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ΑΠΟΦΑΣΗ
"Σχεδιασμός και Υλοποίηση διαδικτυακής εφαρμογής παραγωγής πρακτικών της Βουλής των Ελλήνων."
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Έχοντας υπόψη :
1. Τα άρθρα 19, 24, 149 και 164στ του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β'), όπως ισχύει.
2. Την ανάγκη μελέτης, σχεδιασμού, υλοποίησης και παραμετροποίησης διαδικτυακής εφαρμογής η οποία να
υποστηρίζει τη διαδικασία παραγωγής πρακτικών της ΒτΕ, σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 12810/19.09.2014
υπηρεσιακό σημείωμα και την τεχνική περιγραφή της Δ/νσης Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της ΒτΕ.
3. Τις υπό Κ.Α. 0869 και Κ.Α. 1723 γραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό της Βουλής έτους 2014
4. Την υπ' αριθμ. 3873/2619/18.03.10 (ΦΕΚ 289/Β/18.03.10) απόφαση του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων
για τη μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής στο Γενικό Γραμματέα, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Αποφασίζουμε
την συγκρότηση επιτροπής η οποία αποτελείται από τους : α) Σωτηροπούλου Γεωργία πρόεδρο, β) Αναγνώστου
Κωνσταντίνο, γ) Σπανό Γεώργιο μέλη και δ) Παπασταματίου Πολυτίμη, ε) Λιοπιάρη Χαρά αν/κά μέλη, στην οποία
αναθέτουμε τη συλλογή και αξιολόγηση με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομικής απόψεως
προσφορά, τουλάχιστον πέντε (5) προσφορών για την μελέτη, τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την
παραμετροποίηση διαδικτυακής εφαρμογής η οποία να υποστηρίζει τη διαδικασία παραγωγής πρακτικών της
Βουλής των Ελλήνων, προϋπολογιζόμενης δαπάνης δεκαοκτώ χιλιάδων ευρώ (18.000,00 €) πλέον ΦΠΑ για το
λογισμικό εφαρμογών και δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00 €) πλέον ΦΠΑ για τις υπηρεσίες συντήρησης λογισμικού,
σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή της Δ/νσης Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της ΒτΕ, μέσα σε επτά (7)
ημέρες από την κοινοποίηση της παρούσας. Οι επιχειρήσεις θα ληφθούν κατά τρόπο συστηματικό από πλήρη
κατάλογο του αντίστοιχου Επιμελητηρίου ή άλλου φορέα. Στις επιλεγείσες θα σταλεί πρόσκληση μαζί με την
τεχνική περιγραφή. Οι προσφορές θα ανοιχθούν όλες και θα μονογραφηθούν από όλα τα μέλη της επιτροπής,
παρισταμένων και εκπροσώπων των μετεχόντων στο διαγωνισμό που θα ειδοποιηθούν προς τούτο από τον
πρόεδρο της επιτροπής.
Προκειμένου να λάβει την ευρύτερη δυνατή δημοσιότητα, πέραν των ανωτέρω, η πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος και οι Τεχνικές Προδιαγραφές θα αναρτηθούν στον διαδικτυακό χώρο της Βουλής των Ελλήνων.
Στην τιμή θα περιλαμβάνονται κρατήσεις 7,17% υπέρ Τ.Α.Υ.Β και ΜΤΠΥ, όχι όμως ο ΦΠΑ.
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΒΟΥΛΗΣ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
Κοινοποίηση :
1. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
2. Προϊστ. Γ.Δ. Διοικητικής Υποστήριξης
3. Τμήμα Προϋπολογισμού
4. Τμήμα Προμηθειών Χ 2
5. Δ/νση Πληροφορικής & Ν. Τεχνολογιών
6. Μέλη Επιτροπής
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