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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Αριθμ. Πρωτ.: 2610/2020
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ
ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Συνοπτικό διαγωνισμό 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€.
Κωδικός CPV των υπό προμήθεια υπηρεσιών: 72000000-5 «Υπηρεσίες τεχνολογίας των
πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη».
Ο διαγωνισμός διενεργείται στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου (3): «Δράσεις
συστημικού χαρακτήρα – Προσαρμογή ΕΛΚΕ ΙΠ στο νέο Κανονισμό για τα προσωπικά
δεδομένα (GDPR)» της πράξης «Δράσεις υποστήριξης της λειτουργίας του Ιονίου
Πανεπιστημίου ως δικαιούχου στη διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων του
ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ», με Κωδικό ΟΠΣ 5045475 στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, ΕΠ «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον
καθηγητή Βασίλειο Χρυσικόπουλο. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο– ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους,
Το κονδύλι που βαρύνει η εν λόγω προμήθεια είναι: «Αποζημίωση τρίτων (Υπεργολάβων) με
ΤΠΥ που δεν εντάσσονται στο προσωπικό του έργου» με κωδικό ΕΓΛΣ 61-90 του υποέργου
3: «Δράσεις συστημικού χαρακτήρα – Προσαρμογή ΕΛΚΕ ΙΠ στο νέο Κανονισμό για τα
προσωπικά δεδομένα (GDPR)» της πράξης με τίτλο «Δράσεις υποστήριξης της λειτουργίας
του Ιονίου Πανεπιστημίου ως δικαιούχου στη διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων του
ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ» (κωδικός έργου ΕΛΚΕ ΙΠ: 80347).
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Ο Ανάδοχος θα λαμβάνει τις γενικές κατευθύνσεις υλοποίησης από τον Επιστημονικό
Υπεύθυνο του έργου καθηγητή Βασίλειο Χρυσικόπουλο, ο οποίος φέρει την ευθύνη της
παρακολούθησης και του ελέγχου για την επάρκεια των υπηρεσιών που παρέχονται, και θα
ενεργεί υπό την εποπτεία της Αναθέτουσας Αρχής.
Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο των υπηρεσιών που περιγράφονται στην παρούσα
διακήρυξη.
Στο διαγωνισμό δεν θα γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
Τόπος κατάθεσης προσφορών: Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης ΕΛΚΕ
Ιονίου Πανεπιστημίου, Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49132, Κέρκυρα.
Γλώσσα υποβολής προσφορών: Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην
ελληνική.
Ισχύς προσφορών: Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες οικονομικούς
φορείς για διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από την επόμενη μέρα της διενέργειας του
Διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η Αναθέτουσα Αρχή πριν από τη λήξη ισχύος της προσφοράς, μπορεί να ζητήσει εγγράφως
από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς να παρατείνουν τη διάρκεια ισχύος των
προσφορών τους σύμφωνα με το αρ. 97 παρ. 2 του ν. 4412/2016 κατ’ ανώτατο όριο για
χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.
Εγγυήσεις: Εγγύηση καλής εκτέλεσης 5% επί της συμβατικής αξίας (χωρίς ΦΠΑ) της
προμήθειας.
Καταληκτική ημ/νία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 04/05/2020, ώρα 14:00 μ.μ.
Ημερομηνία Διενέργειας του Διαγωνισμού: 05/05/2020 ημέρα Τρίτη, και ώρα 11:00 π.μ.
Τόπος Διενέργειας: Γραφεία ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ Ιονίου Πανεπιστημίου, Ιωάννου Θεοτόκη 72,
49132, Κέρκυρα.
Διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης: Η χρονική διάρκεια της σύμβασης εκτείνεται από την
υπογραφή της έως την 31η/12/2022.
Τόπος παράδοσης των υπό προμήθεια υπηρεσιών: 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). Ο ανάδοχος οφείλει να παρευρίσκεται στην έδρα του Ιονίου
Πανεπιστημίου κατά την παροχή υπηρεσιών Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPΟ) και
υποστηρικτικής ομάδας προς το Ιόνιο Πανεπιστήμιο), κατ’ ελάχιστον δύο (2) ημέρες την
εβδομάδα για όλη τη διάρκεια του έργου.
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Δικαίωμα Συμμετοχής: Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη
αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε κράτος - μέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), καθώς και σε
τρίτες χώρες υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 25 του ν. 4412/2016.
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με ανοικτή διαδικασία, με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης
η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, (βάσει της βέλτιστης σχέσης
ποιότητας – τιμής), και σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016.
Η παρούσα περίληψη θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Προγράμματος «Διαύγεια»
(https://diavgeia.gov.gr) και στο «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων»
(ΚΗΜΔΗΣ) (http://eprocurement.gov.gr). Η αναλυτική διακήρυξη θα αναρτηθεί στον
δικτυακό τόπο του ΕΛΚΕ του Ιονίου Πανεπιστημίου (http://rc.ionio.gr) και στο ΚΗΜΔΗΣ.
Γενικές Πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της διακήρυξης δίνονται από την Μονάδα
Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΛΚΕ του Ιονίου Πανεπιστημίου στο τηλέφωνο
2661087606 (e-mail: rc@ionio.gr) και στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών
http://rc.ionio.gr.
Πληροφορίες Ειδικές και Τεχνικής Φύσεως δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες από τον Δρ.
Χριστόφορο Νταντογιάν, Τηλ: 26610-87854, email: dadoyan@ionio.gr
Ερωτήματα υποβολής διευκρινίσεων υποβάλλονται μέχρι και την Τρίτη 28.04.2020 και ώρα
14:00 μ.μ.
ΜΕΡΟΣ Ι: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Διαγωνισμού
ΜΕΡΟΣ ΙΙ: Παραρτήματα
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.: Τεχνικές Προδιαγραφές – Παραδοτέα – Κριτήρια τεχνικής αξιολόγησης
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.: Σχέδιο Σύμβασης
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ.: Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ.: Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε.: Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ: Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος
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