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Προς
Κάθε ενδιαφερόμενο

Θέμα: Παροχή Διευκρινίσεων σχετικά με τον διαγωνισμό για την παροχή
υπηρεσιών υπεύθυνου προστασίας δεδομένων DPO στα πλαίσια της εφαρμογής
των διατάξεων του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων
Υποβλήθηκαν από ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς, τα ακόλουθα
διευκρινιστικά ερωτήματα, στα οποία παραθέτουμε τις σχετικές διευκρινήσεις:
1. «Στον διαγωνισμό αναφέρεστε σε «ενδιαφερόμενο». Ο διαγωνισμός αφορά εταιρείες
που θα παράσχουν υπηρεσίες υποστήριξης για τη συμμόρφωση GDPR δηλώνοντας την
εταιρεία ή ένα φυσικό πρόσωπο που εργάζεται στην εταιρεία αυτή ως DPO ή έχουν
δικαίωμα συμμετοχής και φυσικά πρόσωπα / ελεύθεροι επαγγελματίες που ασκούν το
επάγγελμα του νομικού ή του επιστήμονα πληροφορικής ή κάποιο άλλο επάγγελμα και
θα δηλωθούν ως DPO της ΕΥΑΘ στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων;»
Όπου "ενδιαφερόμενος" νοείται «ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας» ο οποίος
ορίζεται από τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και συγκεκριμένα εδ. 11 παρ. 1 αρ. 2: «11)
ως «οικονομικός φορέας» νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή δημόσιος φορέας ή
ένωση αυτών των προσώπων ή/και φορέων, συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών
συμπράξεων επιχειρήσεων, που προσφέρει στην αγορά εκτέλεση εργασιών ή/και έργου,
προμήθεια προϊόντων ή παροχή υπηρεσιών».

2. «Εάν ο διαγωνισμός δεν αφορά μόνο εταιρείες, τότε για παράδειγμα, για το επάγγελμα
του επιστήμονα Πληροφορικής που συνδέεται άμεσα με τον ρόλο του DPO, δεν
υπάρχει επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο. Επίσης, δεν παρέχεται εγγυητική επιστολή
εάν ο «ενδιαφερόμενος» είναι φυσικό πρόσωπο / ελ. Επαγγελματίας»
Για τη συμμετοχή ενός οικονομικού φορέα στη διαδικασία του διαγωνισμού
απαιτούνται κατ’ ελάχιστον να υποβληθούν τα έγγραφα τα οποία αναγράφονται στους
Γενικούς Όρους της σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Συγκεκριμένα ο
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οικονομικός φορέας θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο επαγγελματικό ή εμπορικό
επιμελητήριο, το οποίο θα είναι το σχετικότερο δυνατό με την άσκηση της
δραστηριότητας που απαιτείται για την εκτέλεση του φυσικού αντικειμένου της
παρούσας. Επιπλέον ο οικονομικός φορέας θα πρέπει να υποβάλλει με την προσφορά
του, εγγυητική επιστολή για τη συμμετοχή του στον διαγωνισμό, ύψους 2% επί της
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Στην περίπτωση την οποία ο οικονομικός φορέας δεν
ικανοποιεί τις ανωτέρω απαιτήσεις, η προσφορά του απορρίπτεται λόγω ελλείψεων.

3. «Παρακαλώ αναφέρετε ποια είναι τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που
ικανοποιούν για εσάς το κριτήριο άμεσης σχέσης που απαιτείται για την εκτέλεση
του Έργου. Να σας ενημερώσω ότι προς το παρόν δεν υπάρχει επίσημος φορέας
αποδοχής

των

πιστοποιητικών

GDPR

που

προσφέρονται

από

διάφορες

εταιρείες/οργανισμούς πιστοποίησης»
Αρκεί η εγγραφή του οικονομικού φορέα στο σχετικότερο επιμελητήριο με την άσκηση
της δραστηριότητας η οποία απαιτείται για την εκτέλεση του φυσικού αντικειμένου της
παρούσας.

4. «Με βάση το κείμενο του διαγωνισμού, οι «ενδιαφερόμενοι» υποβάλλουν τρία
έγγραφα, (ανεξαρτήτως των παραπάνω ερωτήσεων): α. πιστοποίησης μητρώου, β.
υπεύθυνης δήλωσης και γ. εγγύησης συμμετοχής. Αυτά τα έγγραφα, σύμφωνα με το
κείμενο του διαγωνισμού αποτελούν την τεχνική προσφορά. Παρακαλώ να δοθούν
οδηγίες σχετικά με την οικονομική προσφορά και εάν θα πρέπει να είναι σε ξεχωριστό
φάκελο, ανώνυμο, κλπ.»
Τα τρία ανωτέρω έγγραφα αποτελούν τα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από τον
ενδιαφερόμενο οικονομικό για την συμμετοχή του στη διαδικασία του διαγωνισμού. Η
Τεχνική προσφορά θα περιλαμβάνει την υπεύθυνη δήλωση που περιγράφεται στο
κείμενο των διευκρινήσεων με αρ. πρωτ. 16718/9-8-2019 το οποίο έχει αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα της ΕΥΑΘ ΑΕ.
Τα Δικαιολογητικά συμμετοχής, η Τεχνική προσφορά καθώς και η Οικονομική
προσφορά δύναται να υποβληθούν είτε σε έναν ενιαίο φάκελο, είτε σε ξεχωριστούς
φακέλους.

5. «Με βάση τα παραπάνω ερωτήματα, παρακαλώ αναφέρετε ποια είναι ακριβώς τα
τμήματα της προσφοράς που πρέπει να σας σταλθεί για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό
(θα υπάρχει παρουσίαση ενδιαφερόμενου που θα περιγράφει την εμπειρία του σε έργα
2

GDPR/DPO? Ποιος είναι ο λόγος ύπαρξης του κεφαλαίου Ειδικοί Όροι αφού
περιλαμβάνονται εκ των πραγμάτων στο αντικείμενο του DPO? Μήπως πρέπει να
υπάρχει και πρόταση ικανοποίησης των ειδικών όρων που περιγράφονται στο κείμενο
του διαγωνισμού με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες της ΕΥΑΘ?) καθώς και τα
απαραίτητα έγγραφα για κάθε τμήμα της προσφοράς»
Στο κεφάλαιο Ειδικοί όροι της σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
περιγράφονται οι υποχρεώσεις και τα καθήκοντα τα οποία θα πρέπει να εκτελεστούν
από τον ανάδοχο. Ως προς το μέρος των Ειδικών όρων που αποτελεί και το υπ’ αρ.
πρωτ. ΕΥΑΘ ΑΕ 16718/9-8-2019 έγγραφο το οποίο έχει δημοσιευτεί στον διαδικτυακό
τόπο της ΕΥΑΘ Α.Ε. Ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας θα πρέπει να καταθέσει
με την προσφορά του υπεύθυνη δήλωση σχετική με την αιτούμενη εμπειρία.

6. « α) εάν με τον όρο “εταιρεία παροχής υπηρεσιών” που μνημονεύεται στην παρ. 2 της
επιστολής παροχής διευκρινήσεων (Αρ. Πρωτ.: 16718/9 8-2019) του διαγωνισμού με
Αρ. Πρωτ.: 16420/5-8- 2019, συμπεριλαμβάνεται και κάθε οργανισμός του δημοσίου
και ευρύτερου δημοσίου τομέα»
Ως «εταιρεία παροχής υπηρεσιών» νοείται και κάθε οργανισμός του δημοσίου καθώς
και ευρύτερου δημοσίου τομέα

7. «β) εάν η εγγύηση συμμετοχής που ζητείται ως γενικός όρος στην πρόσκληση (με Αρ.
Πρωτ.: 16420/5-8-2019) εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό επί της
προϋπολογισθείσης δαπάνης των 10.000 € ή των 20.000 € χωρίς ΦΠΑ».
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής είναι ίση για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2%
επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς τον ΦΠΑ «μη συνυπολογιζόμενων
των δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης της σύμβασης εκτός ΦΠΑ» (παρ. 1α αρ. 72
του Ν.4412/2016). Κατά συνέπεια το ποσό της εγγυητικής επιστολής για τη συμμετοχή
του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα υπολογίζεται βάσει του προϋπολογισμού των
10.000,00€, εκτός ΦΠΑ και ανέρχεται στο ύψος των 200€.

Ο Διευθυντής Οικονομικών
Εσωτερική διανομή:
1. Χρονολογικό αρχείο
2. Δ/νση Οικονομικών

Δημήτρης Αλεξανδρής
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