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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

Θέμα : «ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΥΠ’ΑΡΙΘΜΟΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 5527/09.05.2018
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»

Σχετικά:

α) Η με ημερομηνία 15.05.2018 Ηλεκτρονική Επιστολή της εταιρίας «DIADIKASIΑ BUSINESS
CONSULTING – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε» αναφορικά με τους όρους του υπ’ αριθμόν 5527/09.05.2018
Συνοπτικού Διαγωνισμού.
β) Η με ημερομηνία 15.05.2018 Ηλεκτρονική Επιστολή της εταιρίας «REVIVAL CONSULTING
SERVICES Α.Ε» αναφορικά με τους όρους του υπ’ αριθμόν 5527/09.05.2018 Συνοπτικού Διαγωνισμού.
γ) Το με ημερομηνία 18.05.2018 ενημερωτικό υπόμνημα της Διεύθυνσης Πληροφορικής της ΕΡΤ Α.Ε.
Αναφορικά με τα διευκρινιστικά ερωτήματα τα οποία τέθηκαν από τις ως άνω ενδιαφερόμενες εταιρίες,
κοινοποιούνται οι ακόλουθες διευκρινίσεις:
Α) Στα ερωτήματα της εταιρίας «DIADIKASIΑ BUSINESS CONSULTING – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε»:
1.-Στην σελ. 18, Παράρτημα Β, παράγραφος 3, σημείο α αναφέρεται το εξής:
«Τεχνική και νομική εμπειρία σε έργα προστασίας δεδομένων, η οποία να αποδεικνύεται από αντίστοιχες
πιστοποιήσεις και συμμετοχή σε αντίστοιχα με το προκηρυσσόμενο έργα.» Καθώς και στη σελ. 20, Παράρτημα Β,
παράγραφος 4, σημείο στα αναφέρεται ότι: «Ο υποψήφιος ανάδοχος είναι υποχρεωμένος για την κάθε εγγραφή
του πίνακα της υπεύθυνης δήλωσης να υποβάλλει σχετική δήλωση του φορέα υλοποίησης στην οποία θα
ενημερώνει για την ομαλή και εντός του συμβατικού χρονοδιαγράμματος εξέλιξη ή ολοκλήρωση του έργου. Κάθε
έργο του Πίνακα της υπεύθυνης δήλωσης Ν. 1599/86 το οποίο δε θα συνοδεύεται από την αντίστοιχη δήλωση του
φορέα υλοποίησης, δε θα προσμετράται.»
Παρακαλώ όπως μας επιβεβαιώσετε ότι για τα έργα τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη αρκεί υπεύθυνη δήλωση του
υποψηφίου αναδόχου ότι τα δηλωθέντα στοιχεία είναι αληθή καθώς οι φορείς δεν εκδίδουν βεβαιώσεις κατά την
πορεία υλοποίησης των έργων.
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Απάντηση
Για τα έργα τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη αρκεί να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντος στην οποία
να αναφέρεται ότι τα δηλωθέντα στοιχεία είναι αληθή και ότι οι φορείς υλοποίησης δεν εκδίδουν βεβαιώσεις κατά
το στάδιο υλοποίησης των έργων.
2.-Στην σελ. 20, Παράρτημα Β, παράγραφος 4, σημείο δ.ΙΙΙ αναφέρεται το εξής:
«Αναλυτική περιγραφή και τεκμηρίωση της συμμετοχής κάθε μέλους της Ομάδας Έργου στα έργα που αναφέρονται
στη παράγραφο δ) του μέρους 3 του Παραρτήματος Β της παρούσης.» Παρακαλώ όπως μας επιβεβαιώσετε ότι η
περιγραφή και τεκμηρίωση της συμμετοχής του κάθε μέλους στα έργα της παραγράφου δ) του μέρους 3 του
Παραρτήματος Β τεκμηριώνεται από το βιογραφικό τους.
Απάντηση
Οι συμμετέχοντες πρέπει να υποβάλουν βιογραφικό όλων των προσώπων που απαρτίζουν την Ομάδα Έργου, στο
οποίο να αναγράφονται αναλυτικά η εμπειρία και τα προσόντα τους, όπως αυτά ζητούνται στις Τεχνικές
Προδιαγραφές της διακήρυξης. Οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι σε θέση να τεκμηριώσουν όλα τα αναφερόμενα
στα υποβληθέντα βιογραφικά της Ομάδας έργου με την προσκόμιση των αντίστοιχων σχετικών εγγράφων/
δικαιολογητικών, εάν αυτό ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή και δεν απαιτείται να υποβληθούν αυτά με την
τεχνική προσφορά .
Β) Στα ερωτήματα της εταιρίας «REVIVAL CONSULTING SERVICES Α.Ε»:
1.- Στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» της ανωτέρω διακήρυξης ορίζεται ότι (βλ. παρ. 3 γ): «
…..Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να διαθέτουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά … γ) Επιτυχή ολοκλήρωση
τουλάχιστον δύο (2) αντίστοιχων με το προκηρυσσόμενο έργων ή να έχουν εν εξελίξει τουλάχιστον δύο (2)
αντίστοιχα με το προκηρυσσόμενο έργα στην Ελλάδα ή στην Ε.Ε. σε οργανισμούς αντίστοιχου μεγέθους της
ΕΡΤ Α.Ε. …..» Παρακαλούμε να μας γνωρίσετε/διευκρινίσετε (εξαντλητικά) τα κριτήρια (ποσοτικά και ποιοτικά) με
τα οποία κρίνεται ένας οργανισμός ως «αντίστοιχου μεγέθους με την ΕΡΤ Α.Ε.
Απάντηση
Οργανισμοί αντίστοιχου μεγέθους θεωρούνται εταιρείες, επιχειρήσεις, δημόσιοι φορείς κ.λ.π., που απασχολούν
τουλάχιστον 500 εργαζόμενους και διαθέτουν περισσότερες από μία εγκαταστάσεις.
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2.- Στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» της ανωτέρω διακήρυξης ορίζεται ότι (βλ. παρ. 3 δ) : «…..Ο
Επικεφαλής του έργου θα πρέπει να έχει συμμετάσχει στην εκπόνηση τουλάχιστον ενός έργου αντίστοιχου με το
προκηρυσσόμενο ενώ τα μέλη της ομάδας θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς κατ΄ ελάχιστον δύο (2)
αντίστοιχα έργα ή να έχουν εν εξελίξει κατ΄ ελάχιστον δύο (2) αντίστοιχα έργα στην Ελλάδα ή στην Ε.Ε. σε
οργανισμούς αντίστοιχου μεγέθους της ΕΡΤ Α.Ε…..». Παρακαλούμε α. να μας διευκρινίσετε τον παραπάνω όρο
«εκπόνηση» που αφορά στο πρόσωπο του Επικεφαλής του έργου και β. να μας γνωρίσετε/διευκρινίσετε
(εξαντλητικά) τα κριτήρια με τα οποία κρίνεται ένας οργανισμός ως «αντίστοιχου μεγέθους» με την ΕΡΤ Α.Ε.
Απάντηση
α) Όλα τα μέλη της Ομάδας έργου, συμπεριλαμβανομένου και του Επικεφαλής, πρέπει να έχουν ολοκληρώσει
επιτυχώς κατ΄ ελάχιστον δύο (2) αντίστοιχα έργα ή να συμμετέχουν σε κατ΄ ελάχιστον δύο (2) εν εξελίξει έργα στην
Ελλάδα ή στην Ε.Ε. και περαιτέρω ο Επικεφαλής απαιτείται να ήταν/είναι Επικεφαλής σε ένα τουλάχιστον
αντίστοιχο έργο.
β) Ισχύουν τα αναφερόμενα στην απάντηση της υπό στοιχ. 1 ερώτησης
3.- Στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» της ανωτέρω διακήρυξης ορίζεται ότι (βλ. παρ. 4 β) : «
…..Αναλυτική παρουσίαση και τεκμηρίωση της μεθοδολογίας βάσει του οποίου θα υλοποιηθεί το παρόν έργο. Με
την ως άνω αναφερόμενη παρουσίαση θα πρέπει να αποδεικνύεται η προέλευση της προτεινόμενης μεθοδολογίας
μέσα από την επιτυχή ολοκλήρωση δύο (2) τουλάχιστον παρόμοιων έργων τα οποία θα έχουν αναληφθεί από την
ημερομηνία δημοσίευσης του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 2016/79 (GDPR) στην επίσημη
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα ως άνω αναφερόμενα έργα δύναται να έχουν υλοποιηθεί σε επιχειρήσεις
του ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα της Ε.Ε.».
Παρακαλούμε να μας γνωρίσετε/διευκρινίσετε εάν τα αμέσως ανωτέρω αναφερόμενα ολοκληρωμένα έργα, προς
απόδειξη της προέλευσης της προτεινόμενης μεθοδολογίας υλοποίησης του προκηρυσσόμενου έργου, θα πρέπει
να είναι έργα που θα έχει ήδη ολοκληρώσει/υλοποιήσει ο ίδιος ο συμμετέχων στον συνοπτικό διαγωνισμό
οικονομικός φορέας βάσει της προτεινόμενης μεθοδολογίας, και σε καταφατική περίπτωση διευκρινίστε μας
περαιτέρω, εάν τα εν λόγω έργα θα πρέπει να έχουν υλοποιηθεί από τον υποψήφιο ανάδοχο σε «οργανισμούς
αντίστοιχου μεγέθους της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.» ¨Η εάν αρκεί για την απόδειξη της προέλευσης της προτεινόμενης
μεθοδολογίας ή επίκληση δύο (2) τουλάχιστον ολοκληρωμένων παρόμοιων έργων, βάσει της προτεινόμενης
μεθοδολογίας, από άλλους – τρίτους φορείς , και σε καταφατική περίπτωση, παρακαλούμε διευκρινίστε μας
περαιτέρω τις παραδεκτές πηγές απόδειξης της σχετικής πληροφόρησης.
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Απάντηση
Σύμφωνα με τον ως άνω όρο των τεχνικών προδιαγραφών απαιτείται οι συμμετέχοντες στην τεχνική προσφορά
τους να προσδιορίσουν αναλυτικά τη μεθοδολογία που πρόκειται να ακολουθήσουν (ενδεικτικά: άμεση και συνεχής
παρουσία της Ομάδας έργου, λήψη συνεντεύξεων, χρήση κατάλληλων εργαλείων κλπ) για την ολοκλήρωση του
αντικειμένου της σύμβασης και να τεκμηριώσουν την καταλληλότητα της προτεινόμενης μεθοδολογίας. Την
προτεινόμενη μεθοδολογία πρέπει οι ίδιοι οι συμμετέχοντες να έχουν ακολουθήσει σε δύο (2) τουλάχιστον έργα
που έχουν ήδη ολοκληρώσει επιτυχώς ή ακολουθούν σε τουλάχιστον δύο εν εξελίξει έργα που επικαλούνται με την
προσφορά τους.

Ο Γ.Δ. Δ.Ο.Υ

Ε.Κ. ΛΟΥΡΙΔΑΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Kοινοποίηση:




Γενική Δ/νση Δ.Ο.Υ
Γενική Δ/νση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Γενική Δ/νση ΝΕΩΝ ΜΕΣΩΝ



Δ/νση Προμηθειών & Διαχείρισης



Δ/νση Πληροφορικής



Δ/νση Υποστήριξης Νέων Μέσων



Τμήμα Υποστήριξης και Ανάπτυξης Τεχνολογικών Υποδομών Νέων Μέσων



Τμήμα Προμήθειας Υπηρεσιών (psideris@ert.gr)



Ενδιαφερόμενες Εταιρίες (sgiatzoglidou@revivalsa.gr, info@diadikasia.gr)
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