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ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Κέρκυρα 15/04/2020
Αρ. Πρωτ.: 3720/2020
ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ
Αριθμ. Διακήρυξης 2610/2020
Συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές
και κριτήριο ανάθεσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, (βάσει της
βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής), με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την προσαρμογή
του Ιονίου Πανεπιστημίου και του ΕΛΚΕ και των σχετικών συστημάτων, υποσυστημάτων και
δομών τους στον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ)
2016/679), με ταυτόχρονη παροχή υπηρεσιών Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ DPO) του ιδρύματος στο νέο κανονισμό για τα προσωπικά δεδομένα συνολικού
προϋπολογισμού 48.387,10€ πλέον ΦΠΑ 24%, ύψους 11.612,90€, ήτοι συνολικό ποσό
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 60.000,00€.

****
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο.1: Σε περίπτωση που η Ομάδα Έργου αποτελείται και από εξωτερικούς
συνεργάτες απαιτείται να κάνουν ξεχωριστά ο καθένας ΤΕΥΔ ή αρκεί γι’ αυτούς η υπεύθυνη
δήλωση του ν. 1599/86 συνεργασίας του στελέχους με τον συμμετέχοντα για όλη τη διάρκεια
του έργου, που αναφέρεται στην σελ. 33 της διακήρυξης;
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ Νο.1: Στη διακήρυξη αναφέρονται σχετικά:
(Άρθρο 8: Δικαίωμα – Προϋποθέσεις συμμετοχής – Δικαίωμα συμμετοχής).
• Παρ. 8.3 (σελ. 14): Το ΤΕΥΔ συμπληρώνεται, υπογράφεται, υποβάλλεται κατά
περίπτωση ως εξής:
• Παρ. 8.3 (σελ. 16):
Επισημαίνεται ότι: Κάθε οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, πρέπει να
συμπληρώσει και να υποβάλει ένα ΤΕΥΔ.
………………………
Όταν συμμετέχουν οικονομικοί φορείς υπό τη μορφή ένωσης, πρέπει να συμπληρωθεί
και να υποβληθεί για κάθε φορέα – μέλος της ένωσης χωριστό ΤΕΥΔ, στο οποίο
παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη II έως ΙV.
• Παρ 8.5 (γ) (σελ. 17-18):
Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 131 του Ν. 4412/2016, όταν ο προσφέρων προτίθεται
να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα (ποσοστό) της σύμβασης που ξεπερνάει το
30% τότε υποβάλλει υποχρεωτικά χωριστό/ά ΤΕΥΔ όπου παρατίθενται οι πληροφορίες
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που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α, Β και Γ του Μέρους ΙΙΙ του ΤΕΥΔ για καθέναν
από τον/τους υπεργολάβο/ους.
• Παρ. 8.6 (σελ. 18-19):
Σε περίπτωση στήριξης στις ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων ο υποψήφιος
οικονομικός φορέας θα πρέπει να συνυποβάλει, εντός του φακέλου δικαιολογητικών
συμμετοχής αυτού, χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ για κάθε τρίτο οικονομικό φορέα στις
ικανότητες του οποίου πρόκειται να στηριχθεί προς απόδειξη της τεχνικής και
επαγγελματικής του ικανότητας.

ΕΡΩΤΗΜΑ Νο.2: Στο άρθρο 10, παρ. Α της διακήρυξης ορίζεται ότι στο φάκελο
δικαιολογητικών συμμετοχής υποβάλλεται μόνο το ΤΕΥΔ και τα έγγραφα που απαιτούνται για
την εξακρίβωση της νόμιμης εκπροσώπησης. Στην παράγραφο Β του ιδίου άρθρου(σελ.
23)ορίζεται ότι πρέπει να υποβληθούν, πέραν της τεχνικής προσφοράς, και «τα έγγραφα και
δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την τεχνική επάρκεια του προσφέροντα, σύμφωνα με το
Παράρτημα Α –Τεχνικές Προδιαγραφές –Παραδοτέα». Μολαταύτα διαπιστώνεται ότι Άρθρο
στο Παράρτημα Α δεν ορίζονται τα έγγραφα τεχνικής επάρκειας, όπως ανακριβώς αναφέρει
η παραπάνω διάταξη. Αντίθετα, τα έγγραφα τεχνικής επάρκειας των διαγωνιζομένων
αποτελούν δικαιολογητικά κατακύρωσης και περιγράφονται αναλυτικά στο οικείο σημείο του
άρθρου 14 της διακήρυξης (σελ. 28 επ.) και όχι στο Παράρτημα Α, η δε συνδρομή τους κατά
το χρόνο υποβολής προσφοράς διασφαλίζεται με τη συμπλήρωση και υποβολή του ΤΕΥΔ της
διακήρυξης, κατά τα παραπάνω αναφερόμενα στην παράγραφο Α του άρθρου 10. Ως εκ
τούτου παρακαλούμε να επιβεβαιώσετε ότι εκ παραδρομής γίνεται αναφορά στα έγγραφα
που τεκμηριώνουν την τεχνική επάρκεια του προσφέροντα με παραπομπή στο Παράρτημα Α
της διακήρυξης και ότι τα έγγραφα αυτά υποβάλλονται μόνο ως δικαιολογητικά
κατακύρωσης και όχι με την κατάθεση της τεχνικής προσφοράς.
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ Νο.2: (Άρθρο 14: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ- ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ (άρθρα 86, 96, 100, 102 και 117 παρ. 2 του ν. 4412/2016)
Τα έγγραφα που τεκμηριώνουν την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα του προσφέροντα
υποβάλλονται μόνο ως δικαιολογητικά κατακύρωσης και όχι με την κατάθεση της τεχνικής
προσφοράς (παρ. ΣΤ 2. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα – σελ. 32-33)

ΕΡΩΤΗΜΑ Νο.3: Ορίζεται στη σελίδα 31 της διακήρυξης ότι απαιτείται να υποβληθεί «Για τις
περιπτώσεις της παραγράφου Γ’, ενότητα 8.2 της παρούσης α) πιστοποιητικό από τη
Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από
το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του
οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή σε περίπτωση αδυναμίας
εκδόσεως αυτού από την αρμόδια διεύθυνση, την προβλεπόμενη από την παράγραφο 2 του
άρθρου 80 του ίδιου νόμου ένορκη βεβαίωση β) ένορκη βεβαίωση ενώπιον
συμβολαιογράφου, ότι δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο
άρθρο 73 παρ. 2γ του ν. 4412/2016, για τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς που δεν
απασχολούσαν προσωπικό για το χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία
λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής.» Λαμβανομένου υπόψη
ότι σύμφωνα με το άρθρο 376 παρ. 17 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο
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43 παρ. 46ατου ν. 46ο5/2019, «Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του πιστοποιητικού που
προβλέπεται στην περίπτωση γ` της παραγράφου 2 του άρθρου 80, αυτό αντικαθίσταται από
υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ
σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού», παρακαλούμε να επιβεβαιωθεί ότι για την
κάλυψη της απαίτησης αυτής απαιτείται η υποβολή είτε απλής υπεύθυνης δήλωσης του
διαγωνιζόμενου, όπως αναφέρει ο νόμος, είτε ένορκης βεβαίωσης όπως αναφέρει κατά τα
παραπάνω η διακήρυξης.
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ Νο.3:
Θα ληφθεί υπόψη το άρθρο 376 παρ. 17 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο
43 παρ. 46α του ν. 4605/2019, «Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του πιστοποιητικού που
προβλέπεται στην περίπτωση γ` της παραγράφου 2 του άρθρου 80, αυτό αντικαθίσταται από
υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ
σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού».

ΕΡΩΤΗΜΑ Νο.4: Ορίζεται στη σελίδα 33 της διακήρυξης ότι για την απόδειξη των οριζόμενων
απαιτήσεων, πέραν της υπεύθυνης δήλωσης που πρέπει να υποβάλουν ο Υπεύθυνος και τα
Μέλη της Ομάδας Έργου, θα πρέπει να υποβληθούν και «βεβαιώσεις για την απόδειξη της
εργασιακής τους εμπειρίας». Παρακαλούμε να επιβεβαιωθεί ότι οι εν λόγω βεβαιώσεις του
εργοδότη απαιτούνται μόνο για την απόδειξη του ότι συγκεκριμένα μέλη της ομάδας έργου
διαθέτουν τουλάχιστον 5ετή εμπειρία στο αντικείμενό τους, όπου αυτό είναι απαραίτητο.
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ Νο.4:
Εξυπακούεται ότι τα αποδεικτικά μέσα τεκμηριώνουν τα τεθέντα από την διακήρυξη κριτήρια
επιλογής.

ΕΡΩΤΗΜΑ Νο.5: Ως χρόνος ολοκλήρωσης των υπηρεσιών ορίζεται στη διακήρυξη (σελ. 36)
αφενός μεν 20 μήνες για τις υπηρεσίες προσαρμογής στο GDPR και «έως τις 31/12/2022» για
τις υπηρεσίες DPO. Επιπλέον ορίζεται στη σελίδα 51 της διακήρυξης ότι «Η διάρκεια παροχής
των υπηρεσιών DPO θα είναι ίση με τη διάρκεια της σύμβασης και οι σχετικές υπηρεσίες θα
παρέχονται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μέχρι και την ημερομηνία λήξης
αυτής», στο δε έντυπο οικονομικής προσφοράς, και συγκεκριμένα στη σελ. 77 της
διακήρυξης, στην πρώτη στήλη του πίνακα οικονομικής προσφοράς, απαιτείται να δηλωθούν
οι προσφερόμενοι ανθρωπομήνες σε αριθμό όσον αφορά τόσο τις υπηρεσίες για την
προσαρμογή στο ΓΚΠΔ, όσο και για τις υπηρεσίες DPO. Λαμβανομένων υπόψη των παραπάνω
όρων της διακήρυξης, και του γεγονότος ότι ο ακριβής χρόνος υπογραφής της σύμβασης δεν
είναι γνωστός στους διαγωνιζόμενους, δεν είναι δυνατός ο ακριβής προσδιορισμός της
παροχής των υπηρεσιών DPO(όπως συμβαίνει με τις λοιπές υπηρεσίες), με αποτέλεσμα να
μην μπορούν να καταχωρισθούν, υπό συνθήκες διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης των
διαγωνιζομένων, οι ανθρωπομήνες του πίνακα οικονομικής προσφοράς με βάση ενιαία
δεδομένα για όλους τους διαγωνιζόμενους, αλλά και να μην είναι συγκρίσιμες, υπό συνθήκες
ίσου μέτρου κρίσεως, τελικά οι προσφορές. Και τούτο διότι εξαναγκάζεται κάθε
διαγωνιζόμενος να λάβει ως βάση του υπολογισμού του τον απροσδιόριστο χρόνο σύναψης
της σύμβασης και να υπολογίσει τον χρόνο παροχής των υπηρεσιών DPO κατά προσέγγιση
και όχι με βάση τα αναφερόμενα στη διακήρυξη. Λαμβανομένου δε υπόψη ότι η χρονική
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κατανομή ανά θέμα και δραστηριότητα του έργου αποτελεί και βαθμολογούμενο κριτήριο,
σύμφωνα με τη σελ. 52 της διακήρυξη, ο μη καθορισμός του χρόνου παροχής των υπηρεσιών
στη διακήρυξη, όχι μόνο καθιστά αδύνατη την ισότιμη σύγκριση των οικονομικών
προσφορών, αλλά δύναται να οδηγήσει και σε ανισότητες κατά τη βαθμολόγηση των
τεχνικών προσφορών. Για το λόγο αυτό, και προκειμένου να εξασφαλιστεί η ισότιμη σύγκριση
τόσο των τεχνικών όσο και των οικονομικών προσφορών, παρακαλούμε να προσδιορίσετε
επακριβώς τον επιθυμητό χρόνο παροχής των υπηρεσιών DPO για όλους τους
διαγωνιζόμενους με ενιαίο τρόπο.
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ Νο.5: (Άρθρο 19: Χρόνος και Τόπος Παράδοσης και Παράρτημα Α – Άρθρο 4.6
Υπηρεσίες Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων, σε συνδυασμό με Παράρτημα Ε – Έντυπο
Οικονομικής Προσφοράς)
Θα εκδοθεί τροποποιητική διακήρυξη στην οποία το προαναφερθέν άρθρο 19 ορίζει ως
χρόνο ολοκλήρωσης των υπηρεσιών «Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPΟ) και
υποστηρικτικής ομάδας προς το Ιόνιο Πανεπιστήμιο», έως τριάντα (30) μήνες από την
υπογραφή της. Σε κάθε περίπτωση ημερομηνία λήξης της σύμβασης θα είναι η 31η/12/2022.

ΕΡΩΤΗΜΑ Νο.6:
6.1.Υπάρχει κάποιο σύστημα προστασίας (Firewall/IPS/IDS) το οποίο μπορεί να λειτουργήσει
αποτρεπτικά
για
την
υλοποίηση
της
δοκιμής;
(ΣΗΜΕΙΩΣΗ: εάν ΝΑΙ, θα πρέπει να η IP μας να δηλωθεί σε White List)
6.2. Πόσες public IPs θα ελεγχθούν;
6.3. Πόσες private IPs θα ελεγχθούν;
6.4. Η απομακρυσμένη πρόσβαση στο εσωτερικό δίκτυο θα πρέπει να γίνει μέσω VPN.
Υπάρχει αυτή η τεχνική δυνατότητα;
6.5. Οι εφαρμογές που θα ελεγχθούν βρίσκονται σε περιβάλλον δοκιμών ή σε περιβάλλον
παραγωγής;
6.6. Πόσες / ποιες είναι οι εφαρμογές που θα ελεγχθούν;
6.7. Πόσες σελίδες / φόρμες βρίσκονται ΣΥΝΟΛΙΚΑ από όλες τις εφαρμογές (κατά προσέγγιση)
στο πεδίο της δοκιμής;
6.8. Η εφαρμογή χρησιμοποιεί έλεγχο ταυτότητας δύο παραγόντων; (π.χ. συνδυασμός
οποιωνδήποτε δύο από τα βιομετρικά στοιχεία, μάρκες, κωδικοί πρόσβασης / φράσεις);
6.9. Πόσους ρόλους χρηστών έχει η εφαρμογή (π.χ. Διαχειριστής, Συντονιστής, Πελάτης);
Ποιες από αυτές πρέπει να δοκιμαστούν κατά τη διάρκεια της δέσμευσης;
(ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η απάντηση σας να είναι παρακαλούμε ανά εφαρμογή που θέλετε να ελεγχθεί)
6.10. Η εφαρμογή χρησιμοποιεί μια τεχνολογία Web Services που θα είναι στο πεδίο της
δοκιμής; Εάν ναι, αναφέρατε κατά προσέγγιση (αν γνωρίζετε), πόσες μέθοδοι Web Service
είναι διαθέσιμες.
6.11. Η εφαρμογή φιλοξενείται στο Cloud, σε τρίτο πάροχο ή στις εγκαταστάσεις σας; Εάν δεν
φιλοξενείται στις εγκαταστάσεις σας, είναι ο πάροχος ενημερωμένος για την δοκιμή
διείσδυσης; Είναι η υπηρεσία προστατευμένη από τους μηχανισμούς ασφαλείας του
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παρόχου; (ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η απάντηση σας να είναι παρακαλούμε ανά εφαρμογή που θέλετε να
ελεγχθεί)
6.12. Είναι η εφαρμογή προσβάσιμη μέσω του Διαδικτύου ή μέσω VPN;
(ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η απάντηση σας να είναι παρακαλούμε ανά εφαρμογή που θέλετε να ελεγχθεί)
6.13. Σε ποιο ποια γλώσσα έχει συνταχθεί η εφαρμογή; (π.χ. ASP.NET, Java, PHP, κ.λπ.)
(ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η απάντηση σας να είναι παρακαλούμε ανά εφαρμογή που θέλετε να ελεγχθεί)
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ Νο.6:
Μέρος των απαντήσεων στα ως άνω ερωτήματα αποτελεί τμήμα της μελέτης, και
συγκεκριμένα αναμένεται να είναι αποτέλεσμα της υπηρεσίας «Καταγραφή και αξιολόγηση
της υφιστάμενης κατάστασης» (σελ. 44 της διακήρυξης).
• Για τον αριθμό των χρηστών εφαρμογών και συστημάτων γράφει στη σελ. 43 της
διακήρυξης ότι: «Το προσωπικό του Πανεπιστημίου αποτελείται από 198 άτομα Διδακτικό,
Ερευνητικό και Εργαστηριακό Προσωπικό και 74 άτομα Διοικητικό Προσωπικό. Η
δυναμικότητα του Ιδρύματος σε φοιτητές είναι περίπου 12.000 προπτυχιακοί, 1.000
μεταπτυχιακοί φοιτητές και 300 υποψήφιοι διδάκτορες (στοιχεία Νοεμβρίου 2019).»
• Για τον αριθμό και το είδος των εφαρμογών και συστημάτων υπάρχει στη σελ. 43 της
διακήρυξης ενδεικτικός πίνακας των συστημάτων και υποδομών. Τα πληροφοριακά
συστήματα και εφαρμογές που καταγράφονται στον ενδεικτικό πίνακα συστημάτων και
υποδομών, φιλοξενούνται στις εγκαταστάσεις του Ιονίου Πανεπιστημίου.
• Για την απομακρυσμένη πρόσβαση επισημαίνεται στη σελ. 36 της διακήρυξης ότι:
«Οι υπηρεσίες θα παρασχεθούν στους τόπους όπου εδρεύουν τα Πληροφοριακά Συστήματα
του Ιονίου Πανεπιστημίου και υλοποιούνται οι υπηρεσίες δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα. Ο ανάδοχος οφείλει να παρευρίσκεται στην έδρα του Ιονίου Πανεπιστημίου κατά
την παροχή υπηρεσιών για την υποβοήθηση προσαρμογής του Ιονίου Πανεπιστημίου στον
Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR), για συνολικό διάστημα κατ'
ελάχιστον 3 μηνών(75 εργάσιμες ημέρες).»
• Από τα ενδεικτικά πληροφοριακά συστήματα που παρατίθενται στην διακήρυξη,
είναι προσβάσιμα μέσω διαδικτύου τα παρακάτω:
1) Πληροφοριακό Σύστημα Φοιτητολογίου,
2) Πληροφοριακό Σύστημα ΕΛΚΕ,
3) Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο,
4) Πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης και
5) Ιστότοποι.

ΕΡΩΤΗΜΑ Νο.7: Στη σελίδα 44 της διακήρυξης, παράγραφος 4.2.1 αναφέρεται πως ο
ανάδοχος αναμένεται να κάνει χρήση εξειδικευμένων εργαλείων για data
discovery/classification στις κεντρικές πληροφοριακές δομές του Ιονίου Πανεπιστημίου. Για
το λόγο αυτό θα θέλαμε να ζητήσουμε κάποιες διευκρινήσεις – πληροφορίες για τον όγκο
των δεδομένων που υπάρχει στις κεντρικές πληροφορικές δομές του Πανεπιστημίου, καθώς
και για τα λειτουργικά συστήματα που χρησιμοποιούνται.
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ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ Νο.7:
Αναφορικά με το αίτημα της εταιρείας για διευκρινίσεις για τον διαγωνισμό, η σχετική
πληροφορία έχει ως εξής:
•
•

Πληροφοριακά Συστήματα: Τα ΠΣ του Ιδρύματος είναι Windows Server Βased και ο
όγκος δεδομένων για το σύνολο τους είναι 25GB.
Υπηρεσίες Δικτύου: Οι δικτυακές υπηρεσίες του Ιδρύματος είναι Linux Based, όπως
επίσης γίνεται χρήση Router OS και Cisco IOS.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών
και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΙΠ
Ψηφιακά υπογεγραμμένο
από IOSIF PAPADATOS

Καθηγ. Ιωσήφ Παπαδάτος
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