
                                      

 

Αρ.Πρωτ.:   8171/30-11-2018 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

 

Θέμα: Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την υλοποίηση του έργου «Παροχή υπηρεσιών 

υποστήριξης της ΑΕΜΥ Α.Ε. για τη συμμόρφωσης στο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ 

679/2016), με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής». 

 

 

Προϋπολογισθείσα Δαπάνη: 18.900,00 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%). 

 

Κριτήριο Αξιολόγησης Ημερομηνία Δημοσίευσης στον 

Δικτυακό Τόπο της Εταιρείας 

 

Συμφερότερη Προσφορά αποκλειστικά 

βάσει τιμής 

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018 
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τ.κ. 13677, Γραφείο 
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7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13:00 

 

 

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για το έργο:  

«Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της ΑΕΜΥ Α.Ε. για τη συμμόρφωση στο Γενικό Κανονισμό 

Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ 679/2016), με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά 

αποκλειστικά βάσει τιμής». 

 
Η Οικονομική προσφορά θα συνταχθεί σύμφωνα με το  έντυπο οικονομικής προσφοράς  της 

παρούσας. 

 

 

Περιγραφή Έργου: 

Το έργο που περιγράφεται στην εν λόγω πρόσκληση περιλαμβάνει τα κάτωθι: 



                                      

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ- ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  
 

 
Το έργο αφορά στην ανάθεση σε Ανάδοχο της διαδικασίας συμμόρφωσης της εταιρείας «Ανώνυμη 

Εταιρεία Μονάδων Υγείας» στο «Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων» (ΓΚΠΔ-GDPR), (ΕΕ) 

2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 

 

1. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  

Ο φάκελος των Τεχνικών προδιαγραφών θα πρέπει να περιέχει:  
 Κατάλογο των μελών της ομάδας έργου των υποψηφίων Αναδόχων και συνοπτικά 

βιογραφικά σημειώματα όλων των μελών της. Η ομάδα έργου θα πρέπει να απαρτίζεται 

από τουλάχιστον τρία (3) μέλη, εκ των οποίων:  
• τα 2 μέλη (το ένα θα οριστεί υπεύθυνος έργου) θα πρέπει 

▪ να έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα Ασφάλειας Πληροφοριακών 

Συστημάτων και Πληροφοριών 

▪ να έχουν συμμετάσχει στην υλοποίηση αντίστοιχων έργων και να δοθούν οι 

σχετικές βεβαιώσεις. 

▪ Τουλάχιστον δύο ολοκληρωμένα  έργα στο χώρο της υγείας, για τα οποία θα 

προσκομιστούν οι σχετικές βεβαιώσεις. 

• το 1 μέλος θα είναι εξειδικευμένος νομικός σε θέματα Προστασίας Προσωπικών 

Δεδομένων . Για την απόδειξη της απαίτησης να κατατεθούν οι τίτλοι σπουδών και οι 

βεβαιώσεις έργων Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. 

• τουλάχιστον 1 μέλος της ομάδας θα πρέπει να διαθέτει τις ακόλουθες πιστοποιήσεις 

και οι οποίες θα πρέπει να κατατεθούν: ISO 27001 Auditro και ITILE Expert. 

 

 

2. ΠΛΑΝΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 

Φάση 1η 

 

• Παρουσίαση του Κανονισμού στην Διοίκηση και τα ανώτερα στελέχη της εταιρείας 

Θα πραγματοποιηθεί αρχική συνάντηση του Αναδόχου με τη Διοίκηση και τα ανώτερα στελέχη της 

εταιρείας κατά την οποία θα γίνει αναλυτική παρουσίαση του Κανονισμού (άρθρα και απαιτήσεις) 

και των κύριων μέτρων συμμόρφωσης που θα πρέπει να ληφθούν από την εταιρεία. Θα 

παρουσιαστεί Πλάνο Υλοποίησης του έργου, στο οποίο θα αποτυπώνεται λεπτομερώς η ομάδα 



                                      

εργασίας του Αναδόχου, η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί, οι επιμέρους φάσεις, το 

χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και τα παραδοτέα που θα προκύψουν από κάθε φάση. Θα δοθούν 

οδηγίες σχετικά με τις πρώτες ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν, τη σύνταξη δεσμευτικής 

δήλωσης της Διοίκησης, τη λήψη απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο για την εφαρμογή της 

συμμόρφωσης κλπ. 

 

Παραδοτέα:  

✓ Π1. Πλάνο Υλοποίησης του έργου 

 

Φάση 2η 

 

• Ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα 

Θα γίνει καταγραφή και κατηγοριοποίηση των προσωπικών δεδομένων (απλά, ευαίσθητα, ειδικού 

σκοπού κλπ) που κατέχει και επεξεργάζεται η εταιρεία, ανά οργανική μονάδα (Διεύθυνση και 

Τμήμα) - (Personal Data Register). Η συλλογή των στοιχείων θα γίνει μέσω της διεξαγωγής 

συνεντεύξεων από στελέχη του Αναδόχου, σε στελέχη της εταιρείας και συμπλήρωσης κατάλληλων 

ερωτηματολογίων κλπ. 

 

Θα αναλυθεί η τρέχουσα κατάσταση ως προς την προστασία των προσωπικών δεδομένων, θα 

αξιολογηθούν οι υφιστάμενες πρακτικές, των γραπτών πολιτικών και διαδικασιών, των 

πληροφοριακών συστημάτων και δικτυακών υποδομών και κάθε στοιχείου που επηρεάζει την 

προστασία προσωπικών δεδομένων ανά οργανική μονάδα (Διεύθυνση και Τμήμα). Θα αξιολογηθεί 

η υφιστάμενη κατάσταση ως προς την ασφάλεια των πληροφοριών και την επιχειρησιακή συνέχεια 

που αποτελούν συστατικά της προστασίας των δεδομένων. 

 

Η ανωτέρω αξιολόγηση θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο τα ακόλουθα: 

 

➢ Αξιολόγηση της νομικής βάσης, στην οποία στηρίζεται η συλλογή του συνόλου των 

συλλεγόμενων προσωπικών δεδομένων, της παρεχόμενης συναίνεσης από τον εκάστοτε 

συμβαλλόμενο αν απαιτείται, των παρεχόμενων πληροφοριών κ.λπ. 

➢ Αξιολόγηση δυνατότητας ικανοποίησης των δικαιωμάτων των φυσικών προσώπων 



                                      

➢ Αξιολόγηση του επιπέδου ασφαλείας και επιχειρησιακής συνέχειας 

➢ Αξιολόγηση της οργανωτικής δομής 

➢ Αξιολόγηση της κουλτούρας και ευαισθητοποίησης στα θέματα προστασίας προσωπικών 

δεδομένων 

➢ Αξιολόγηση πληροφορικών συστημάτων και πολιτικών που επιβάλλονται από την πληροφορική 

➢ Αξιολόγηση μηχανισμών ελέγχου και διασφάλισης της συμμόρφωσης 

➢ Αξιολόγηση σχετικών γραπτών πολιτικών και διαδικασιών 

 

Παραδοτέα:  

✓ Π2. Κατάλογος κατηγοριοποιημένων προσωπικών δεδομένων που κατέχει και επεξεργάζεται η 

εταιρεία, ανά οργανική μονάδα (Διεύθυνση και Τμήμα) (Personal Data Register) 

 

Φάση 3η 

 

• Δημιουργία Λεπτομερών Χαρτογραφημένων Αρχείων (Data Flow Mapping) 

• Αναλυτική καταγραφή κενών (Gap Analysis) ως προς την ικανοποίηση των απαιτήσεων 

του Κανονισμού 

• Δημιουργία Αναλυτικού και Συγκεκριμένου Σχεδίου Συμμόρφωσης (Compliance Plan), με 

εναλλακτικές προτάσεις συμμόρφωσης, ειδικά σε ότι αφορά τεχνική και οργανωτική 

συμμόρφωση. 

 

Θα δημιουργηθούν Λεπτομερή Χαρτογραφημένα Αρχεία (Data Flow Mapping), ανά οργανική 

μονάδα (Διεύθυνση και Τμήμα), ανά κατηγορία προσωπικών δεδομένων, όπου θα απεικονίζονται 

όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων της εταιρείας. Τα 

λεπτομερή αρχεία θα καλύπτουν την απαίτηση του Κανονισμού για το Αρχείο Δραστηριοτήτων 

Επεξεργασίας Δεδομένων και θα περιέχουν όλες τις επιπλέον απαραίτητες πληροφορίες, ώστε να 

απεικονίζεται πλήρως η τρέχουσα κατάσταση ως προς τη διαχείριση προσωπικών δεδομένων και 

να εντοπίζονται κενά ως προς τις απαιτήσεις του θεσμικού πλαισίου. 

 



                                      

Θα γίνει αναλυτική καταγραφή των κενών ( Gap Analysis) ως προς την ικανοποίηση των 

απαιτήσεων του Κανονισμού, κατηγοριοποιημένα ανά θεματική περιοχή και κρισιμότητα. 

 

Για κάθε κενό που εντοπίζεται, θα καθορίζονται οι απαραίτητες ενέργειες αντιμετώπισης και θα 

δημιουργηθεί ένα λεπτομερές, προτεραιοποιημένο και ολοκληρωμένο Σχέδιο Συμμόρφωσης 

(Compliance Plan  and Road Map), με δυνατότητα εναλλακτικών προτάσεων, ιδιαίτερα σε τεχνικά 

και οργανωτικά μέτρα συμμόρφωσης. 

 

Θα πραγματοποιηθεί έλεγχος σε όλες τις εμπλεκόμενες εφαρμογές λογισμικού, σε όλα τα 

αποθηκευτικά μέσα (ψηφιακά, έντυπα, ηχητικά κλπ), τις ιστοσελίδες της εταιρείας κλπ και θα 

προταθούν με σαφήνεια οι απαιτούμενες αλλαγές και τροποποιήσεις βάσει του νέου Κανονισμού. 

Η αξιολόγηση θα περιλαμβάνει το σύνολο των συλλεγόμενων προσωπικών δεδομένων, της 

νομικής βάσης πάνω στην οποία στηρίζεται η συλλογή, της παρεχόμενης συναίνεσης από τον 

εκάστοτε συμβαλλόμενο, των παρεχόμενων πληροφοριών κ.λπ. Θα πραγματοποιηθεί αξιολόγηση 

όλων των πρακτικών που σχετίζονται με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και θα 

δοθούν συγκεκριμένες και λεπτομερείς προτάσεις για δράσεις συμμόρφωσης με τον νέο 

Κανονισμό. Όλες οι προτεινόμενες ενέργειες συμμόρφωσης θα καλύπτουν ολόκληρο τον κύκλο 

ζωής των προσωπικών δεδομένων (δηλ. συλλογή, καταγραφή, τροποποίηση/ενημέρωση, 

αποθήκευση, μεταφορά, διαγραφή/καταστροφή κ.λπ.) και θα έχουν συμφωνηθεί με την ομάδα 

έργου και τους επιχειρησιακούς ιδιοκτήτες των δεδομένων της εταιρείας πριν την παράδοση του 

πλάνου συμμόρφωσης. 

 

Παραδοτέα: 

 

✓ Π3. Λεπτομερή Χαρτογραφημένα Αρχεία (Data Flow Mapping) 

✓ Π4. Αρχείο Δραστηριοτήτων Επεξεργασίας Δεδομένων 

✓ Π5. Ανάλυση κενών ως προς την ικανοποίηση των απαιτήσεων του 

Κανονισμού 

✓ Π6. Σχέδιο Συμμόρφωσης (Compliance Plan and Road Map) 

 

 

 



                                      

Φάση 4η 

 

• Εκτίμηση Αντικτύπου Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Impact Assessment) 

• Ανάλυση Επικινδυνότητας Ασφάλειας Πληροφοριών (Information Security Risk 

Assessment) 

• Δημιουργία Εγχειριδίου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 

• Συγγραφή πολιτικής ασφαλείας 

• Έλεγχος και εφαρμογή μηχανισμού παραβιάσεων 

• Έλεγχος των συμβάσεων του οργανισμού εσωτερικά και με τρίτους 

• Κατάρτιση σχεδίου διαχείρισης συμβάντων 

• Κατάρτιση Σχεδίου Αναγγελίας Διαρροής στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 

 

Θα συνταχθεί Μελέτη Ανάλυσης Επικινδυνότητας Ασφάλειας Πληροφοριών (Information Security 

Risk Assessment). Οι ανωτέρω αναλύσεις επικινδυνότητας και εκτίμησης επιπτώσεων θα είναι 

συμβατές μεταξύ τους και δεν θα περιέχουν αλληλεπικαλύψεις, κενά ή αλληλοσυγκρουόμενες 

πληροφορίες. 

Θα συνταχθεί Εγχειρίδιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, το οποίο θα περιλαμβάνει όλες τις 

απαραίτητες Πολιτικές και Διαδικασίες Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, Ασφάλειας 

Πληροφοριών και Επιχειρησιακής Συνέχειας, έντυπα και ότι άλλο είναι απαραίτητο. Το Εγχειρίδιο 

Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων θα καλύπτει το σύνολο των απαιτήσεων του Κανονισμού και 

θα λαμβάνει υπόψη τα προτεινόμενα μέτρα του πλάνου συμμόρφωσης. 

Η πολιτική Ασφαλείας (Security policy) που θα συνταχθεί θα αποτελεί έγγραφο του υπεύθυνου 

επεξεργασίας στο οποίο θα περιγράφονται οι στόχοι της ασφάλειας και οι αντίστοιχες διαδικασίες 

που πρέπει να ακολουθούνται. 

Θα γίνει έλεγχος υφιστάμενου ή εφαρμογή νέου μηχανισμού εντοπισμού παραβιάσεων (security 

Breaches) ή απλών περιστατικών ασφαλείας (security incident) με αυτόματη καταγραφή (Security 

log). 

Θα γίνει έλεγχος των υπαρχουσών συμβάσεων της εταιρείας. 

Το σχέδιο διαχείρισης συμβάντων είναι το έγγραφο που αναφέρεται στις διαδικασίες που θα 

ακολουθηθούν σε περίπτωση παραβίασης ασφαλείας. 



                                      

Τέλος, θα γίνει κατάρτιση σχεδίου ώστε να είναι δυνατή η αναγγελία της διαρροής εντός 72 ωρών, 

όπως προβλέπεται από τον κανονισμό. 

 

Παραδοτέα: 

✓ Π7. Μελέτη Ανάλυσης Επικινδυνότητας Ασφάλειας Πληροφοριών (Information Security Risk 

Assessment) 

✓ Π8. Εγχειρίδιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Personal Data Protection Policies and 

Procedures) 

✓ Π9. Κείμενο πολιτικής ασφάλειας 

✓ Π10. Αναφορά ελέγχου εντοπισμού παραβιάσεων ή απλών περιστατικών ασφαλείας 

✓ Π11. Πλήρες κείμενο διαχείρισης συμβάντων 

✓ Π12. Σχέδιο Αναγγελίας Διαρροής 

✓ Π13. Νομικά Κείμενα για την Πολιτική Απορρήτου και τα ενημερωτικά έγγραφα προς τα υποκείμενα 

των δεδομένων αναφορικά με τον Κανονισμό καθώς και τις δηλώσεις εμπιστευτικότητας του 

προσωπικού, σχετικά κείμενα για τη συγκατάθεση του υποκειμένου όπου απαιτείται, καθώς και 

νέες τροποποιημένες συμβάσεις ή παραρτήματα συμβάσεων σε σχέση με το σύνολο των 

συμβάσεων που διαθέτει η Αναθέτουσα Αρχή (ενδεικτικά, με προμηθευτές, με εργαζόμενους, ως 

υπεύθυνος της επεξεργασίας και ως εκτελών την επεξεργασία κ.λπ.). 

 

Φάση 5η 

 

• Εκπαίδευση εργαζομένων, σε θέματα που αφορούν την τήρηση των προϋποθέσεων του 

κανονισμού. Δημιουργία κουλτούρας προστασίας προσωπικών δεδομένων. 

• Επαναξιολόγηση (Compliance Audit) 

• Παρουσίαση του έργου στην Διοίκηση και τα ανώτερα στελέχη του Φορέα 

 

Με την ολοκλήρωση του συνόλου των ενεργειών γίνεται επαναξιολόγηση του επιπέδου 

συμμόρφωσης της εταιρείας και των νομικών του προσώπων μέσω των επιθεωρήσεων 

ετοιμότητας. 

Θα γίνει εκπαίδευση των εργαζομένων και θα πραγματοποιηθεί τελική συνάντηση του Αναδόχου 

με τη Διοίκηση και τα ανώτερα στελέχη της εταιρείας κατά την οποία θα γίνει αναλυτική 

παρουσίαση των εργασιών που έγιναν. Θα παρουσιαστούν τα παραδοτέα και θα δοθούν τελικές 

οδηγίες. 



                                      

 

Παραδοτέα: 

✓ Π14. Πρόγραμμα εκπαίδευσης ανά οργανωτική μονάδα με ορισμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

υλικό και παρουσιολόγιο. Αποτελεί τμήμα της απαραίτητης για την συμμόρφωση τεκμηρίωσης 

 

 

Σύνολο Παραδοτέων 

 

✓ Π1. Πλάνο Υλοποίησης του έργου. 

✓ Π2. Κατάλογος κατηγοριοποιημένων προσωπικών δεδομένων που κατέχει και επεξεργάζεται η 

εταιρεία, ανά οργανική μονάδα (Διεύθυνση και Τμήμα) (PersonalDataRegister). 

✓ Π3. Λεπτομερή Χαρτογραφημένα Αρχεία (DataFlowMaps). 

✓ Π4. Αρχείο Δραστηριοτήτων Επεξεργασίας Δεδομένων. 

✓ Π5. Λίστα κενών ως προς την ικανοποίηση των απαιτήσεων του 

Κανονισμού.Π6. Σχέδιο Συμμόρφωσης (CompliancePlan and RoadMap). 

✓ Π7. Μελέτη Ανάλυσης Επικινδυνότητας Ασφάλειας Πληροφοριών (Information Security Risk 

Assessment). 

✓ Π8. ΕγχειρίδιοΠροστασίαςΠροσωπικώνΔεδομένων (Personal Data Protection Policies and 

Procedures). 

✓ Π9. Κείμενο πολιτικής ασφάλειας. 

✓ Π10. Αναφορά ελέγχου εντοπισμού παραβιάσεων ή απλών περιστατικών ασφαλείας. 

✓ Π11. Πλήρες κείμενο διαχείρισης συμβάντων. 

✓ Π12. Σχέδιο Αναγγελίας Διαρροής. 

✓ Π13. Νομικά Κείμενα για την Πολιτική Απορρήτου και τα ενημερωτικά έγγραφα προς τα υποκείμενα 

των δεδομένων αναφορικά με τον Κανονισμό καθώς και τις δηλώσεις εμπιστευτικότητας του 

προσωπικού, σχετικά κείμενα για τη συγκατάθεση του υποκειμένου όπου απαιτείται καθώς και 

νέες τροποποιημένες συμβάσεις ή παραρτήματα συμβάσεων 

✓ Π14. Πρόγραμμα εκπαίδευσης ανά οργανωτική μονάδα με ορισμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

υλικό και παρουσιολόγιο. Αποτελεί τμήμα της απαραίτητης για την συμμόρφωση τεκμηρίωσης. 

 



                                      
 
Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης (συνολικά 2 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης)  
 
 15 days  30 days  45 days  60 days 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

Φάση 1η 
Παρουσίαση του Κανονισμού στη                    
Διοίκηση και τα ανώτερα στελέχη                    

 του Φορέα                    

Φάση 2η 
Ανάλυση της τρέχουσας 
κατάστασης                    

 
όσον αφορά στα προσωπικά 
δεδομένα                    

 Δημιουργία Λεπτομερών                    
 Χαρτογραφημένων Αρχείων (Data                    

Φάση 3η 

FlowMaps)                    

Εύρεση κενών (GapAnalysis)                    

 
Δημιουργία Σχεδίου 
Συμμόρφωσης                    

 (CompliancePlan)                    

 
Ανάλυση Επικινδυνότητας 
ασφάλειας                    

 
πληροφοριών (Information 
Security                    

 RiskAssessment)                    

 
Δημιουργία εγχειριδίου 
Προστασίας                    

 Προσωπικών Δεδομένων                    

Φάση 4η 

Συγγραφή πολιτικής ασφαλείας                    
Έλεγχος και εφαρμογή 
μηχανισμού                    

 παραβιάσεων                    

 Κατάρτιση σχεδίου διαχείρισης                    
 συμβάντων                    

 Κατάρτιση Σχεδίου Αναγγελίας                    
 Διαρροής στην Αρχή Προστασίας                    
 Προσωπικών Δεδομένων                    

 
Εκπαίδευση εργαζομένων, σε 
θέματα                    

 που αφορούν την τήρηση των                    
 προϋποθέσεων του κανονισμού.                    

Φάση 5η 

Δημιουργία κουλτούρας 
προστασίας                    
προσωπικών δεδομένων.                    

 Παρουσίαση του έργου στην                    
 Διοίκηση και τα ανώτερα στελέχη                    
 του Φορέα                         
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ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 
Άρθρο 1ο: Αντικείμενο έργου 
 
Η Παρούσα πρόσκληση αφορά την ανάθεση σε Ανάδοχο της διαδικασίας συμμόρφωσης της εταιρείας ΑΕΜΥ 

ΑΕ στο «Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων» (ΓΚΠΔ-GDPR), (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 
 
Άρθρο 2ο: Ισχύουσες διατάξεις 
 
Η εκτέλεση της υπηρεσίας διέπεται από: 
 

1. Τον Γενικό Κανονισμό Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΓΚΔΠΧ), ΕΕ 679/2016 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

2. ……………………………………………………………………………. 
 
Άρθρο 3ο: Συμβατικά κείμενα 
 
Τα συμβατικά κείμενα κατά σειρά ισχύος είναι: 
 

i) Οι Τεχνικές προδιαγραφές  
ii) Η Συγγραφή των Υποχρεώσεων 

iii) Η Οικονομική Προσφορά 
 
 
 
Άρθρο 4ο : Χρόνος εκτέλεσης υπηρεσίας 

 
Η συνολική διάρκεια υλοποίησης της υπηρεσίας ορίζεται σε δύο (2) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής 

της σχετικής σύμβασης. Ο Ανάδοχος υποβάλει τα επιμέρους παραδοτέα, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα 

των τεχνικών προδιαγραφών ή στο τέλος της σύμβασης. Σε περίπτωση ανάγκης περαιτέρω παράτασης, αυτή 

δύναται να χορηγηθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με αιτιολόγηση και χωρίς τροποποίηση του 

οικονομικού αντικειμένου (σχετ. άρθρο 217 του 4412/2016). 

 
Άρθρο 5ο : Δικαιολογητικά συμμετοχής 

 
1. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα δηλώνουν:  

- ότι αποδέχονται τους τεχνικούς όρους και ότι η προσφορά τους είναι σύμφωνη με την 

Τεχνική Περιγραφή της πρόσκλησης 

- ότι τηρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 

(περί περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας)  
- την έδρα της επιχείρησης, και τη νομική μορφή της επιχείρησης  

2. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση ISO 27001:2013 σε ισχύ, αντίγραφο του 

οποίου θα πρέπει να κατατεθεί.  
3. Φορολογική ενημερότητα  
4. Ασφαλιστική ενημερότητα   
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5.  Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, 

αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νόμιμου εκπροσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016) 

 

Άρθρο 6ο : Επιλογή Αναδόχου 

Η σύμβαση θα συναφθεί με τον Ανάδοχο που θα προσφέρει τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης 

προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, η προσφορά του οποίου θα πληροί τα ως άνω προσδιορισμένα 

κριτήρια.  

 
Άρθρο 7ο : Συμφωνητικό Εχεμύθειας – Εμπιστευτικότητας του Αναδόχου 
Με την έναρξη της υπηρεσίας ο Ανάδοχος υποχρεούται να υπογράψει Συμφωνητικό Εχεμύθειας  
– Εμπιστευτικότητας, σύμφωνα με το οποίο θα εγγυάται την εχεμύθεια των αποτελεσμάτων και όσων 

δεδομένων συλλεχθούν κατά την υλοποίηση της εργασίας. Το Συμφωνητικό θα καλύπτει όλα τα 

αποτελέσματα, καθώς και όλες τις πληροφορίες που θα πρέπει να ανακτηθούν κατά τη διάρκεια του έργου. 

Σύμφωνα με αυτό ο Ανάδοχος θα αναλαμβάνει την ευθύνη για τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας των 

εμπλεκόμενων συμβούλων, μηχανικών και τεχνικών, όσον αφορά τη μη διαρροή πληροφοριών του είδους, 

του βαθμού διεκπεραίωσης του έργου καθώς και τις λεπτομέρειες αυτού. 
 
Άρθρο 8ο : Υποχρεώσεις του Αναδόχου 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει:  

1. Άρτια εργασία σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης, της τεχνικής, και του επαγγέλματος 

2. Αναπροσαρμογή των περιεχομένων της εργασίας ανάλογα με τις παρατηρήσεις της 

επιβλέπουσας υπηρεσίας 

3. Αναλυτικές προτάσεις με τεκμηρίωση  
4. Παράδοση της υπηρεσίας εμπρόθεσμα  
5. Οι υπηρεσίες θα υλοποιούνται εξ ολοκλήρου από τον Ανάδοχο και το εξειδικευμένο του 

προσωπικό ή εξωτερικούς συνεργάτες. Την πληρωμή του προσωπικού (αποδοχές, εισφορές, κλπ.) 

αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου ο Ανάδοχος 

 

Άρθρο 9ο : Υποχρεώσεις της Αναθέτουσας αρχής 
 

Η ΑΕΜΥ υποχρεούται να διευκολύνει την εργασία του Αναδόχου παρέχοντας κάθε δυνατή διευκόλυνση 

όπως η συνεργασία με την διοίκηση και η συνεργασία με υπηρεσιακούς παράγοντες. 

 
Άρθρο 10ο : Ανωτέρα βία 
Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο 

μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. 

Ο Προμηθευτής, επικαλούμενος αδυναμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του εξαιτίας γεγονότος ανωτέρας 

βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και 

περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας 

τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός τριάντα (30) 
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περαιτέρω ημερών στο σχετικό αίτημα του Προμηθευτή, 

διαφορετικά, με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή του αιτήματος.    

Άρθρο 11ο : Αναθεώρηση τιμών 
Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν σταθερές 

και αμετάβλητες. 

 
Άρθρο 12ο : Παραλαβή παραδοτέων 
Παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών – παραδοτέων θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν. 

4412/2016 από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής όπως αυτά αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές 

Άρθρο 13ο : Τρόπος πληρωμής 

Η πληρωμή θα γίνει με την οριστική παραλαβή του συνόλου του έργου, μετά την έκδοση του πρακτικού 

οριστικής παραλαβής και εντός 60 ημερολογιακών ημερών. 

 
Άρθρο 14ο : Φόροι, τέλη, κρατήσεις 
Ο Ανάδοχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, 

δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων ή τρίτων που ισχύουν σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία. 

 
Η αναθέτουσα αρχή βαρύνεται με τον αναλογούντα Φ.Π.Α. 

 
Άρθρο 15ο : Τόπος 
Ο Ως τόπος παροχής των υπηρεσιών συμμόρφωσης ορίζεται η Πολυκλινική του Ολυμπιακού Χωριού, 

συμπεριλαμβανομένων των υποδομών που βρίσκονται εγκατεστημένες σε υπολογιστικό νέφος (cloud). 

 

Άρθρο 16ο : Επίλυση διαφορών 
Οι τυχόν διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις και σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σταύρος Αθανασιάδης 

Διευθύνων Σύμβουλος ΑΕΜΥ Α.Ε. 
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ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

ΠΡΟΣ: την εταιρεία «Α.Ε.Μ.Υ.  Α.Ε.» 
 

Του/ης……………………………………………………………………………………………………………………………………………με 
 

έδρα…………………………..………οδός……………………………………………Αριθμ………….……Τ.Κ……………………..… 
 

τηλ. ……………...…………..Fax……………………………….e-mail:……………………………………........................ 
 
 
Υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλες τις 

υποχρεώσεις που απορρέουν από την Πρόσκληση και την Τεχνική Περιγραφή του Έργου και αναλαμβάνω 

την εκτέλεση της υπηρεσίας με την παρακάτω οικονομική προσφορά. 

 

Η οικονομική προσφορά της εταιρείας «                    » για το σύνολο έργου ανέρχεται στο ποσό των 

…………………………………………………… Ευρώ πλέον αναλογούντος ΦΠΑ.  

Ο Αναλογούν ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό των ………………………………………….………. Ευρώ.  

Η τελική συνολική τιμή είναι ………………………………………….. (ολογράφως) και αριθμητικώς ………………. 

€ 

 
 

……………, ……/……/…… 
 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
 
 
 
 
 
 

(Ονοματεπώνυμο – Σφραγίδα – Υπογραφή) 
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