Αρ. Πρωτ. 4161/18-06-2020
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ
Για το διαγωνισμό με αριθ.πρωτ. 3880/11.06.2020 «Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για την
υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων στη καταγραφή και αποτύπωση των δεδομένων και των
δραστηριοτήτων επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στα πλαίσια συμμόρφωσης με το νέο
Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων»

Αναφορικά με τον ως άνω διαγωνισμό επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε ότι η Αναθέτουσα Αρχή
προβαίνει στην έκδοση των κατωτέρω διευκρινίσεων επί των εγγράφων του διαγωνισμού, οι οποίες
θα πρέπει να ληφθούν υπόψη από όλους τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς κατά την
ετοιμασία των προσφορών τους.
ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
Ερώτημα 1 :
Για τους επιστημονικούς συνεργάτες που συνεργάζονται με τον οικονομικό φορέα χωρίς να διαθέτουν
σχέση εξηρτημένης εργασίας και συμμετέχουν στην ομάδα έργου, χρειάζεται να υποβληθεί εκτός από το
βιογραφικό τους σημείωμα και δήλωση συνεργασίας τους με τον οικονομικό φορέα και ΤΕΥΔ;
Επισημαίνεται ότι η αμοιβή του επιστημονικού συνεργάτη και η αντίστοιχη συμμετοχή του στην
υλοποίηση του έργου δεν υπερβαίνει το 30% της αξίας της σύμβασης του ως άνω έργου.

Απάντηση 1:
Για τους συνεργαζόμενους με τους οικονομικούς φορείς, επιστημονικούς συνεργάτες, είναι αναγκαίο
να υποβληθεί εκτός από το βιογραφικό τους σημείωμα και δήλωση συνεργασίας τους με τον
οικονομικό φορέα.
Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), υποβάλλεται επίσης από όλους τους φορείς
στις ικανότητες των οποίων στηρίζεται ο οικονομικός φορέας καθώς και από όλους τους
υπεργολάβους στους οποίους πρόκειται να ανατεθεί αθροιστικά τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α)
οποίο(α) υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της
σύμβασης. Αν η αντίστοιχη συμμετοχή του επιστημονικού συνεργάτη δεν υπερβαίνει το 30% δεν
απαιτείται ωστόσο η υποβολή ΤΕΥΔ από τους συνεργαζόμενους με τους οικονομικούς φορείς,
επιστημονικούς συνεργάτες.

Ερώτημα 2:
Σε περίπτωση κάλυψης των προϋποθέσεων συμμετοχής που αναφέρονται στο άρθρο Α.2.6 της
Διακήρυξης, από τρίτους, στο φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής, απαιτείται οποιοδήποτε άλλο
δικαιολογητικό πέραν της σχετικής έγγραφης δέσμευσης του τρίτου;
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Απάντηση 2:
Οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών
που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της ως άνω Διακήρυξης και ότι πληρούν
τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση. Επομένως, σε περίπτωση κάλυψης των
προϋποθέσεων συμμετοχής που αναφέρονται στο άρθρο Α.2.6 της Διακήρυξης, από τρίτους, στο
φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής, πέραν της σχετικής έγγραφης δέσμευσης του τρίτου,
απαιτείται η υποβολή ΤΕΥΔ και η υποβολή σχετικής δέσμευσης των φορέων αυτών ότι ο προσφέρων
θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους (Πρβλ άρθρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016).

Ερώτημα 3:
Γιατί απαιτείται ο Υπεύθυνος έργου σε ένα συμβουλευτικό έργο προστασίας προσωπικών
δεδομένων να έχει εμπειρία τριών (3) τουλάχιστον έργων στην ανάπτυξη και εφαρμογή
Συστημάτων Διαχειριστικής Ικανότητας; Μήπως θα πρέπει να απαλειφθεί η συγκεκριμένη
απαίτηση;
Απάντηση 3:
Η απαίτηση του άρθρου A.2.6. Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής. Υποάρθρο A.2.6.1. Τεχνική και
επαγγελματική ικανότητα, περ. 2 Ομάδα Εργασίας, υποπερίπτωση Υπεύθυνος έργου και ειδικότερα
η τριετής (3) τουλάχιστον εμπειρία που πρέπει να έχει ο Υπεύθυνος έργου σε ένα συμβουλευτικό
έργο προστασίας προσωπικών δεδομένων σε έργα ανάπτυξης ή/και εφαρμογής Συστημάτων
Διαχειριστικής Ικανότητας δε δύναται να απαλειφθεί από τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής
διότι το απαιτεί η δεδομένη πολυπλοκότητα του έργου το οποίο θα υλοποιηθεί για τον μεγαλύτερο
μητροπολιτικό Δήμο της χώρας και απαιτείται αυξημένη σπουδή στην μελέτη και υλοποίηση αυτού
του έργου.

Ερώτημα 4:
Για ποιο λόγο απαιτείται η εμπειρία συμμετοχής του Επιστημονικού Υπεύθυνου του Έργου σε
νομοπαρασκευαστική επιτροπή δημοσίου ή σχετική εποπτική αρχή;
Απάντηση 4:
Διευκρινίζουμε ότι: Απαιτείται εμπειρία συμμετοχής είτε σε νομοπαρασκευαστική επιτροπή
δημοσίου είτε σε άλλη σχετική εποπτική αρχή. (όχι νομοπαρασκευαστική εποπτική αρχή).

Ερώτημα 5
Να διευκρινιστεί εάν αντικείμενο του τρέχοντος έργου αποτελεί το σύνολο των απαιτήσεων του
GDPR για τον Δήμο και τα Νομικά Πρόσωπα που εποπτεύει, ή αποτελεί ένα τμήμα αυτού και θα
ακολουθήσει άλλο έργο.
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Απάντηση 5:
Το αντικείμενο του με αριθ.πρωτ. 3880/11.06.2020 διαγωνισμού «Παροχή Συμβουλευτικών
Υπηρεσιών για την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων στη καταγραφή και αποτύπωση των δεδομένων
και των δραστηριοτήτων επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στα πλαίσια
συμμόρφωσης με το νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων» περιγράφεται
αναλυτικά στην δημοσιευμένη διακήρυξη.

Ερώτημα 6:
Είναι δυνατή η παράταση της ημερομηνίας υποβολής των προσφορών για χρονικό διάστημα
πέραν της καταληκτικής ημερομηνίας που ορίζεται στη διακήρυξη ήτοι της 22.06.2020 και ώρα
10:00πμ;
Απάντηση 6:
Δεν κρίνεται σκόπιμη η παράταση της ημερομηνίας υποβολής των προσφορών πέραν της
καταληκτικής που ορίζεται στη διακήρυξη, ήτοι της 22.06.2020 και ώρα 10:00πμ.

Η παρούσα απόφαση έχει αναρτηθεί στο site της ΔΑΕΜ ΑΕ.
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Δημήτριος Σταμάτης
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