ΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΡΑΟΧΗΣ
ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΣΥΜΜΟΦΩΣΗΣ ΡΟΣ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚO ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΡΟΣΩΡΙΚΩΝ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΓΚΡΔ-υπηρεςίεσ/GDPR SERVICES) ΚΑΙ ΥΡΟΣΤΗΙΞΗΣ ΥΡΕΥΘΥΝΟΥ
ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DPO SUPPORT)
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Το ΝΠΙΔ Γενικό Νοςοκομείο ΡΑΡΑΓΕΩΓΙΟΥ κατόπιν τθσ υπ’αρ. 509/15.03.2018/Θ.51
απόφαςθσ του Δ.Σ. ςε ςυμμόρφωςθ προσ τον Γενικό Κανονιςμό Προςταςίασ Δεδομζνων
(ΕΕ/2016/679) και λαμβάνοντασ υπόψθ τισ Κατευκυντιριεσ Γραμμζσ για τουσ ΥΠΔ τθσ
Ομάδασ Εργαςίασ του άρκρου 29 αναρτά πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσγια τθν
ανάκεςθ κακθκόντων παροχισ υπθρεςιϊν ςυμμόρφωςθσ προσ τον ΓΚΠΔ (ΓΚΠΔυπθρεςίεσ/GDPR SERVICES) και υποςτιριξθσ Υπευκφνου Προςταςίασ Δεδομζνων
(υποςτιριξθ ΥΠΔ/DPO SUPPORT) με ςφμβαςθ ζργου για ζνα ζτοσ με δυνατότθτα
παράταςθσ για ακόμθ ζνα (1) ζτοσ με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ των ςυμβαλλομζνων.

1. ΡΟΣΟΝΤΑ ΥΡΟΨΗΦΙΟΥ
Στθν πρόςκλθςθ μποροφν να ςυμμετζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα. Εφόςον πρόκειται
για φυςικό πρόςωπο, αυτό κα παρζχει τισ ΓΚΠΔ υπθρεςίεσ (GDPR services) ςτο πλαίςιο
ςυμμόρφωςθσ με τον νζο Κανονιςμό ςτο Νοςοκομείο και κα οριςτεί το ίδιο ωσ ΥΠΔ (DPO).
Εφόςον πρόκειται για νομικό πρόςωπο, αυτό κα παρζχει τισ ΓΚΠΔ υπθρεςίεσ (GDPR
services) ςτο ίδιο ωσ άνω πλαίςιο ςυμμόρφωςθσ με τον νζο Κανονιςμό ςτο Νοςοκομείο και
κα ορίςει με τθν πρόταςι του το φυςικό πρόςωπο εκείνου που κα αναλάβει το ρόλο του
ΥΠΔ (DPO). Ο υποψιφιοσ μπορεί να δθλϊςει ότι πλαιςιϊνεται από ςυνεργάτεσ φυςικά
πρόςωπα.
Οι ενδιαφερόμενοι υποψιφιοι (φυςικά πρόςωπα ι ο εκπρόςωποσ των νομικϊν προςϊπων
άλλωσ/ι και το υποδεικνυόμενο από το νομικό πρόςωπο άτομο ωσ DPO), κα πρζπει να
ςυγκεντρϊνουν τα παρακάτω αναφερόμενα προςόντα:









Επαγγελματικά προςόντα, ιδίωσ βάςει τθσ εμπειρογνωςίασ ςτον τομζα του δικαίου
και των πρακτικϊν περί προςταςίασ δεδομζνων, κακϊσ και βάςει τθσ ικανότθτασ
εκπλιρωςθσ των κακθκόντων που αναφζρονται ςτο άρκρο 39 του ΓΚΠΔ.
Πτυχίο ΑΕΙ Νομικισ Σχολισ, Σχολισ Πλθροφορικισ, Σχολισ Μθχανικϊν
Πλθροφορικισ ι αντίςτοιχο τίτλο ςπουδϊν τθσ Αλλοδαπισ αναγνωριςμζνο από τον
Διεπιςτθμονικό Οργανιςμό Αναγνϊριςθσ Τίτλων Ακαδθμαϊκϊν και Πλθροφόρθςθσ.
Άδεια Αςκιςεωσ Επαγγζλματοσ εφόςον αυτι προβλζπεται ανάλογα με τθν ιδιότθτα
του προςϊπου.
Άριςτθ γνϊςθ τθσ Αγγλικισ γλϊςςασ (επιπζδου τουλάχιςτον PROFICIENCY
CERTIFICATE ι αντίςτοιχου πτυχίου).
Ανεπτυγμζνεσ γνϊςεισ Η/Υ (αποδεικνυόμενεσ με: α) πιςτοποιθτικό ECDL ι ΑΚΤΑ ι
ιςοδφναμο ι β) με τίτλουσ ςπουδϊν, βαςικοφσ ι/και μεταπτυχιακοφσ,
Πανεπιςτθμιακισ ι/και Τεχνολογικισ εκπαίδευςθσ, από τθν αναλυτικι βακμολογία
των οποίων προκφπτει ότι οι υποψιφιοι ζχουν παρακολουκιςει επιτυχϊσ τζςςερα

τουλάχιςτον μακιματα, υποχρεωτικά ι κατ’ επιλογι, Πλθροφορικισ ι γνϊςθσ
χειριςμοφ Η/Υ).
 Οι υποψιφιοι καλοφνται να προςκομίςουν ςτοιχεία (βεβαιϊςεισ, πιςτοποιθτικά),
τα οποία κα ςυνεκτιμθκοφν και κα αποδεικνφουν:
1. Τθν εξειδικευμζνθ επιςτθμονικι γνϊςθ και εμπειρογνωςία των πρακτικϊν περί
προςταςίασ και διαχείριςθσ δεδομζνων και τθσ ικανότθτασ εκπλιρωςθσ των
κακθκόντων που προβλζπονται ςτον ΓΚΠΔ ςτο πλαίςιο ςυμμόρφωςθσ και
υλοποίθςθσ αυτοφ, ειδικά ςε ςυνάρτθςθ με τον τομζα τθσ παροχισ υπθρεςιϊν
υγείασ.
2. Τθ γνϊςθ του τομζα τθσ Υγείασ και ειδικότερα των διοικθτικϊν κανόνων που τον
διζπουν
3. Τθν αντίλθψθ για τα πλθροφοριακά ςυςτιματα και ειδικότερα τθν διαχείριςθ
δεδομζνων μζςω αυτϊν και τθν αςφάλειά τουσ.
Εφόςον ο υποψιφιοσ (φυςικό πρόςωπο ι ο εκπρόςωποσ του νομικοφ προςϊπου ι το
άτομο που αυτό κα υποδείξει και κα οριςτεί και ΥΠΔ), δθλϊςει ότι πλαιςιϊνεται από
ςυνεργάτεσ φυςικά πρόςωπα για τθν αρτιότερθ και ταχφτερθ παροχι ΓΚΡΔ – υπηρεςιϊν
(GDPR SERVICES), κα πρζπει, για λόγουσ ςαφινειασ και οργάνωςθσ και προκειμζνου να
αποτραποφν και ςυγκροφςεισςυμφερόντων, να αναφζρει ςτθν αίτθςι του (ςτθν τεχνικι
προςφορά) ςαφϊσ τον καταμεριςμό εργαςίασ ςτα φυςικά πρόςωπα που κα δθλϊςει, τουσ
τίτλουσ ςπουδϊν αυτϊν και τθν εμπειρογνωςία τουσ ςτισ πρακτικζσ προςταςίασ και
διαχείριςθσ προςωπικϊν δεδομζνων. Τα εν λόγω φυςικά πρόςωπα (που αποτελοφν τθν
οργανωμζνθ ομάδα του υποψθφίου) είναι απαραίτθτο να είναι και εκείνοι κάτοχοι πτυχίου
ΑΕΙ.
Επιςημαίνεται ότι:
 Όλα τα προςκομιηόμενα ζγγραφα πρζπει να είναι πρωτότυπα ι επικυρωμζνα
αντίγραφα των πρωτοτφπων ι ευκρινι φωτοαντίγραφα αυτών, ςφμφωνα με το
Ν.4250/26.3.2014.
 Τα ξενόγλωςςα πιςτοποιθτικά πρζπει να είναι μεταφραςμζνα ςτθν ελλθνικι και
επικυρωμζνα από το Υπουργείο Εξωτερικών ι από επίςθμο μεταφραςτικό
γραφείο ι από δικθγόρο. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά
εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ, τθσ 5.10.1961, που κυρώκθκε με το Ν.
1497/1984 (Α 188). Προςκομίηονται πρωτότυπα ι επικυρωμζνα αντίγραφα ι
ευκρινι φωτοαντίγραφα αυτών, ςφμφωνα με το Ν.4250/26.3.2014.
 Οι αιτιςεισ/υπεφκυνεσ δθλώςεισ πρζπει να ζχουν αλθκζσ και ακριβζσ
περιεχόμενο, άλλωσ επιφζρουν κυρώςεισ. Δεν απαιτείται κεώρθςθ του γνθςίου
τθσ υπογραφισ.

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΡΟΨΗΦΙΟΥ
Α. ωσ προσ τισ ΓΚΡΔ-υπηρεςίεσ ςυμμόρφωςησ με τον νζο Κανονιςμό (GDPR
services)

Ο υποψιφιοσ κα αναλάβει τθν ολοκλθρωμζνθ ςυμμόρφωςθ και τον ζλεγχο αυτισ του
Νοςοκομείου προσ τισ επιταγζσ του νζου ΓΚΠΔ που κα περιλαμβάνει υποχρεωτικά τισ
παρακάτω διαδικαςίεσ:
1) Χαρτογράφθςθ των δεδομζνων και αρχείων, αξιοποιϊντασ τυχόν υπάρχουςεσ
καταγραφζσ, των διαδικαςιϊν, ςυςτθμάτων και προςϊπων που προβαίνουν ςε
επεξεργαςία αυτϊν, περιλαμβανομζνθσ τθσ καταγραφισ ροϊν επεξεργαςίασ
προςωπικϊν δεδομζνων.
2) Εκτίμθςθ αντίκτυπου επεξεργαςίασ δεδομζνων και ανάλυςθ αποκλίςεων.
i.
Αξιολόγθςθ πλαιςίου αςφαλείασ των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων και
ςχεδιαςμόσ προγραμμάτων, εφαρμογϊν και διαδικαςιϊν για τθν
προςταςία και ελαχιςτοποίθςθ των δεδομζνων.
ii.
Εκτίμθςθ και διαχείριςθ (υψθλϊν) κινδφνων από τθν επεξεργαςία εντόσ του
οργανιςμοφ και εξωτερικά (ιδίωσ για τθν περίπτωςθ μεταφοράσ δεδομζνων
εντόσ και εκτόσ Ε.Ε.)
iii.
Προςδιοριςμόσ νομικϊν βάςεων επεξεργαςίασ προςωπικϊν δεδομζνων
(ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ςυναίνεςθσ του υποκειμζνου) και ζλεγχοσ
ςυμβάςεων και διατυπϊςεων ςε ζντυπα ενθμζρωςθσ και χοριγθςθσ
ςυγκατάκεςθσ.
iv.
Χειριςμόσ αιτθμάτων των υποκειμζνων (πρόςβαςθσ, διαγραφισ κ.λπ)
v.
Ανάπτυξθ ςχεδίου απόκριςθσ για τθν παραβίαςθ δεδομζνων και
προετοιμαςία πρωτοκόλλου γνωςτοποίθςθσ παραβίαςθσ δεδομζνων ςτθν
εποπτεφουςα αρχι (ΑΠΔΠΧ) και ςχετικισ ανακοίνωςθσ ςτα υποκείμενα.
3) Διαμόρφωςθ προγράμματοσ ςυμμόρφωςθσ (πρόταςθ οργανωτικϊν και τεχνικϊν
μζτρων) και ανάπτυξθ πρότυπων διαδικαςιϊν για τθν επεξεργαςία προςωπικϊν
δεδομζνων υπό μορφι εγχειριδίου.
4) Εκπαίδευςθ προςωπικοφ.
Η υλοποίθςθ των ΓΚΠΔ-υπθρεςιϊν κα πραγματοποιθκεί ςφμφωνα με το παρακάτω
ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα, το οποίο ο υποψιφιοσ που κα επιλεγεί οφείλει εντόσ
5 εργάςιμων θμερϊν να προβεί ςε αναλυτικό προςδιοριςμό του ζργου και να
κατακζςει ςτθ Διοίκθςθ του Νοςοκομείου οριςτικό χρονοδιάγραμμα:
Επιμζρουσ Ενζργειεσ
Διενζργεια Χαρτογράφθςθσ

Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα

2-3 εβδομάδεσ από τθν υπογραφι τθσ
ςφμβαςθσ
Εκτίμθςθ αντίκτυπου
3-4 εβδομάδεσ από τθν υπογραφι τθσ
ςφμβαςθσ
Κατάρτιςθ Προγράμματοσ ςυμμόρφωςθσ 3-4 εβδομάδεσ από τθν υπογραφι τθσ
και πρότυπεσ διαδικαςίεσ
ςφμβαςθσ
Εκπαίδευςθ προςωπικοφ
3 εβδομάδεσ από υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ

B. ωσ προσ τα καθήκοντα ΥΡΔ (DPO support)
Ο υποψιφιοσ που κα επιλεγεί και κα οριςτεί ΥΠΔ κα ζχει τα ακόλουκα κακικοντα,
ςφμφωνα με τον ΓΚΠΔ:
1. Θα ςυμμετζχει δεόντωσ και εγκαίρωσ ςτθ διαδικαςία τθσ λιψθσ αποφάςεων για όλα τα
ηθτιματα που ςχετίηονται με τθν προςταςία δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα. Θα ζχει
εξουςία πρόςβαςθσ ςε δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα και ςε πράξεισ επεξεργαςίασ και
εγκαταςτάςεισ ςχετικϊν υποδομϊν για τθν ορκι ενάςκθςθ των κακθκόντων του. Δεν κα
λαμβάνει εντολζσ για τθν άςκθςθ των κακθκόντων του. Θα δεςμεφεται από τθν τιρθςθ του
απορριτου και τθσ εμπιςτευτικότθτασ ςχετικά με τθν ενάςκθςθ των κακθκόντων του,
ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία.
2. Τα υποκείμενα των δεδομζνων μποροφν να επικοινωνοφν με τον ΥΠΔ για κάκε ηιτθμα
ςχετικά με τθν επεξεργαςία των δεδομζνων τουσ προςωπικοφ χαρακτιρα και με τθν
άςκθςθ των δικαιωμάτων τουσ.
3. Επιπλζον, ο ΥΠΔ κα ζχει τουλάχιςτον τα ακόλουκα κακικοντα:
(α) κα ενθμερϊνει και ςυμβουλεφει γραπτϊσ τον υπεφκυνο επεξεργαςίασ ι τον
εκτελοφντα τθν επεξεργαςία και τουσ υπαλλιλουσ που επεξεργάηονται τισ υποχρεϊςεισ
τουσ που απορρζουν από τθ νομοκεςία ςχετικά με τθν προςταςία δεδομζνων,
(β) κα παρακολουκεί τθ ςυμμόρφωςθ με τθ νομοκεςία ςχετικά με τθν προςταςία
δεδομζνων και με τισ πολιτικζσ του υπευκφνου επεξεργαςίασ ι του εκτελοφντοσ τθν
επεξεργαςία ςε ςχζςθ με τθν προςταςία των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα,
ςυμπεριλαμβανομζνων:τθσ πρόταςθσ αναμόρφωςθσ διαδικαςιϊν, τθσ επικαιροποίθςθσ τθσ
χαρτογράφθςθσ δεδομζνων και ροϊν και τθσ ανάκεςθσ αρμοδιοτιτων, τθσ
ευαιςκθτοποίθςθσ και τθσ κατάρτιςθσ των υπαλλιλων που ςυμμετζχουν ςτισ πράξεισ
επεξεργαςίασ, και τθσ διενζργειασ των ςχετικϊν ελζγχων,
(γ) κα παρζχει ςυμβουλζσ όςον αφορά τθν εκτίμθςθ αντικτφπου ςχετικά με τθν
προςταςία των δεδομζνων και παρακολουκεί τθν υλοποίθςι τθσ ςφμφωνα με το άρκρο 35
του Γενικοφ Κανονιςμοφ Προςταςίασ Δεδομζνων,
(δ) κα ςυνεργάηεται με τθν Αρχι Προςταςίασ Δεδομζνων Προςωπικοφ Χαρακτιρα
και κα ενεργεί ωσ πρόςωπο επικοινωνίασ τθσ Αρχισ Προςταςίασ Δεδομζνων Προςωπικοφ
Χαρακτιρα για τα ηθτιματα που ςχετίηονται με τθν επεξεργαςία, περιλαμβανομζνθσ τθσ
προθγοφμενθσ διαβοφλευςθσ που αναφζρεται ςτο άρκρο 36 του Γενικοφ Κανονιςμοφ
Προςταςίασ Δεδομζνων, και πραγματοποιεί διαβουλεφςεισ, ανάλογα με τθν περίπτωςθ, για
οποιοδιποτε άλλο κζμα ςυνδζεται με τισ πράξεισ επεξεργαςίασ, ςυνεκτιμϊντασ τθ φφςθ,
το πεδίο εφαρμογισ, το πλαίςιο και τουσ ςκοποφσ επεξεργαςίασ.

3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΕΡΙΛΟΓΗ
Α. Οι ενδιαφερόμενοι – υποψιφιοι κα πρζπει να κατακζςουνζναν κλειςτό ςφραγιςμζνο
φάκελο που κα περιλαμβάνει:
1) Τεχνική προςφορά, από τθν οποία κα προκφπτει θ ςυμμόρφωςθ ςτουσ όρουσ τθσ
πρόςκλθςθσ και κα προςκομίηονται όλα τα απαιτοφμενα δικαιολογητικά για τθν
τεκμθρίωςθ των προςόντων τουσ (και των τυχόν φυςικϊν προςϊπων τθσ ομάδασ του)
ςφμφωνα με το ωσ άνω άρκρο1ο.

2) Πλιρεσ βιογραφικό ςημείωμα (του υποψθφίου και όλων τωντυχόν φυςικϊν
προςϊπων που απαρτίηουν τθν ομάδα του).
3) Αίτηςη, ςτθν οποία κα αναγράφουν: α) ότι ζχουν λάβει πλιρωσ γνώςθ και ςυμφωνοφν
με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ β) υπόδειξθ του φυςικοφ προςϊπου που κα
οριςτεί αναπλθρωτισ ΥΠΔ και των λοιπϊν φυςικϊν προςϊπων που τυχόν αποτελοφν τθν
ομάδα εργαςίασ του και γ) τθν ετιςια προ ΦΠΑ αμοιβι που επικυμοφν, λαμβάνοντασ
υπόψθ ότι ο ςυνολικόσ ενδεικτικόσ ετιςιοσ προχπολογιςμόσ του ζργου ανζρχεται ςτο ποςό
των 20.000€, χωρίσ το ΦΠΑ για τθν παροχι ΓΚΠΔ υπθρεςιϊν (βλ. αντικείμενο εργαςιϊν
άρκρο 2.Α.) και ςτο ποςό των 2.000 € χωρίσ το ΦΠΑ μθνιαίωσ για δϊδεκα μινεσ για τθν
υπθρεςία υποςτιριξθσ DPO, ςφμφωνα με το υπόδειγμα Αίτθςθσ και Οικονομικήσ
Ρροςφοράσ του Παραρτιματοσ Α
Β. Αιτιςεισ που δεν ςυνοδεφονται από επαρκι τεκμθρίωςθ των προςόντων του άρκρου 1 ι
που κακορίηουν αμοιβι εκτόσ του προχπολογιςμοφ προθγοφμενθσ παραγράφου
απορρίπτονται.
Γ. Σε περίπτωςθ που προκφψει ιςοτιμία (απόκλιςθ προςφερόμενθσ αμοιβισ ςε ποςοςτό
ζωσ 1%) ανάμεςα ςε δφο ι περιςςότερουσ υποψθφίουσ, κα επιλεγεί με ςειρά
προτεραιότθτασ:
 αυτόσ με τθν μεγαλφτερθ εμπειρογνωςία και τθν ικανότθτα
άςκθςθσ των κακθκόντων του άρκρου 39 του ΓΚΠΔ.
 αυτόσ με τον υψθλότερο βακμό πτυχίου ςε ΑΕΙ.
 αυτόσ με το υψθλότερο επίπεδο ςτισ ξζνεσ γλϊςςεσ.
Δ. Η ςφμβαςθ υπογράφεται με τον μειοδότη υποψήφιο που καλφπτει όλα τα απαιτοφμενα
προςόντα του άρκρου 1ου.
Ε. Μετά τθν ανάδειξθ του ςυμβαςιοφχου και πριν τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ κα πρζπει
ο υποψιφιοσ που επιλζχκθκε να κατακζςει:
 Απόςπαςμα ποινικοφ μητρϊου ζκδοςθσ τουλάχιςτον του τελευταίου τριμινου,
από το οποίο να προκφπτει ότι δεν ζχει καταδικαςκεί για αδίκθμα ςχετικό με τθν
άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ του δραςτθριότθτασ. (Θα πρζπει να κατατεκεί από το
ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που τυχόν απαρτίηουν τθν ομάδα εργαςίασ του).
 Ριςτοποιητικό περί του ότι ζχουν εκπλθρωκεί οι φορολογικζσ υποχρεϊςεισ
(φορολογικι ενθμερότθτα) καταβολισ, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία.
 Ριςτοποιητικό περί του ότι ζχουν εκπλθρωκεί οι υποχρεϊςεισ καταβολισ των
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία.
 Αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίηςησ του προςφζροντοσ, ιτοι Φωτοαντίγραφο
τθσ ζναρξθσ επιτθδεφματοσ από τθν αντίςτοιχθ Δθμόςια Οικονομικι Υπθρεςία
και τισ τυχόν μεταβολζσ.
 Αςφάλιςη επαγγελματικοφ κινδφνου (αςτική ευθφνη ζναντι τρίτων).
 Εγγυητική επιςτολή καλισ εκτζλεςθσ αξίασ 5% ςτθ ςυμβατικι τιμι προ ΦΠΑ.

4. ΔΙΑΚΕΙΑ
Η διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ κα είναι ζνα (1) ζτοσ και δφναται να παρατακεί, για ζνα (1) ακόμθ
ζτοσ το μζγιςτο, με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ και των δφο ςυμβαλλομζνων μερϊν.

5. ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗ - ΡΟΓΑΜΜΑ ΕΓΑΣΙΑΣ
Ο ςυμβαςιοφχοσ (και θ τυχόν οργανωμζνθ ομάδα αυτοφ) που κα επιλεγεί και κα
υπογράψει ςφμβαςθ κα παρζχει τισ υπθρεςίεσ τουεντόσ και εκτόσ των δομϊν του
Γ.Ν.Παπαγεωργίου. Για τθν εκτζλεςθ των ΓΚΡΔ-υπηρεςιϊν ο ςυμβαςιοφχοσ και θ τυχόν
υπάρχουςα ομάδα του ζχουν πλιρθ πρόςβαςθ ςτισ δομζσ του Νοςοκομείου από τισ 07.00’20.00’ κάκε εργάςιμθ θμζρα τθσ εβδομάδασ. Η Διοίκθςθ του Νοςοκομείου κα παρζχει
ειδικό χϊρο για τθν διευκόλυνςθ τθσ παροχισ υπθρεςιϊν.
Για τθν παροχι υπηρεςιϊν ΥΡΔ το Νοςοκομείο κα παρζχει διακριτό χϊρο που κα διατεκεί
για το ςκοπό αυτό. Ο ΥΠΔ υποχρεοφται να πραγματοποιεί τουλάχιςτον 10 επιςκζψεισ
μθνιαίωσ ςτο χϊρο αυτό για τθν άςκθςθ των κακθκόντων του, διάρκειασ όχι μικρότερθσ
των 8 πλιρων ωρϊν ςε πρωινι και εργάςιμθ ϊρα. Ο ςυμβαςιοφχοσ ΥΠΔ κα ςυνεργάηεται
άμεςα με όλουσ τουσ Διευκυντζσ των Υπθρεςιϊν και τθ Γενικι Διεφκυνςθ. Λογοδοτεί
απευκείασ ςτο Δ.Σ. του Νοςοκομείου, ςτο οποίο κα κατακζτει γραπτό μθνιαίο απολογιςμό.

6. ΕΜΡΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ
6.1. Όλεσ οι εκκζςεισ και τα ςυναφι ςτοιχεία, όπωσ διαγράμματα, ςχζδια, πλάνα,
ςτατιςτικά ςτοιχεία και κάκε άλλο ςχετικό ζγγραφο ι ςτοιχείο που αποκτάται,
ςυγκεντρϊνεται ι καταρτίηεται από τον ςυμβαςιοφχο ΥΠΔ κατά τθν εκτζλεςθ του
ζργου τθσ παροφςασ ςυμβάςεωσ, είναι εμπιςτευτικά και ανικουν ςτθν απόλυτθ
ιδιοκτθςία του Νοςοκομείου.
6.2. Ο ςυμβαςιοφχοσ, χωρίσ τθν προθγοφμενθ γραπτι ςυναίνεςθ τθσ Διοίκθςθσ του
Νοςοκομείου, δεν αποκαλφπτει καμία πλθροφορία που του δόκθκε, οφτε
κοινοποιεί ςτοιχεία ι ζγγραφα των οποίων ζλαβε γνϊςθ ςε ςχζςθ με το
αντικείμενο τθσ εργαςίασ του.
6.3. Σε περίπτωςθ ακζτθςθσ από τον ςυμβαςιοφχο τθσ ωσ άνω υποχρζωςισ του, το
Νοςοκομείο δικαιοφται να απαιτιςει: α) τθν αποκατάςταςθ κάκε ηθμίασ του, που
ενδεχομζνωσ προκφψει, ςυνεπεία τθσ κοινοποιιςεωσ εγγράφων – ςτοιχείων, ςε
τρίτουσ και β) τθν άμεςθ και ςτο διθνεκζσ παφςθ κοινοποίθςθσ εγγράφων –
ςτοιχείων, ςε τρίτουσ, ςτο μζλλον.
6.4. Ο ςυμβαςιοφχοσ, με κανζνα τρόπο, δεν δφναται να προβαίνει ςε δθμόςιεσ
δθλϊςεισ, ςχετιηόμενεσ με τθν εν γζνει κατάςταςθ του Νοςοκομείου, χωρίσ τθν
προθγοφμενθ γραπτι άδεια τθσ Διοίκθςθσ του Νοςοκομείου.
6.5. Ο ςυμβαςιοφχοσ δεςμεφεται από τθν τιρθςθ απορριτου και εμπιςτευτικότθτασ
ςχετικά με τθν άςκθςθ των κακθκόντων του, ευκυνόμενοσ και για τυχόν ςυναφείσ
παραβάςεισ των μελϊν τθσ οργανωμζνθσ ομάδασ του (εφόςον ζχει τζτοια) κατά
τον ΓΚΠΔ.

7.

ΑΜΟΙΒΗ – ΡΛΗΩΜΕΣ – ΕΙΣΦΟΕΣ


Η αμοιβι του ΥΠΔ για τθν άςκθςθ και διεκπεραίωςθ των ωσ άνω κακθκόντων και
υποχρεϊςεϊν του κακορίηεται ςτο ποςό που προκφπτει από τθν προςφερόμενθ
τιμι ςτθν αίτθςι του και κα καταβάλλεται ςε αυτόν ιςόποςα μθνιαίωσ. Το ποςό










8.

που αναλογεί ςτισ ΓΚΠΔ-υπθρεςίεσ κα καταβλθκεί εφάπαξ, μετά τθν παράδοςθ και
τον ζλεγχο τθσ ςχετικισ καταγραφισ. Τα ποςά αυτά των μθνιαίων απολαβϊν και
τθσ εφάπαξ καταβολισ δεν επιδζχονται οποιαδιποτε ανακεϊρθςθ ι
αναπροςαρμογι για οποιονδιποτε λόγο.
Στθν ωσ άνω αμοιβι επίςθσ κα περιλαμβάνονται οι κάκε φφςθσ αςφαλιςτικζσ
ειςφορζσ, οι οποίεσ βαρφνουν αποκλειςτικά τον ςυμβαςιοφχο, κακϊσ και
οποιαδιποτε τυχόν ζξοδα (ειςιτιρια, μετακινιςεισ, εκπαιδεφςεισ κ.ά).
Η μθνιαία αμοιβι κα κατατίκεται, κατά τθν τελευταία εργάςιμθ μζρα κάκε μινα,
ςε λογαριαςμό τθσ Τράπεηασ Πειραιϊσ με πρϊτο δικαιοφχο τον ςυμβαςιοφχο, τα
ςτοιχεία του οποίου κα γνωςτοποιιςει ςτθν υπθρεςία εντόσ δζκα (10) θμερϊν από
τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για κάκε πλθρωμι/κατάκεςθ είναι θ προςκόμιςθ
νόμιμου παραςτατικοφ(π.χ. τιμολογίου ι απόδειξθσ παροχισ υπθρεςιϊν κ.ά.) και
πιςτοποιθτικϊν ςε ιςχφ φορολογικισ και αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ, τουλάχιςτον
πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν θμερομθνία πλθρωμισ, ςυνοδευόμενων κάκε
φορά από ζγγραφθ Βεβαίωςθ για τθν εκπλιρωςθ των κακθκόντων και
υποχρεϊςεων του για το ςχετικό χρονικό διάςτθμα, μετά τθν υποβολι των
ςχετικϊν εκκζςεων ςτο Δ.Σ του νοςοκομείου, με υπογραφι και ςφραγίδα από τον
Πρόεδρο του Δ.Σ.
Σε κάκε πλθρωμι παρακρατείται φόροσ ειςοδιματοσ, κατά τα προβλεπόμενα από
τισ διατάξεισ του Κ.Φ.Δ.
Ο ΦΠΑ των τιμολογίων βαρφνει το Νοςοκομείο.

ΚΥΩΣΕΙΣ







Ο ανάδοχοσ που δεν προςζρχεται μζςα ςτθν προκεςμία που του ορίςτθκε, να
υπογράψει τθ ςχετικι ςφμβαςθ, κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθν
κατακφρωςθ ι ανάκεςθ που ζγινε ςτο όνομά του και από κάκε δικαίωμα που
απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ ΔΣ του Νοςοκομείου.
Με απόφαςθ ΔΣ του Νοςοκομείου, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθ
ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτι, εφόςον δεν ολοκλιρωςε
τθν παροχι υπθρεςιϊν του μζςα ςτο ςυμβατικό χρόνο.
Εάν ο ανάδοχοσ διακόψει τισ εργαςίεσ του πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ του
χρόνου τθσ ςφμβαςθσ, το Νοςοκομείο δικαιοφται ελεφκερα να προςλάβει τρίτο
ανάδοχο με ελεφκερθ τιμι και κα δικαιοφται να αξιϊςει από τον ζκπτωτο ανάδοχο
τθν τυχόν προκφπτουςα διαφορά τιμισ παράλλθλα με τθν αξίωςι του για
κατάπτωςθ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ υπζρ αυτοφ.
Στον ανάδοχο που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ, τθν ανάκεςθ ι τθ
ςφμβαςθ επιβάλλονται με απόφαςθ ΔΣ του Νοςοκομείου, το οποίο υποχρεωτικά
καλεί τον ενδιαφερόμενο προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά ι διαηευκτικά, οι
κυρϊςεισ που προβλζπονται ςτο άρκρο 218 του Ν.4412/2016.

Η παροφςα πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ κα αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα του
Νοςοκομείου (www.papageorgiou-hospital.gr) και ςτο ΚΗΜΔΗΣ.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρζπει να καταθζςουν τον Φάκελό τουσ, ςτον οποίο κα
πρζπει να αναγράφονται ευκρινϊσ ο τίτλοσ και ο α/α τθσ πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ

ενδιαφζροντοσ,ςτο Γραφείο Ρρομηθειϊν του Νοςοκομείου ζωσ τθν ϊρα 11.00 τησ 27
Απριλίου 2018, ημζρα Ραραςκευή.
Ημερομηνία αποςφράγιςησ των Φακζλων: ημζρα Ραραςκευή, 27 Απριλίου 2018 και ϊρα
11:30, από αρμόδια επιτροπή η οποία θα αξιολογήςει και τισ προςφορζσ.
Ο ΡΟΕΔΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΡΑΡΑΣ

(Αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ υπ.αρ. Δ01.03.2018 πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ
ενδιαφζροντοσ.)
Ραράρτημα Αϋ: ΥΡΠΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ
Ο κάτωθι υπογεγγραμζνοσ …………………………………………………………………………………………….…,
δηλϊνω υπεφθυνα ότι:
α) ζχω λάβει πλιρωσ γνϊςθ και ςυμφωνϊ με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ.
β) το
φυςικό πρόςωπο
που κα οριςτεί αναπλθρωτισ ΥΠΔ
ονομάηεται:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
γ) τα φυςικά πρόςωπα που απαρτίηουν τθν ομάδα εργαςίασ, για τθν ανάλθψθ του ζργου
είναι:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
δ) θ ετιςια προςφερόμενθ αμοιβι αναλυτικά είναι θ εξισ:

Α/Α

1

Για τισ ΓΚΡΔ-υπηρεςίεσ ςυμμόρφωςησ με τον
νζο Κανονιςμό (GDPR services)
(ΕΦΑΠΑΞ ΑΜΟΙΒΗ

2

ΕΣΗΙΟ
ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΦΟΡΑ

1ΟΥ

20.000,00

ΕΤΟΥΣ)

Για την υπηρεςία υποςτήριξησ DPO

24.000,00

(ΕΤΗΣΙΑ ΑΜΟΙΒΗ)
ΤΝΟΛΟ ΥΩΡΙ ΦΠΑ

44.000,00

ΤΝΟΛΟ με ΦΠΑ 24%

54.560,00

-

Ο Δθλϊν

(υπογραφι και ςφραγίδα)

ΑΞΙΑ
ΠΡΟΦΟΡΑ
ΥΩΡΙ ΦΠΑ

