ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αρ. πρωτ.: 21138
--------------------------------ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
Πειραιάς, 17/09/2020
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝ. ΦΟΡΕΙΣ:
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
1. APTITUDE (e-mail: j.melianos@apt.gr)
---------------------------------------2. DIGITAL PARTNER
Εθν. Αντιστάσεως 1 Πειραιάς Τ.Κ. 185 31
(e-mail: gn@digitalpartner.gr)
Τηλέφωνο 2104149431-432
3. AMPLUS (e-mail: fmalesiou@amplus.gr)
ΦΑΞ 2104149433
E-mail : oik.prom@nat.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
Θέμα: «Υποβολή οικονομικής προσφοράς, για την ανάπτυξη εφαρμογής επανυπολογισμού
συντάξεων για την κάλυψη των αναγκών της Δ/νσης Πληροφορικής του Ν.Α.Τ (CPV : 72262000-9),
προϋπολογισθείσας δαπάνης έξι χιλιάδων Ευρώ
(€ 6.000,00) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
24%, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη από
οικονομική άποψη προσφορά, βάσει αποκλειστικά τιμής».
Το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (Ν.Α.Τ.), προβαίνει στη διενέργεια Πρόσκλησης Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (Ν. 4412/2016, άρθρο 118: «Απευθείας
ανάθεση»), με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει
αποκλειστικά τιμής, «για την ανάπτυξη εφαρμογής επανυπολογισμού συντάξεων για την κάλυψη
των αναγκών της Δ/νσης Πληροφορικής του Ν.Α.Τ (CPV : 72262000-9), προϋπολογισθείσας
δαπάνης έξι χιλιάδων Ευρώ
(€ 6.000,00) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, ως η Τεχνική
Περιγραφή του Παραρτήματος της παρούσης και σας καλεί να υποβάλετε την τεχνική και οικονομική
προσφορά υπ’ όψιν της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών / Τμήμα Προμηθειών του Ν.Α.Τ., στην
ηλεκτρονική διεύθυνση oik.prom@nat.gr , το αργότερο έως την 23/09/2020, ημέρα Tετάρτη και ώρα
14:00 μ.μ.
Οικονομική Προσφορά: Στην Οικονομική Προσφορά του υποψήφιου ανάδοχου θα αναγράφεται
ολογράφως και αριθμητικά το καθαρό ποσό προσφοράς προ Φ.Π.Α., ο αναλογούν Φ.Π.Α., το συνολικό
(μετά Φ.Π.Α.) ποσό καθώς και οι προβλεπόμενες κρατήσεις, σύμφωνα με τις ελάχιστες τεχνικές
απαιτήσεις, όπως περιγράφονται στην Τεχνική Περιγραφή του Παραρτήματος της παρούσης.
Τεχνική Προσφορά: Στην Τεχνική προσφορά του υποψήφιου ανάδοχου θα αναγράφεται η αποδοχή
του περιεχομένου της Τεχνικής Περιγραφής του Παραρτήματος της παρούσης αναλυτικά, καθώς και
1. Η επιχειρηματική του δομή
2. Οι τομείς δραστηριότητάς του
3. Η ολοκλήρωση υλοποίησης με επιτυχία ενός (1) τουλάχιστον αντίστοιχου έργου με το
προκηρυσσόμενο και το φορέα υλοποίησης
4. Ότι διαθέτει ανθρώπινο δυναμικό και πόρους ικανούς και αξιόπιστους για την υλοποίηση του
έργου ήτοι :
α) επιχειρησιακό αναλυτή
β) μηχανικό εφαρμογών
γ) μηχανικό βάσεων δεδομένων
δ) αρχιτέκτονα πληροφορικής
5. Η επαγγελματική του εμπειρία σε θέματα τεχνολογιών πληροφορικής, σχεδίασης και ανάπτυξης
εφαρμογών, σχεδίασης και ανάπτυξης web services, διαχείρισης και διάθεσης ψηφιακού
περιεχομένου.

Κρατήσεις: Τον Ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόμιμες ενδεικτικές κάτωθι κρατήσεις που ισχύουν ή θα
επιβληθούν, πλην του αναλογούντα Φ.Π.Α. που βαρύνει το Ν.Α.Τ.
1. 0,07% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της ΕΑΑΔΗΣΥ, σύμφωνα με το άρθρο 375 παρ. 7 του Ν.
4412/2016, επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων.
2. Επί της εν λόγω κράτησης (0,07% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ) επιβάλλεται χαρτόσημο 3% και κράτηση υπέρ
ΟΓΑ ποσοστού 20% επί του χαρτοσήμου.
3. 0,06% υπέρ της ΑΕΠΠ (ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ) άρθρο 350 παρ. 3 Ν. 441216 (βλ. ΥΑ 1191/2017 ΦΕΚ Β 969/22.3.2017 «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)».)
4. Επί της εν λόγω κράτησης (0,06% υπέρ ΑΕΠΠ) επιβάλλεται χαρτόσημο 3% και κράτηση υπέρ ΟΓΑ
ποσοστού 20% επί του χαρτοσήμου
5. Παρακράτηση φόρου 8% επί της καθαρής συμβατικής αξίας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 4172/2013).
Πληρωμή: Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει από την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Ν.Α.Τ.
με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό του αναδόχου, εντός τριάντα (30) ημερών από την
ημερομηνία έκδοσης του σχετικού παραστατικού, με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ./Ν.Α.Τ.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΜΜΑΤΑΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κτίριο:

Εθν. Αντιστάσεως 1, Πειραιάς

Θέμα:

Ανάπτυξη εφαρμογής επανυπολογισμού συντάξεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4387/2016
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Περιγραφή
έργου:

του

Ανάπτυξη εφαρμογής επανυπολογισμού συντάξεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4387/2016
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Σκοπός του
έργου:

Σκοπός του έργου είναι η ανάπτυξη νέου λογισμικού εφαρμογής για την υποβολή αναλυτικών
στοιχείων επανυπολογισμού κύριων συντάξεων σε ηλεκτρονική μορφή και οθόνης συμπλήρωσης
στοιχείων επανυπολογισμού.
Η εφαρμογή αυτή θα λειτουργεί τόσο σε παραγωγική βάση όσο και σε μορφή τεστ. Η εφαρμογή
θα εξασφαλίζει την μέγιστη δυνατή βελτιστοποίηση των δεδομένων, που αντλεί από το
πρόγραμμα παροχών του Ν.Α.Τ. και θα δημιουργεί δοκιμαστικά αρχεία για τη διερεύνηση
υποθέσεων που δεν έχουν ακόμα νομοθετικό πλαίσιο. Η γραμμογράφηση του παραγόμενου
αρχείου επανυπολογισμού συντάξεων θα δοθεί στον Ανάδοχο από την Διεύθυνση Πληροφορικής
του ΝΑΤ σύμφωνα με ειδικότερες αναλυτικές οδηγίες του e-EΦΚΑ.
Εργαλεία ανάπτυξης τα εφαρμογής είναι:
1. PL/SQL
2. Oracle Database 11g
3. Oracle forms & reports 10g

Χρόνος εργασιών:

Ως χρόνος υλοποίησης ορίζεται δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία ανάθεσης του έργου στον
ανάδοχο και όχι πέραν της 05/10/2020.
Ως παραδοτέα ορίζονται:
Παραδοτέο 1: Στατιστική ανάλυση του αρχείου με βάση τα δεδομένα που φιλοξενούνται στο
ΝΑΤ.

Παραδοτέα:

Παραδοτέο 2: Πηγαίος Κώδικας με τη διαδικασία δημιουργίας του αρχείου και των ελέγχων.
Παραδοτέο 3: Τεκμηρίωση του Πηγαίου Κώδικα.
Παραδοτέο 4: Εκπαίδευση του αναγκαίου προσωπικού του Ν.Α.Τ. για την εξαγωγή του Αρχείου.

Τόπος παράδοσης παραδοτέων:

Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο- Εθνικής Αντιστάσεως 1 Πειραιας, Γενική Διεύθυνση/Διεύθυνση
Πληροφορικής.
Η εφαρμογή και ο πηγαίος κώδικας αποτελούν περιουσιακό στοιχείο του ΝΑΤ και θα
τοποθετηθούν σε servers του ΝΑΤ που θα υποδειχθούν από την Διεύθυνση Πληροφορικής.

Κόστος υλοποίησης έργου

Έξι χιλιάδες ευρώ (6.000€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
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