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ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΡΙΘΜ. 435/2019

ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΠΘ
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1.

2.

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
Επωνυμία

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ταχυδρομική διεύθυνση

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Πόλη

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ταχυδρομικός Κωδικός

541 24

Κωδικός NUTS

EL522

Χώρα

ΕΛΛΑΔΑ

Κωδικός NUTS

GR122

Τηλέφωνο

2310-996871

Φαξ

2310-996907

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

ekouliak@ad.auth.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΥΛΙΑΚΙΩΤΗ

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

www.auth.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής.
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Πανεπιστήμιο, που αποτελεί Κεντρική Κυβερνητική Αρχή του
Παραρτήματος Ι του ν. 4412/2016 και ανήκει στη Γενική Κυβέρνηση (υποτομέας Νομικά
πρόσωπα Κεντρικής Κυβέρνησης και Δημόσιες Επιχειρήσεις (ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ).

3. Κύρια δραστηριότητα Αναθέτουσας Αρχής
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η Εκπαίδευση
4.

Φύση της σύμβασης.
Η σύμβαση αφορά προμήθεια.

5.

Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης προμήθειας/εκτέλεσης υπηρεσίας.
EL522

6.

•
•

Περιγραφή προμήθειας.
Αντικείμενο της παρούσας είναι η προμήθεια λογισμικού και υπηρεσιών συμβούλου που έχουν
στόχο την αναβάθμιση παρεχόμενων υπηρεσιών ΤΠΕ στο ΑΠΘ σε 4 άξονες, ως εξής:
Αναβαθμίσεις Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ψηφιακές υπογραφές, ηλεκτρονική
διακίνηση εγγράφων, διαχείριση ταυτότητας & πρόσβασης, επιχειρηματικής ευφυΐας )
Ενδυνάμωση της ηλεκτρονικής μάθησης (Λογισμικό υποστήριξης Κέντρου Δια Βίου
Μάθησης)
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•
•

Υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας και προστασίας προσωπικών δεδομένων (ΓΚΠΔ,
ISO 27001) και Λογισμικό σάρωσης ασφαλείας
Ενίσχυση της Παραγωγής Ψηφιακού Περιεχομένου.
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων (CPV) : 48000000-8
Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής και
79417000-0 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ασφάλειας.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 596.774,19 € χωρίς ΦΠΑ (με ΦΠΑ
24% 740.000,00 €), η οποία χωρίζεται στα παρακάτω τμήματα:
Βελτίωση υπηρεσιών και εφαρμογών
των τεχνολογιών των πληροφοριών και
των επικοινωνιών ΑΠΘ
Αναβαθμίσεις
υπηρεσιών
και
εφαρμογών για την υποστήριξη της
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
Λογισμικό ψηφιακής υπογραφής εγγράφων
μέσω web
Υπηρεσίας
εξ’
αποστάσεως
«Εγκεκριμένης» Ψηφιακής Υπογραφής

Τμήμα
Διαγωνισ
μού

Λογισμικό επεξεργασίας εγγράφων PDF

Τμήμα 3

Λογισμικό διαχείρισης ταυτότητας και
πρόσβασης
(Identity
and
Access
Management)
Λογισμικό
επιχειρηματικής
ευφυΐας
(Business Intelligence)
Λογισμικό
ηλεκτρονικής
διακίνησης
εγγράφων και ροών εργασίας
Αναβαθμίσεις
υπηρεσιών
και
εφαρμογών για την υποστήριξη της
ηλεκτρονικής μάθησης
Λογισμικό υποστήριξης Κέντρου Δια Βίου
Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ)
Δράσεις
κυβερνοασφάλειας
και
προστασίας προσωπικών δεδομένων
Υπηρεσίες συμβούλου και επιθεώρησης
ISO 27001 για τα κεντρικά datacenters του
ΑΠΘ
Υπηρεσίες συμβούλου για τη συμβατότητα
με τον κανονισμό ΓΚΠΔ
Λογισμικό σάρωσης ασφαλείας (security
scanning)
Παραγωγή Ψηφιακού Περιεχομένου

Τμήμα 1
Τμήμα 2

Προϋπολογισμό
ς χωρίς ΦΠΑ

Προϋπολογισμ
ός με ΦΠΑ

29.857,22 €

37.022,95 €

49.762,04 €

61.704,92 €

18.909,57 €

23.447,87 €

82.604,98 €

102.430,17 €

52.795,53 €

65.466,46 €

149.286,11 €

185.114,77 €

24.881,02 €

30.852,46 €

109.476,48 €

135.750,83 €

51.254,90 €

63.556,07 €

Τμήμα 4
Τμήμα 5
Τμήμα 6

Τμήμα 7

Τμήμα 8

Τμήμα 9
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Λογισμικό διαχείρισης, ποιοτικού ελέγχου
και μαζικής επεξεργασίας πρωτογενούς Τμήμα 10
ψηφιοποιημένου υλικού της ΒΚΠ

27.946,36 €

34.653,49 €

Επιτρέπεται η υποβολή προσφοράς για κάθε Τμήμα χωριστά, αλλά για το σύνολο των ειδών του
Τμήματος.
7. Δυνατότητα υποβολής εναλλακτικής/ών προσφοράς/ών.
Δεν προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής εναλλακτικών προσφορών
8. Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της σύμβασης
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή αυτής.

9. Διεύθυνση ηλεκτρονικής πρόσβασης στο Διαδίκτυο για ελεύθερη, πλήρη, άμεση και
δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης.
α)
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν
ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ..
β)

Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην προαναφερθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου.
10. Στοιχεία υποβολής προσφορών.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 8-7-2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα
23:59:59.
Τα κατά περίπτωση έγγραφα δικαιολογητικά που προσκομίζονται σε έντυπη μορφή
αποστέλλονται στην παρακάτω ταχυδρομική διεύθυνση:
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών υπηρεσιών Α.Π.Θ.
Διεύθυνση Περιουσίας και Προμηθειών
Τμήμα Προμηθειών (3ος όροφος κτιρίου Διοίκησης)
Πανεπιστημιούπολη Θεσσαλονίκης
54124 Θεσσαλονίκη
11. Γλώσσα σύνταξης προσφορών
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν ενστάσεις ή
προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται υποχρεωτικά
στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική
γλώσσα, επί ποινή αποκλεισμού.
Στις περιπτώσεις που με την αίτηση συμμετοχής ή την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά
έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄
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94) είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία
βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της
5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα
συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, επικυρωμένη είτε από πρόσωπο
αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της
χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο..
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά
εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984 (Α΄188).
Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική
γλώσσα, επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε
από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο
μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην
ελληνική.
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου,
θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
12. Χρόνος-τόπος αποσφράγισης των προσφορών.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί ηλεκτρονικά στις 12-7-2019, ημέρα
Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.
13. Απαιτούμενες εγγυήσεις.
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής,
Η Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.
4412/2016 και υπέρ του συμμετέχοντος, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσό ύψους σύμφωνα
με τον παρακάτω πίνακα ανά τμήμα του διαγωνισμού.

Βελτίωση υπηρεσιών και εφαρμογών των τεχνολογιών Τμήμα
των πληροφοριών και των επικοινωνιών ΑΠΘ
Διαγωνισμού
Αναβαθμίσεις υπηρεσιών και εφαρμογών
για την
υποστήριξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
Λογισμικό ψηφιακής υπογραφής εγγράφων μέσω web
Υπηρεσίας εξ’ αποστάσεως «Εγκεκριμένης» Ψηφιακής
Υπογραφής
Λογισμικό επεξεργασίας εγγράφων PDF
Λογισμικό διαχείρισης ταυτότητας και πρόσβασης (Identity

Ύψος
Εγγυητικής
επιστολής
συμμετοχής

Τμήμα 1

590,00 €

Τμήμα 2

990,00 €

Τμήμα 3
Τμήμα 4

370,00 €
1.650,00 €
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and Access Management)
Λογισμικό επιχειρηματικής ευφυΐας (Business Intelligence)
Λογισμικό ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων και ροών
εργασίας
Αναβαθμίσεις υπηρεσιών και εφαρμογών
για την
υποστήριξη της ηλεκτρονικής μάθησης
Λογισμικό υποστήριξης Κέντρου Δια Βίου Μάθησης
(ΚΕΔΙΒΙΜ)
Δράσεις
κυβερνοασφάλειας
και
προστασίας
προσωπικών δεδομένων
Υπηρεσίες συμβούλου και επιθεώρησης ISO 27001 για τα
κεντρικά datacenters του ΑΠΘ
Υπηρεσίες συμβούλου για τη συμβατότητα με τον κανονισμό
ΓΚΠΔ
Λογισμικό σάρωσης ασφαλείας (security scanning)
Παραγωγή Ψηφιακού Περιεχομένου
Λογισμικό διαχείρισης, ποιοτικού ελέγχου και μαζικής
επεξεργασίας πρωτογενούς ψηφιοποιημένου υλικού της
ΒΚΠ

Τμήμα 5

1.050,00 €

Τμήμα 6

2.980,00 €

Τμήμα 7

490,00 €

Τμήμα 8
2.180,00 €
Τμήμα 8
Τμήμα 9

1.020,00 €

Τμήμα 10

550,00 €

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του
χρόνου ισχύος της προσφοράς, ήτοι 13-4-2020, όπως καθορίζεται στην Παράγραφο 5 του
άρθρου 4 του παρόντος Κεφαλαίου, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή
μπορεί πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητήσει από τους συμμετέχοντες να παρατείνουν πριν τη
λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει τον όρο ότι
η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην
ένωση.
Ο ανάδοχος καταθέτει με την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης
ύψους 5% της συμβατικής αξίας.
Επίσης, ο ανάδοχος υποχρεούται, μετά την ολοκλήρωση της εκτέλεσης της σύμβασης, να
προσκομίσει, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητική
επιστολή καλής λειτουργίας των συμβατικών ειδών ύψους 3% επί της συμβατικής αξίας
χωρίς το ΦΠΑ.
14. Χρηματοδότηση – Πληρωμή.
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας διαδικασίας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας.
Η παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων και περιλαμβάνονται στην πράξη «Βελτίωση υπηρεσιών και εφαρμογών
των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών ΑΠΘ», η οποία έχει ενταχθεί στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» με βάση την απόφαση ένταξης με
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αρ. πρωτ. 6499/23-11-2018 του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας και έχει λάβει κωδικό MIS
5028288 (αριθμ. ενάριθ. έργου «2018ΕΠ00810196»), με συνολικό προϋπολογισμό 740.000,00€.
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.
15. Νομική μορφή που θα πρέπει να περιβληθεί ΄Ενωση Οικονομικών Φορέων σε περίπτωση
ανάθεσης της σύμβασης σε αυτήν.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Το
Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να
περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο που η
περιβολή αυτής της νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της
σύμβασης.
16. Προϋποθέσεις χρηματοοικονομικής επάρκειας/τεχνικής επαγγελματικής ικανότητας.
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία
σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς οι οποίοι υποβάλλουν προσφορά, θα πρέπει να
διαθέτουν:
i) γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών για τα οικονομικά έτη 2016, 2017 και 2018, ύψους
τουλάχιστον ίσο με το 100% του προϋπολογισμού του Τμήματος για το οποίο υποβάλλουν
προσφορά. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς σε περισσότερα του ενός Τμήματα, η εν λόγω
απαίτηση καλύπτεται από το Τμήμα με τον μεγαλύτερο προϋπολογισμό.
ii)να διαθέτουν κατάλληλες τραπεζικές βεβαιώσεις πιστοληπτικής ικανότητας του οικονομικού
φορέα, ύψους τουλάχιστον ίσο με το 50% του προϋπολογισμού του Τμήματος για το οποίο
υποβάλλουν προσφορά. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς σε περισσότερα του ενός
Τμήματα, η εν λόγω απαίτηση καλύπτεται από το Τμήμα με τον μεγαλύτερο προϋπολογισμό.
Εφόσον ο οικονομικός φορές προτίθεται να καλύψει τη σύμβαση από ίδια κεφάλαια, κατατίθενται
τραπεζικές βεβαιώσεις οικονομικής επάρκειας του φορέα για ύψος ίσο με το 50% του
προϋπολογισμού του Τμήματος για το οποίο υποβάλλουν προσφορά. Σε περίπτωση υποβολής
προσφοράς σε περισσότερα του ενός Τμήματα, η εν λόγω απαίτηση καλύπτεται από το Τμήμα με
τον μεγαλύτερο προϋπολογισμό.
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς, οφείλουν:
α) κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων οικονομικών ετών (2016, 2017 και 2018), να
έχουν εκτελέσει συμβάσεις μία (1) ή περισσότερες για είδη που σχετίζονται με το αντικείμενο της
παρούσας σύμβασης, το άθροισμα των οποίων να είναι ίσο με το 100% της εκτιμώμενης αξίας
της σύμβασης προ ΦΠΑ.
β) Να διαθέτουν έναν Υπεύθυνο Έργου με 10-ετή τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία σε
Διαχείριση Έργων Πληροφορικής ή Τηλεπικοινωνιών ο οποίος να διαθέτει ανάλογο πτυχίο στην
περιοχή των ΤΠΕ. Σε περίπτωση κατακύρωσης σε συμμετέχοντα περισσότερων του ενός
τμημάτων, μπορεί να δηλωθεί ένας (1) Υπεύθυνος Έργου για όλα τα τμήματα, εφόσον αυτός
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καλύπτει όλες τις τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις των επιμέρους τμημάτων του διαγωνισμού.
Διαφορετικά μπορούν να δηλωθούν διαφορετικοί υπεύθυνοι έργου ανά τμήμα .
Ειδικότερα για το Τμήμα 6 του Διαγωνισμού και επιπρόσθετα από τις παραπάνω
απαιτήσεις α-β:
Να διαθέτουν εμπειρία αντίστοιχων έργων ως εξής: να διαθέτουν εμπειρία αντίστοιχων έργων
ως εξής: κατά τη διάρκεια τελευταίας πενταετίας, να έχουν προμηθεύσει και εγκαταστήσει
τουλάχιστον δύο (2) αντίστοιχα έργα στο χώρο της εκπαίδευσης (ΑΕΙ, ΤΕΙ) πλήρους ηλεκτρονικής
διαχείρισης και διακίνησης εγγράφων, καθώς επίσης και να έχουν εκτελέσει κατά τη διάρκεια
τελευταίας πενταετίας τουλάχιστον δύο (2) αντίστοιχα έργα με διακίνηση εγγράφων με ψηφιακές
υπογραφές, τα οποία να είναι σε παραγωγική λειτουργία. Για την απόδειξη της επιτυχούς
ολοκλήρωσης απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης καλής λειτουργίας/ εκτέλεσης ή πρωτοκόλλου
οριστικής παραλαβής.
Ειδικότερα για το Τμήμα 8 του Διαγωνισμού και επιπρόσθετα από τις παραπάνω
απαιτήσεις α-β:
Να διαθέτουν εμπειρία αντίστοιχων έργων ως εξής: να έχουν ολοκληρώσει ή να υλοποιούν
τουλάχιστον πέντε (5) έργα συμμόρφωσης με τον Κανονισμό Γενικής Προστασίας Δεδομένων,
τρία (3) από τα οποία σε δημόσιους φορείς. Για την απόδειξη της επιτυχούς ολοκλήρωσης
απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης καλής λειτουργίας/ εκτέλεσης ή πρωτοκόλλου οριστικής
παραλαβής και για την απόδειξη της υλοποίησης απαιτούνται αντίγραφα συμβάσεων.
Ο Υπεύθυνος Έργου πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 5ετή εμπειρία στην εκπόνηση έργων
Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων ή/και Προστασίας Δεδομένων.
Η ομάδα έργου θα πρέπει να διαθέτει Νομικό Σύμβουλο με τουλάχιστον 5ετή εμπειρία στην
εκπόνηση έργων Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ή/και Ασφάλειας Πληροφοριακών
Συστημάτων.
Διευκρινίζεται ότι ο Υπεύθυνος Έργου και ο Νομικός Σύμβουλος για το Τμήμα 8 του διαγωνισμού
δηλώνονται από κάθε υποψήφιο στο Μέρος IV. Σημείο Γ. του ΕΕΕΣ. Τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά για την τεκμηρίωση των πιστοποιήσεών τους, θα κατατεθούν προς επιβεβαίωση
κατά την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης από τον προσωρινό ανάδοχο, σύμφωνα
με το άρθρο 2.2.9.2.Β της παρούσης.
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, οι ανωτέρω απαιτήσεις
των Παραγράφων 5 και 6 καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης.

18. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να
συμμορφώνονται με πιστοποίηση ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο πιστοποιητικό με πεδίο
εφαρμογής σχετικό με το Τμήμα του διαγωνισμού για το οποίο υποβάλλουν προσφορά.
19. Χρονική ισχύς προσφοράς.
Οι προσφορές ισχύουν για διάστημα οκτώ (8) μηνών από την επομένη της διενέργειας του
διαγωνισμού, καθώς και για το χρόνο που οι συμμετέχοντες θα αποδεχθούν, εφόσον κριθεί
απαραίτητο, να παρατείνουν την προσφορά τους.
20. Ειδικοί όροι εκτέλεσης της σύμβασης.

19PROC005078998 2019-06-07
Δεν υπάρχουν ειδικοί όροι εκτέλεσης της σύμβασης.
21. Κριτήριο κατακύρωσης.
Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής.
22. Ενστάσεις/Προδικαστικές Προσφυγές-Προθεσμίες.
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση
και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της
αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής
νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της
σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και
πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης
της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο
οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή (β)
δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως
γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει
τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι
δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία»
του ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη
«Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού
αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική
υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών.
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016
στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7 της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..
Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της
προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της
προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην
οφειλόμενη ενέργεια.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη
σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν.
4412/2016. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της
διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366
του ν.4412/2016.
Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ:
• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην
περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.
• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην
περ. β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.
Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και
νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε
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περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή
απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία
είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής.
Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής
από την ΑΕΠΠ.
Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των
ένδικων βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν.
4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών
από την κοινοποίηση ή πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την
άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο
372 παρ. 4 του ν. 4412/2016.
Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή
διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.
23. Άλλες πληροφορίες.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στη διακήρυξη αριθμ. 435/2019.
24. Δημοσίευση στην ΕΕΕΕ
Προκήρυξη της παρούσας απεστάλη ηλεκτρονικά στην ΕΕΕΕ στις 6-6-2019

Θεσσαλονίκη, 7-6-2019
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