εφαρμογές του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος
Τελωνείων ICISnet».
16
Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 35934 ΕΞ 2020/22-12-2020 (ΑΔΑΜ: 20REQ007949054
και ΑΔΑ: 6ΝΦ346ΜΤΛΠ-ΠΑΡ) απόφαση έγκρισης για ανάληψη υποχρέωσης ύψους
€16.963,20, σε βάρος του Ειδικού Φορέα 1053-202-0000000, ΑΛΕ 2420989001,
οικονομικού έτους 2020.
Αποφασίζουμε
Τη διενέργεια απευθείας ανάθεσης, κατόπιν έρευνας αγοράς και διαβούλευσης με
έναν ή περισσότερους οικονομικούς φορείς της αγοράς, για τη σύναψη Σύμβασης για
την υλοποίηση του έργου «Αποδοτικότερη αποθήκευση και διαχείριση του χώρου
της Βάσης Δεδομένων του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος
Τελωνείων ICISnet και τροποποίηση των διεπαφών του ΟΠΣ με αυτήν, όπου
απαιτείται», σύμφωνα με τα κάτωθι πληροφοριακά στοιχεία και τις τεχνικές
απαιτήσεις του Παραρτήματος I, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας
πρόσκλησης.
Αναθέτουσα Αρχή
Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων
Δημόσιας Διοίκησης
Αντικείμενο
Αποδοτικότερη αποθήκευση και διαχείριση του
χώρου της Βάσης Δεδομένων του Ολοκληρωμένου
Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνείων ICISnet και
τροποποίηση των διεπαφών του ΟΠΣ με αυτήν, όπου
απαιτείται
CPV
72261000-2 «Υπηρεσίες υποστήριξης λογισμικού»
Προϋπολογισμός Χωρίς
€13.680,00
ΦΠΑ
Φ.Π.Α. 24%
€3.283,20
Προϋπολογισμός με ΦΠΑ
€16.963,20 (Δέκα έξι χιλιάδες εννιακόσια εξήντα τρία
ευρώ και είκοσι λεπτά)
Χρηματοδότηση
Τακτικός Προϋπολογισμός
Ειδ. Φορέας 1053-202-0000000, ΑΛΕ 2420989001
Απόφαση Ανάληψης
35934 ΕΞ 2020/22-12-2020
Διάρκεια Σύμβασης
Η διάρκεια υλοποίησης του έργου, μετά την
υπογραφή της ανάλογης σύμβασης ανάθεσης, δεν θα
πρέπει να υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες
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Απευθείας Ανάθεση, μετά από έρευνας αγοράς και

Διαδικασία Ανάθεσης

Κριτήριο Ανάθεσης
Κρατήσεις

Δημοσιότητα

διαβούλευση με έναν ή περισσότερους οικονομικούς
φορείς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 118
του ν.4412/2016, ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)
1. Φόρος εισοδήματος, σύμφωνα με το άρθρο 64 του
ν. 4172/2013 (Α’ 167), όπως ισχύει.
2. 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).
3. 0,07% επί του καθαρού συμβατικού τιμήματος,
υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ, η οποία υπόκειται σε τέλος
χαρτοσήμου 3% και εισφορά υπέρ ΟΓΑ, με ποσοστό
20% υπέρ του χαρτοσήμου, σύμφωνα με τον ν.
4013/2011( Α’ 204).
Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί:
α) Στον δικτυακό τόπο του Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης
β) Στον δικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας
Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης
γ) Στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) www.eprocurement.gov.gr

 Κατόπιν των ανωτέρω, οι οικονομικοί φορείς καλούνται να καταθέσουν την
προσφορά τους (τεχνική και οικονομική), με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη
διεύθυνση: oikonomikes@mindigital.gr έως την Δευτέρα 11-Ιανουαρίου-2021
και ώρα 14:00, με θέμα: Προσφορά για την υλοποίηση του έργου «Αποδοτικότερη

αποθήκευση και διαχείριση του χώρου της Βάσης Δεδομένων του Ολοκληρωμένου
Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνείων ICISnet και τροποποίηση των διεπαφών του ΟΠΣ
με αυτήν, όπου απαιτείται».

 Στο συνημμένο Παράρτημα Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
παρούσας Πρόσκλησης, αναφέρονται λεπτομερώς οι τεχνικές προδιαγραφές για
τις ανωτέρω υπηρεσίες.
 Τηλέφωνα επικοινωνίας για διευκρινίσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές
του έργου: 210 4802348 κ. Χρήστος Κομπορόζος, email: c.coborozos@gsis.gr
 Στις προσφορές θα πρέπει να δηλώνεται οποιαδήποτε άλλη λεπτομέρεια που
αφορά τις συγκεκριμένες υπηρεσίες.
 Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί
εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση
(«προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από
την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά
έγγραφα νομιμοποίησης, και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται,
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σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των
δικαιολογητικών κατακύρωσης, ως απόδειξη της μη ύπαρξης λόγων
αποκλεισμού, όπως αναφέρονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 και
ειδικότερα:
1) Απόσπασμα σχετικού μητρώου, όπως ποινικό μητρώο, ή, ελλείψει αυτού,
ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή
του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας, όπου είναι
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Η υποχρέωση προσκόμισης του αφορά
στον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας και σε όλα τα μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας
(σε περίπτωση Α.Ε.). Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.)
και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών
εταιρειών, η υποχρέωση αφορά στους διαχειριστές. Τα εν λόγω δικαιολογητικά
θα πρέπει να έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους.
2) Πιστοποιητικά που εκδίδονται από την αρμόδια αρχή, από το οποίο να
προκύπτει ότι ο προσωρινός ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις
του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής)
και ως προς τις φορολογικές σας υποχρεώσεις (ήτοι ασφαλιστική και
φορολογική ενημερότητα). Τα εν λόγω δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι σε
ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν
αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την
υποβολή τους.
3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή, από το οποίο να
προκύπτει ότι ο προσωρινός ανάδοχος δεν τελεί σε μία από τις ακόλουθες
καταστάσεις: υπό πτώχευση ή έχετε υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή
ειδικής εκκαθάρισης ή τελείτε υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή
ή από το δικαστήριο ή έχετε υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού
ή έχετε αναστείλει τις επιχειρηματικές σας δραστηριότητες ή ότι βρίσκεστε σε
οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία,
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Τα εν λόγω δικαιολογητικά θα πρέπει
να έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους.
4) Όλα τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα για την απόδειξη της νόμιμης
σύστασης και εκπροσώπησής του προσωρινού αναδόχου. Τα δικαιολογητικά
που αφορούν τα αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης θα πρέπει να έχουν
εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους.
ME ENTOΛΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης
2. Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών
3. Γενική Διεύθυνση Υποδομών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Δημόσιας Διοίκησης
4. Διεύθυνση Διαχείρισης Υπολογιστικών Υποδομών - Κυβερνητικού Νέφους
5. Τμήμα Β’ Διαχείρισης Διαδικτυακών Υπηρεσιών, Εφαρμογών και Βάσεων
Δεδομένων
6. Αυτοτελές Τμήμα Στρατηγικής Προγραμματισμού και Διαχ. Έργων

21PROC007977592 2021-01-04
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ
Τίτλος έργου: «Αποδοτικότερη αποθήκευση και διαχείριση του χώρου της Βάσης
Δεδομένων του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνείων ICISnet
και τροποποίηση των διεπαφών του ΟΠΣ με αυτήν, όπου απαιτείται»

Η ανάθεση του έργου «Αποδοτικότερη αποθήκευση και διαχείριση του χώρου της
Βάσης Δεδομένων του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνείων
ICISnet και τροποποίηση των διεπαφών του ΟΠΣ με αυτήν, όπου απαιτείται» θα
επιφέρει εξοικονόμηση χώρων στη βάση δεδομένων και βελτίωση της απόδοσης των
εφαρμογών.
Το έργο είναι εξαιρετικά σημαντικό καθώς θα οδηγήσει σε πολύ μεγάλη μείωση του
απαιτούμενου χώρου στο storage της βάσης δεδομένων (που αποτελείται από
ακριβούς, σύγχρονους & γρήγορους σκληρούς δίσκους). Επίσης θα βελτιώσει
σημαντικά την απόδοση των εφαρμογών στις οποίες θα υλοποιηθούν οι ζητούμενες
αλλαγές.
Πιο συγκεκριμένα, με τις ζητούμενες αλλαγές α) θα σταματήσει η αποθήκευση
αρχείων μορφής pdf για τις εφαρμογές Attachments του itrader και του backend του
ICISnet σε πεδία τύπου BLOB, στους αντίστοιχους πίνακες της βάσης δεδομένων. Αντ’
αυτών, η αποθήκευση θα γίνεται πλέον σε file system μέσω πεδίων τύπου BFILE
στους παραπάνω πίνακες, β) θα τροποποιηθούν τα σχετικά υπάρχοντα services
(αποθήκευσης και ανάκτησης συνημμένων), προκειμένου να εναρμονιστούν με τα
νέα πεδία, ενώ θα δημιουργηθούν νέα services τα οποία θα παρέχονται για την
αποθήκευση και ανάκτηση των αρχείων, γ) θα γίνεται έλεγχος παρακολούθησης της
ποιότητας των pdf αρχείων κατά την αναφόρτωσή τους, δ) θα σχεδιαστεί αναλυτικά
η διαδικασία μετάπτωσης στη βάση δεδομένων των υφιστάμενων αρχείων, από τα
πεδία BLOB στα πεδία BFILE και μέσω αυτών σε file system και θα ελεγχθεί η
ορθότητα και πληρότητα αυτής στο περιβάλλον δοκιμών του ICISnet, ε) θα γίνει η
αναβάθμιση των χρησιμοποιούμενων forms/reports των εφαρμογών, στο
περιβάλλον του Oracle Weblogic Server, από την έκδοση 12.2.1.3 στην έκδοση
12.2.1.4.
Αντικείμενο του έργου:
Το έργο αφορά:
α) Στην τροποποίηση της διαδικασίας αποθήκευσης αρχείων μορφής pdf για τις
εφαρμογές Attachments του itrader και του backend του ICISnet σε πεδία τύπου
BLOB, στους αντίστοιχους πίνακες της βάσης δεδομένων. Αντ’ αυτών, η αποθήκευση
θα γίνεται πλέον σε file system μέσω πεδίων τύπου BFILE στους παραπάνω πίνακες
β) Στην τροποποίηση των σχετικών υφισταμένων services (αποθήκευσης και
ανάκτησης συνημμένων), προκειμένου να εναρμονιστούν με τα νέα πεδία, και στην
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δημιουργία νέων services τα οποία θα παρέχονται για την αποθήκευση και ανάκτηση
των αρχείων
γ) Στον έλεγχο παρακολούθησης της ποιότητας των pdf αρχείων κατά την
αναφόρτωσή τους
δ) Στον αναλυτικό σχεδιασμό της διαδικασίας μετάπτωσης στη βάση δεδομένων των
υφιστάμενων αρχείων, από τα πεδία BLOB στα πεδία BFILE και μέσω αυτών σε file
system και στον έλεγχο ορθότητα και πληρότητας αυτής στο περιβάλλον δοκιμών του
ICISnet
ε) Στην αναβάθμιση των χρησιμοποιουμένων forms/reports των εφαρμογών, στο
περιβάλλον του Oracle Weblogic Server, από την έκδοση 12.2.1.3 στην έκδοση
12.2.1.4.
Αναλυτικά, η προσφερόμενη λύση θα περιλαμβάνει τα παρακάτω:
1. Αλλαγές στην εφαρμογή Attachments-BACKEND:







Στον πίνακα AT_ATTACHMENTS θα προστεθεί μια καινούργια στήλη τύπου
BFILE. Μέσω του BFile locator θα γίνεται η αποθήκευση των συνημμένων σε
file system.
Θα τροποποιηθούν τα services (αποθήκευσης και ανάκτησης συνημμένων)
προκειμένου να εναρμονιστούν με το νέο πεδίο. Στην ανάκτηση και έως ότου
ολοκληρωθεί η μετάπτωση των δεδομένων, η εφαρμογή πρώτα θα
προσπαθεί να διαβάσει από το BFILE κι αν δεν υπάρχει, θα ανακτά το
attachment από το BLOB.
Μετά την ολοκλήρωση της μετάπτωσης, η στήλη τύπου BLOB θα διαγραφεί.
Θα πρέπει να δημιουργηθούν καινούργια services, τα οποία θα παρέχονται
στον itrader για την αποθήκευση κ ανάκτηση των attachments.

2. Αλλαγές στην εφαρμογή Attachments-ITRADER:







Από τον πίνακα TR_ATTACHMENTS θα διαγραφεί το πεδίο TR_DATA τύπου
BLOB ενώ τα υπόλοιπα πεδία διατηρούνται. H αναζήτηση θα γίνεται στον
πίνακα της βάσης του itrader, ενώ η ανάκτηση θα γίνεται μέσω υπηρεσίας
που θα παρέχεται από την backend εφαρμογή.
Θα τροποποιηθούν οι υπηρεσίες αποθήκευσης και ανάκτησης των
attachments, έτσι ώστε να καλούνται τα νέα services του trader-adapter. Η
αποθήκευση του attachment θα γίνεται στο νέο πεδίο BFILE του πίνακα
AT_ATTACHMENTS (internal).
Θα προστεθεί έλεγχος κατά την αναφόρτωση των αρχείων έτσι ώστε να
ελέγχεται η ποιότητα των pdf αρχείων.

3. Μετάπτωση Δεδομένων:





Για τον πίνακα TR_ATTACHMENTS του itrader: έλεγχος ότι δεν υπάρχουν
ασυνέπειες μεταξύ των 2 πινάκων και μεταφορά αρχείων από τον trader στο
εσωτερικό (internal), αν υπάρχουν. Όταν ολοκληρωθεί η μεταφορά,
διαγραφή της BLOB στήλης.
Για τον πίνακα AT_ATTACHMENTS του internal: σταδιακή μεταφορά των
αρχείων από τη βάση στο file system. Διασπορά σε περισσότερα του ενός
directories, μέσω συγκεκριμένου αυτόματου μηχανισμού δημιουργίας
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αυτών, ώστε να μην υπάρχει υπερβολικός αριθμός αρχείων ανά directory.
Όταν ολοκληρωθεί η μεταφορά, διαγραφή της BLOB στήλης.
Η μετάπτωση των δεδομένων στη χρησιμοποιούμενη βάση δεδομένων τόσο
για την εφαρμογή Attachments του itrader όσο και για την εφαρμογή
Attachments του εσωτερικού (internal) θα γίνει από τη ΓΓΠΣΔΔ και την ΑΑΔΕ,
αφού πρώτα σχεδιαστεί αναλυτικά από τον ΑΝΑΔΟΧΟ η διαδικασία
μετάπτωσης των δεδομένων και ελεγχθεί στο περιβάλλον δοκιμών του
ICISnet.

4. Αναβάθμιση εφαρμογών forms/reports σε έκδοση weblogic 12.2.1.4



Οι εφαρμογές του ICISnet που έχουν υλοποιηθεί ή είναι υπό υλοποίηση με
forms/reports σε περιβάλλον Oracle Weblogic Server 12.2.1.3, θα
μεταπτωθούν στην έκδοση 12.2.1.4, καθώς η υποστήριξη του Oracle Weblogic
Server 12.2.1.3 λήγει στις 31/12/2021 και επιπλέον εντός του 2021
αναμένεται η εγκατάσταση στη ΓΓΠΣΔΔ και η έναρξη παραγωγικής
λειτουργίας, της νέας υποδομής βάσεων δεδομένων στην πλέον σύγχρονη
έκδοσή της, η οποία απαιτεί την αναβαθμισμένη έκδοση του Weblogic.

Τηλέφωνα επικοινωνίας για διευκρινίσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές του
έργου: 210 4802348 κ. Χρήστος Κομπορόζος, email: c.coborozos@gsis.gr
Διαδικασία προμήθειας:
Απευθείας ανάθεση
Τόπος παροχής των υπηρεσιών
Το κτίριο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Χανδρή 1 και
Θεσσαλονίκης, Μοσχάτο)
Διάρκεια της Σύμβασης
Η διάρκεια υλοποίησης του έργου, μετά την υπογραφή της ανάλογης Σύμβασης, δεν
θα πρέπει να ξεπερνά τους τρεις (3) μήνες.
Κριτήριο Αξιολόγησης
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη
τιμή)
Οικονομική Προσφορά και τρόπος πληρωμής
Το κόστος του έργου δεν αναμένεται να υπερβεί το ποσόν των δέκα έξι χιλιάδων
εννιακοσίων εξήντα τριών ευρώ και είκοσι λεπτών (13.680,00€ + 3.283,20€ ΦΠΑ =
16.963,20€) και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου
Ψηφιακής Διακυβέρνησης για το οικ. έτος 2020 με λογαριασμό (ΑΛΕ) 2420989001
του Ειδικού Φορέα 1053-202-0000000.
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει συνολικά με την οριστική παραλαβή του έργου
από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής και με την προσκόμιση όλων των νόμιμων
παραστατικών.
Οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ δημοσίου και τρίτων θα βαρύνουν τον ανάδοχο.
Ο παρακρατούμενος φόρος εισοδήματος είναι 4% επί της καθαρής αξίας του
τιμολογίου όσον αφορά τη προμήθεια υλικών και 8% επί της καθαρής αξίας του
τιμολογίου όσον αφορά τις εργασίες, ενώ δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ που βαρύνει
το Δημόσιο.
Επίσης, επιβάλλεται κράτηση 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων, η οποία υπολογίζεται επί της συνολικής συμβατικής καθαρής αξίας
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(άρθρο 44 του Ν. 4605/2019) και η οποία υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3% πλέον
20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ. Το ποσόν της ανωτέρω κράτησης παρακρατείται από την
αναθέτουσα αρχή κατά την πρώτη πληρωμή του Αναδόχου στο όνομα και για
λογαριασμό της Αρχής και κατατίθεται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό, η διαχείριση
του οποίου γίνεται από την Αρχή, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον ειδικό κανονισμό
οικονομικής διαχείρισης.
Τέλος, επιβάλλεται κράτηση 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών, η οποία υπολογίζεται επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου και η οποία
υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3% πλέον 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ (άρθρ. 350 παρ.
3 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει). Το ποσόν της ανωτέρω κράτησης παρακρατείται
από την αναθέτουσα αρχή κατά την πληρωμή του Αναδόχου στο όνομα της Αρχής
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών και για λογαριασμό της και κατατίθεται σε
ειδικό τραπεζικό λογαριασμό, η διαχείριση του οποίου γίνεται από την Αρχή
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην υπ΄ αριθμ.
1191/14-3-2017 ΚΥΑ των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων και Οικονομικών «Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της
διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών
λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3, του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α΄
147)», που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄ 969/22.03.2017.
Εφόσον κατά τις ημερομηνίες πληρωμών του έργου έχουν ενεργοποιηθεί και άλλες
κρατήσεις που καθορίζονται στο Ν.4412/16 (π.χ. άρθρο 36, παρ. 6), θα γίνεται
σχετική επιπλέον παρακράτηση.
Η Αναθέτουσα Αρχή δεν θα προβαίνει σε καμία πληρωμή παραδοτέου ή/και
υπηρεσίας εάν το παραδοτέο / υπηρεσία δεν έχει δοθεί / παρασχεθεί από τον
Ανάδοχο και δεν έχει παραληφθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.

