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ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ
Σν Γεληθφ Ννζνθνκείν Άκθηζζαο, έρνληαο ππφςε:
1.

ηηο δηαηάμεηο:
1.1. ηνπ Ν.4412/2016 (ΦΓΚ 147/Α/08-08-16) «Δεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ
(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΓΓ θαη 2014/25/ΓΓ)»
1.1. ηελ κε αξ. Γ4β/Γ.Π.νηθ.1732/13-01-20 (ΦΓΚ 16 Τ.Ο.Δ.Δ.14-01-2020) απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο
1.2. ηνπ Ν. 3329/2005 (ΦΓΚ 81/Α/04-04-05) «Γζληθφ χζηεκα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο
δηαηάμεηο»
1.3. ηνπ Ν. 2362/1995 (ΦΓΚ 247/Α/27-11-95) «Πεξί Δεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο θαη
άιιεο δηαηάμεηο»
1.4. ηνπ Ν. 3580/2007 (ΦΓΚ 134/Α/18-06-07) «Πξνκήζεηεο Φνξέσλ επνπηεπνκέλσλ απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη
Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη άιιεο δηαηάμεηο»
1.5. Σνπ Ν. 2955/2001 (Φ.Γ.Κ. Α’ 256/02-11-2001) «Πξνκήζεηεο Ννζνθνκείσλ θαη ινηπψλ κνλάδσλ πγείαο ησλ
Πε..Τ. θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηζρχεη ζήκεξα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ Ν.3580/2007(Φ.Γ.Κ. Α΄ 134/18-06-2007).
1.6. Σνπ Ν.3918/2011 (Φ.Γ.Κ.31/ Α/01-03-2011) "Δηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζην ζχζηεκα πγείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο".
1.7. Σνπ Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΓΚ 74/Α/26-03-2014) "Δηνηθεηηθέο απινπζηεχζεηο-θαηαξγήζεηο, ζπγρσλεχζεηο
Ννκηθψλ πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Δεκνζίνπ Σνκέα".

2.

Σηο απνθάζεηο:
ν

2.1. ηελ κε αξ. 06/04-06-2020 (ζέκα1 ) απφθαζε Δ ηνπ Γ. Ν. Άκθηζζαο πεξί Δηελέξγεηαοπλνπηηθνχ Πξφρεηξνπ
Αλνηθηνχ Δηαγσληζκνχ γηα ηελ Γθπφλεζε ρεδίνπ Δξάζεο γηα ηελ ζπκκφξθσζε ησλ Λεηηνπξγηψλ θαη
Δηαδηθαζηψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ κε βάζε ηνλ λέν Καλνληζκφ Γ/Γ 2016/679 (GDPR) γηα ηα πξνζσπηθά
δεδνκέλα(CPV: 72322000-8).
2.2. ηελ Απφθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο ηνπ Γ. Ν. Άκθηζζαο, θαηαρσξήζεθε κε α/α: 1018/10-06-2020 ζην Βηβιίν
Γγθξίζεσλ θαη Γληνιψλ Πιεξσκήο ΑΔΑ: ΧΓΤ24690ΒΟ-ΚΓΒ.
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πλνπηηθφ Πξφρεηξν Αλνηθηφ Δηαγσληζκφ γηα ηελ Γθπφλεζε ρεδίνπ Δξάζεο γηα ηελ ζπκκφξθσζε ησλ Λεηηνπξγηψλ
θαη Δηαδηθαζηψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ κε βάζε ηνλ λέν Καλνληζκφ Γ/Γ 2016/679 (GDPR) γηα ηα πξνζσπηθά
δεδνκέλα(CPV: 72322000-8), πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο 12.000,00€ ζπκπ. ΦΠΑ 24%, γηα ηηο αλάγθεο ηνπ
Γ. Ν. Άκθηζζαο γηα έλα (1) έηνοθαη κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ πκθέξνπζα απφ Οηθνλνκηθή άπνςε
Πξνζθνξά Απνθιεηζηηθά Βάζε ηεο Σηκήο.
Σόπνο - Υξόλνο δηελέξγεηαο δηαγσληζκνύ:
Σφπνο δηελέξγεηαο

Ηκεξνκελία δηελέξγεηαο

Ηκέξα

Ώξα

Γ. Ν. Άκθηζζαο

30-06-2020

Σξίηε

10:00π.κ.

Οη πξνζθνξέο θαηαηίζεληαη κέρξη ηελ πξνεγνχκελε εξγάζηκε εκέξα ηνπ δηαγσληζκνχ 29-06-2020 θαη ψξα 14:00 ζηε
Γξακκαηεία ηνπ Γ. Ν. Άκθηζζαο.
Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη κεηά ηελ νξηζζείζα εκεξνκελία θαη ψξα δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά επηζηξέθνληαη σο
εθπξφζεζκεο.
Σν ηεχρνο ηεο Δηαθήξπμεο αλαξηάηαη:





ζηε ΔΙΑΤΓΓΙΑ (https://diavgeia.gov.gr)
ζην Κ.Η.Μ.Δ.Η.. (http://www.eprocurement.gov.gr)
ζηνλ ηζηφηνπν ηεο 5εο ΤΠΓ Θεζζαιίαο θαη ηεξεάο Γιιάδαο (www.dypethessaly.gr)
ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ: www.gnamfissas.gr

Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ:
Τπνςήθηνη ή πξνζθέξνληεο θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ, ηα κέιε απηψλ κπνξνχλ λα είλαη θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα
εγθαηεζηεκέλα ζε:





θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο
θξάηνο-κέινο ηνπ Γπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Γ.Ο.Υ.)
ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε πκθσλία Δεκνζίσλ πκβάζεσλ
ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε.

Καηά ηα ινηπά, ν δηαγσληζκφο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα Μέξε θαη Παξαξηήκαηα πνπ επηζπλάπηνληαη ζηελ παξνχζα θαη
απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο.
Γηα φηη δελ πεξηιακβάλεηαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε ηζρχνπλ νη πεξί πξνκεζεηψλ «Νφκνη – Δηαηάμεηο».

–Ο–
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ Γ. Ν. ΑΜΦΙΑ

______________
ΓΓΩΡΓΙΟΤ ΥΑΡΙΛΑΟ
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ΜΓΡΟ Α : ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ΓΙΔΟ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ............................................................................... πλνπηηθφο Πξφρεηξνο Αλνηθηφο Δηαγσληζκφο
ΓΡΓΟ .................................................................................................................. Η ΓΚΠΟΝΗΗ ΥΓΔΙΟΤ ΔΡΑΗ ΓΙΑ ΣΗ ΤΜΜΟΡΦΧΗ ΣΧΝ
ΛΓΙΣΟΤΡΓΙΧΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΙΧΝ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΓΙΟΤ ΜΓ
ΒΑΗ ΣΟΝ ΝΓΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ Γ/Γ 2016/679 (GDPR) ΓΙΑ ΣΑ
ΠΡΟΧΠΙΚΑ ΔΓΔΟΜΓΝΑ
ΚΑΓ ................................................................................................................... 0429.01
ΚΧΔΙΚΟ CPV ............................................................................................... 79212100-4
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΓΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ............................................................ 12.000,00€ ζπκπ. ΦΠΑ 24%
ΣΟΠΟ ΔΙΓΝΓΡΓΓΙΑ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ.................................................. Οηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο ηνπ Γ. Ν. Άκθηζζαο
ΗΜΓΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΓΝΓΡΓΓΙΑ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ................................ 30-06-2020
ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΓΡΟΜΗΝΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ..... 29-06-2020
ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ....................................................................... Πιένλ πκθέξνπζα απφ Οηθνλνκηθή άπνςε Πξνζθνξά
Απνθιεηζηηθά Βάζε ηεο Σηκήο
ΝΟΜΙΜΑ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ....................................................................... Γπξψ
ΥΡΟΝΟ ΙΥΤΟ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ........................................................... 120 εκέξεο
ΓΓΓΤΗΣΙΚΗ ΓΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΓΣΟΥΗ ............................................... Δελ απαηηείηαη
ΓΓΓΤΗΣΙΚΗ ΚΑΛΗ ΓΚΣΓΛΓΗ.............................................................. Απαηηείηαη
ΔΙΑΡΚΓΙΑ ΤΜΒΑΗ ............................................................................... Έλα (1) έηνο
ΚΑΣΑΘΓΗ ΔΓΙΓΜΑΣΟ ............................................................................ Δελ απαηηείηαη
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ΜΓΡΟ Β: ΓΓΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ΆΡΘΡΟ 1 : ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ
Οη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα ππνβάινπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο εληφο θιεηζηνχ θαθέινπ, ζηνλ νπνίν ζα
αλαγξάθνληαη επθξηλψο:


ε ιέμε «ΠΡΟΦΟΡΑ»



ν πιήξεο ηίηινο ηεο Τπεξεζίαο: «ΓΓΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΓΙΟ ΑΜΦΙΑ»



ν αξηζκφο θαη ην ζέκα ηνπ δηαγσληζκνχ



ε εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ



ηα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα

Μέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν ηνπνζεηνχληαη, ζε μερσξηζηνχο ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο πνπ θέξνπλ ηηο ελδείμεηο ηνπ
θπξίσο θαθέινπ, ηα εμήο:
1.

Κιεηζηφο θάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΓΣΟΥΗ», ν νπνίνο ζα πεξηιακβάλεη:
1.1. Παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο, εθφζνλ νη πξνκεζεπηέο ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ κε αληηπξφζσπφ ηνπο
1.2. Να δειψλεηαη φηη, ν πξνζθέξσλ απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Δηαθήξπμεο.
1.3. ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΓΝΟ ΓΝΣΤΠΟ ΤΠΓΤΘΤΝΗ ΔΗΛΧΗ (TEΤΔ) ηνπ αξ. 79 ηνπ Ν. 4412/2016(Μέξνο Δ)

ην νπνίν απνηειείηαη απφ ελεκεξσκέλε ππεχζπλε δήισζε, σο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε πξνο αληηθαηάζηαζε ησλ
πηζηνπνηεηηθψλ πνπ εθδίδνπλ δεκφζηεο αξρέο ή ηξίηα κέξε, επηβεβαηψλνληαο φηη ν ππνςήθηνο νηθνλνκηθφο θνξέαο
πιεξνί ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο:
α) δελ βξίζθεηαη ζε κία απφ ηηο θαηαζηάζεηο ησλ άξζξσλ 73 θαη 74 ηνπ Ν.4412/2016 γηα ηηο νπνίεο νη νηθνλνκηθνί
θνξείο απνθιείνληαη ή κπνξνχλ λα απνθιεηζζνχλ,
β) Σν TEΤΔ ππνβάιινπλ: ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, φπσο πξνθχπηεη απφ ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ
ή ην πξαθηηθφ εθπξνζψπεζήο ηνπ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ή αίηεζεο ζπκκεηνρήο ή ην αξκνδίσο
εμνπζηνδνηεκέλν θπζηθφ πξφζσπν λα εθπξνζσπεί ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ ή γηα
ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο.
1.4. Απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο:
α) Γηα ηα θπζηθά πξφζσπα λα πξνζθνκηζηεί Έλαξμε Γπηηεδεχκαηνο απφ ηελ αληίζηνηρε Δεκφζηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία
θαη νη κεηαβνιέο ηνπ.
β) Κάζε ζπκκεηέρνληνο εκεδαπνχ ή αιινδαπνχ λνµηθνχ πξνζψπνπ, φπσο ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ, θαηά πεξίπησζε,
Φ.Γ.Κ., ή επηθπξσκέλν αληίγξαθν ή απφζπαζµα ηνπ θαηαζηαηηθνχ. ηνηρεία θαη έγγξαθα απφ ηα νπνία πξέπεη λα
πξνθχπηνπλ, ν Πξφεδξνο θαη ν δηεπζχλσλ χκβνπινο θαη ηα κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΑΓ, ηα ππφινηπα
πξφζσπα πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα δεζκεχνπλ µε ηελ ππνγξαθή ηνπο, ην λνµηθφ πξφζσπν θαη ηα έγγξαθα ηεο
λνκηκνπνίεζεο απηψλ, αλ απηφ δελ πξνθχπηεη επζέσο απφ ην θαηαζηαηηθφ αλαιφγσο µε ηε λνµηθή µνξθή ησλ
εηαηξεηψλ ή θάζε άιινπ λνµηθνχ πξνζψπνπ, πηζηνπνηεηηθό/βεβαίσζε ηεο εηαηξείαο από ην ΓΓΜΗ, ην νπνίν λα
έρεη εθδνζεί ηηο ηειεπηαίεο 30 εκέξεο πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο ή λα πξνζθνκηζηεί ζηα έγγξαθα
λνκηκνπνίεζεο ηνπ δηαγσληζκνύ.
2.

Κιεηζηφο θάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΣΓΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», κε ζαθή ηερληθή πεξηγξαθή(Μέξνο Γ).

3.

Κιεηζηφο θάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», φπνπ ηνπνζεηείηαη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζε δχν
αληίγξαθα. Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη:
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ηελ πξνζθεξφκελε ηηκή ρσξίο ΦΠΑ



ην πνζνζηφ ηνπ ΦΠΑ



ηνλ θσδηθφ θαη ηελ ηηκή ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Σηκψλ ηεο ΓΠΤ (εθφζνλ ππάξρεη)

Οη πξνζθεξφκελεο ηηκέο ζα πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξεο ή ίζεο ηεο ηηκήο Παξαηεξεηεξίνπ. ε πεξίπησζε πνπ ην
πξνζθεξφκελν είδνο δελ πεξηιακβάλεηαη ζην Παξαηεξεηήξην Σηκψλ ή δελ ππάξρεη πιήξεο αληηζηνηρία ησλ ηερληθψλ
ηνπ ραξαθηεξηζηηθψλ κε θαλέλα απφ ηα είδε ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ, απηφ πξέπεη επίζεο λα δειψλεηαη ξεηά.

ΆΡΘΡΟ 2 : ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΔΙΓΝΓΡΓΓΙΑ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ
Η θαηαθχξσζε ζα γίλεη κε θξηηήξην ηελ Πιένλ πκθέξνπζα απφ Οηθνλνκηθή άπνςε Πξνζθνξά Απνθιεηζηηθά Βάζε ηεο
Σηκήο, ζηηο πξνζθνξέο πνπ ζεσξνχληαη ηερληθά απνδεθηέο ζην ζηάδην ηεο ηερληθήο αμηνιφγεζεο.
Η ζπλνιηθή ηηκή ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ δελ κπνξεί λα ππεξβεί ηνλ πξνϋπνινγηζκό.
Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα δηελεξγεζεί απφ ηξηκειή Γπηηξνπή ζε ζπγθεθξηκέλε εκέξα θαη ψξα ζην ρψξν ηνπ
Ννζνθνκείνπ.
Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο πξνζθνξάο, ν θάθεινο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαζψο θαη ν θάθεινο ηεο
ηερληθήο πξνζθνξάο, κνλνγξάθνληαη δε θαη ζθξαγίδνληαη απφ ην αξκφδην φξγαλν φια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ
ππνβάιινληαη θαηά ην ζηάδην απηφ θαη ε ηερληθή πξνζθνξά αλά θχιιν. ηε ζπλέρεηα ην αξκφδην φξγαλν ειέγρεη ηελ
πιεξφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη αμηνινγεί ηηο ηερληθέο πξνζθνξέο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο
παξνχζαο δηαθήξπμεο.
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ παξαπάλσ ζηαδίσλ, ην αξκφδην φξγαλν πξνβαίλεη ζηελ απνζθξάγηζε
ηνπ νηθνλνκηθνχ κέξνπο ησλ ηερληθά απνδεθηψλ πξνζθνξψλ.
Γπηζεκαίλεηαη φηη εθ’φζνλ νινθιεξσζεί ε αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαζψο θαη ησλ ηερληθψλ
πξνζθνξψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ηφηε, θαηά ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο, θαη ζε εθαξκνγή ηεο παξ. 4 ηνπ αξ. 117 ηνπ
Ν.4412/2016, ε απνζθξάγηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ κπνξεί λα γίλεη θαηά ηελ ίδηα ζπλεδξίαζε.
Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ γηα φζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ θαη
ινηπψλ ζηνηρείσλ απνδεθηέο δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά επηζηξέθνληαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο κεηά ηελ νινθιήξσζε
ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
Καηφπηλ ζπληάζζεη πξαθηηθφ ζην νπνίν θαηαρσξεί φζνπο ππέβαιαλ πξνζθνξέο, ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ, θαζψο θαη ηνπο ιφγνπο ηπρφλ
απφξξηςεο ζπκκεηερφλησλ απφ ηε ζπλέρεηα ηνπ δηαγσληζκνχ.
Όηαλ ν αλάδνρνο ν νπνίνο πξνζθέξεη ηε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε ηηκή δελ πξνζθνκίζεη έλα ή
πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε, ε θαηαθχξσζε
γίλεηαη ζηνλ αλάδνρν κε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε ηηκή. ε πεξίπησζε πνπ θαη
απηφο δελ πξνζθνκίζεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απαηηνχληαη θαηά ηα
αλσηέξσ, ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ αλάδνρν κε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε
ηηκή θαη νχησ θαζ΄ εμήο. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο αλαδφρνπο δελ πξνζθνκίζεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη
δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απαηηνχληαη απφ απηέο, ν δηαγσληζκφο καηαηψλεηαη.
ε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ ηζφηηκεο ή ηζνδχλακεο πξνζθνξέο ηειηθφο αλάδνρνο επηιέγεηαη ν κεηνδφηεο κεηά απφ
θιήξσζε. Η θιήξσζε γίλεηαη ελψπηνλ ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ θαη παξνπζία ησλ νηθνλνκηθψλ
θνξέσλ(λ.4412/2016 Άξζξν 90)
Η ππνβνιή κφλν κίαο πξνζθνξάο δελ απνηειεί θψιπκα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ
αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο (λ.4412/2016 άξζξν 117 παξ.3)
Η θαηαθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ, ζα γίλεη απφ ην Δηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ζα
αλαθνηλσζεί εγγξάθσο ζηνλ αλαθεξπρζέληα Πξνκεζεπηή.
Η αξκφδηα επηηξνπή κπνξεί λα θαιεί ηνπο πξνζθέξνληεο λα δηεπθξηλίδνπλ ή λα ζπκπιεξψλνπλ ηα έγγξαθα ή ηα
δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο πνπ έρνπλ ππνβάιεη. Η πην πάλσ δηεπθξίληζε ή ε ζπκπιήξσζε αθνξά κφλν ζηηο αζάθεηεο,
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επνπζηψδεηο πιεκκέιεηεο ή πξφδεια ηππηθά ζθάικαηα πνπ επηδέρνληαη δηφξζσζε ή ζπκπιήξσζε, ηδίσο δε παξάιεηςε
κνλνγξαθψλ, δηαθεθνκκέλε αξίζκεζε, ειαηηψκαηα ζπζθεπαζίαο θαη ζήκαλζεο ηνπ θαθέινπ θαη ησλ ππνθαθέισλ ησλ
πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο, ιεθηηθέο θαη θξαζηηθέο απνθιίζεηο ησλ εγγξάθσλ ηεο πξνζθνξάο απφ ηελ
νξνινγία ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο, πνπ δελ επηθέξνπλ έλλνκεο ζπλέπεηεο σο πξνο ην πεξηερφκελφ ηνπο, ειιείςεηο
σο πξνο ηα λνκηκνπνηεηηθά ζηνηρεία, πιεκκειήο ζήκαλζε αληηγξάθσλ πνπ εθδίδνληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 1 ηνπ λ.4250/2014 (Α΄ 74), κεηαθξάζεσλ θαη ινηπψλ πηζηνπνηεηηθψλ ή βεβαηψζεσλ, δηαθνξνπνίεζε ηεο δνκήο
ησλ εγγξάθσλ ηεο πξνζθνξάο απφ ηα ππνδείγκαηα, ππνρξεσηηθά ή κε, πνπ ζεζπίδνληαη κε λφκν, θαλνληζηηθέο
πξάμεηο ή ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Η ζπκπιήξσζε ή ε δηεπθξίληζε δελ επηηξέπεηαη λα έρεη σο ζπλέπεηα
κεηαγελέζηεξε αληηθαηάζηαζε ή ππνβνιή εγγξάθσλ ζε ζπκκφξθσζε κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, αιιά κφλν ηε
δηεπθξίληζε ή ζπκπιήξσζε, αθφκε θαη κε λέα έγγξαθα, εγγξάθσλ ή δηθαηνινγεηηθψλ πνπ έρνπλ ήδε ππνβιεζεί.
ρεηηθά κε ηελ επηθχξσζε αληηγξάθσλ εγγξάθσλ, ηζρχεη ην άξζξν 1 ηνπ Ν.4250/2014. Η αξκφδηα επηηξνπή κπνξεί λα
θαιεί εγγξάθσο ηνπο πξνζθέξνληεο λα δηεπθξηλίζνπλ, κέζα ζε εχινγε πξνζεζκία, ην πεξηερφκελν ηεο ηερληθήο ή
νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο πνπ έρνπλ ππνβάιεη, αλ πεξηέρεη αζάθεηεο ήζζνλνο ζεκαζίαο, αηέιεηεο, επνπζηψδεηο
παξαιείςεηο ή πξφδεια ηππηθά ή ππνινγηζηηθά ζθάικαηα πνπ ε επηηξνπή θξίλεη φηη κπνξνχλ λα ζεξαπεπηνχλ. Η
δηεπθξίληζε απηή δελ πξέπεη λα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ νπζηψδε αιινίσζε ηεο πξνζθνξάο θαη δελ πξέπεη λα
πξνζδίδεη αζέκηην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ζηε ζπγθεθξηκέλε πξνζθνξά ζε ζρέζε κε ηηο ινηπέο.
H επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, κε αηηηνινγεκέλε εηζήγεζή ηεο , κπνξεί λα πξνηείλεη ηελ θαηαθχξσζε ηεο
ππεξεζίαο γηα νιφθιεξε , κεγαιχηεξε ή κηθξφηεξε πνζφηεηα θαηά πνζνζηφ κέρξη 30% ζχκθσλα κε ην άξζξν 104 ηνπ
Ν.4412/2016. Η ηειηθή θαηαθπξσζείζα πνζφηεηα ζα δηακνξθσζεί κε ηξφπν ψζηε λα θαιχςεη ην εγθξηζέλ πνζφ ηεο
δηαθήξπμεο.
ηνλ αλάδνρν πνπ ζα γίλεη θαηαθχξσζε ην Ννζνθνκείν απνζηέιιεη ζρεηηθή αλαθνίλσζε πνπ αλαθέξεη θαη ηελ
πξνζεζκία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο.

ΆΡΘΡΟ 3 : ΣΙΜΓ ΠΡΟΦΟΡΧΝ - ΝΟΜΙΜΑ
Οη ηηκέο ζα πξέπεη λα δίδνληαη ζε επξψ (€) θαη ζα αλαγξάθνληαη νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο. Πξνζθνξέο πνπ δε
δίλνπλ ηηο ηηκέο ζε επξψ ή πνπ θαζνξίδνπλ ζρέζε επξψ κε μέλν λφκηζκα ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.
Η αλαγξαθή ηεο ηηκήο ζε επξψ κπνξεί λα γίλεηαη κε δχν ή θαη πεξηζζφηεξα δεθαδηθά ςεθία (άλεπ νξίνπ), εθφζνλ
ρξεζηκνπνηείηαη ζε ελδηάκεζνπο ππνινγηζκνχο. Σν γεληθφ ζχλνιν ζηξνγγπινπνηείηαη ζε δπν δεθαδηθά ςεθία, πξνο ηα
άλσ εάλ ην ηξίην δεθαδηθφ ςεθίν είλαη ίζν ή κεγαιχηεξν ηνπ πέληε ή πξνο ηα θάησ εάλ είλαη κηθξφηεξν ηνπ πέληε.
Γθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή ή δελ δίλεηαη εληαία ηηκή γηα νιφθιεξε
ηελ πξνζθεξφκελε πνζφηεηα είδνπο, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.

ΆΡΘΡΟ 4 : ΥΡΟΝΟ ΙΥΤΟ ΠΡΟΦΟΡΧΝ
Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο επί εθαηφλ είθνζη (120) εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ
επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ πξναλαθεξφκελνπ,
απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.
Γάλ νη ζπκκεηέρνληεο θιήζεθαλ λα παξαηείλνπλ ηελ ηζρχ ησλ πξνζθνξψλ ηνπο θαη απνδέρζεθαλ ηελ παξάηαζε, νη
πξνζθνξέο ηνπο ηζρχνπλ θαη ηνπο δεζκεχνπλ θαη γηα ην επηπιένλ απηφ ρξνληθφ δηάζηεκα.

ΆΡΘΡΟ 5 : ΑΝΣΙΠΡΟΦΟΡΓ
Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο. ε πεξίπησζε ππνβνιήο ηνπο, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.
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ΆΡΘΡΟ 6 : ΠΛΗΡΧΜΗ - ΚΡΑΣΗΓΙ

Η πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή ζα γίλεηαη εληφο εμήληα (60) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ, βάζεη ησλ
λνκίκσλ δηθαηνινγεηηθψλ πιεξσκήο θαη κεηά απφ έγθξηζε ηνπ ζρεηηθνχ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο.
Ο πξνκεζεπηήο ππφθεηηαη ζηηο λφκηκεο θξαηήζεηο. Ο ΦΠΑ βαξχλεη ην Ννζνθνκείν.
Τπέξ ΑΓΠΠ 0,06%
Υαξηφζεκν ΑΓΠΠ 3% επί ηνπ ΑΓΠΠ 0,06%
ΟΓΑ ραξηνζήκνπ ΑΓΠΠ 20% επί ηνπ ραξηνζήκνπ ΑΓΠΠ 3%
Τπέξ ςπρηθήο Τγείαο 2%
Φ.Γ. 8%
Γπίζεο θαηά ηελ πξψηε πιεξσκή ν πξνκεζεπηήο ζα επηβαξπλζεί εθάπαμ γηα φιν ην πνζφ ηεο χκβαζεο κε ηηο
παξαθάησ θξαηήζεηο:
Τπέξ ΓΑΑΔΗΤ 0,07%
Υαξηφζεκν ΓΑΑΔΗΤ 3% επί ηνπ ΓΑΑΔΗΤ 0,07%
ΟΓΑ ραξηνζήκνπ ΓΑΑΔΗΤ 20% επί ηνπ ραξηνζήκνπ ΓΑΑΔΗΤ 3%

ΆΡΘΡΟ 7 : ΥΡΟΝΟ ΙΥΤΟ ΤΜΒΑΗ
Η ζχκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί ζα έρεη δηάξθεηα γηαέλα(1) έηνο απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο.
Σν Ννζνθνκείν κπνξεί κε κνλνκεξή απφθαζή ηνπ λα παξαηείλεη ηελ ηζρχ ηεο ζχκβαζεο γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα δπν
(2) αθφκε κελψλ.
Η παξνχζα ζχκβαζε ζα κπνξεί λα δηαθφπηεηαη κνλνκεξψο απφ ηελ εληνινδφρν Τπεξεζία ή λα αλαπξνζαξκφδεηαη κε
θνηλή ζπκθσλία ησλ δχν κεξψλ αλ ππνγξαθεί άιιε ζχκβαζε ζηα πιαίζηα ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γιιεληθνχ Δεκνζίνπ κε
ζπκθεξφκελνπο φξνπο γηα φκνην πξντφλ-ππεξεζία ή αλ ηεζνχλ ζε ηζρχ λένη Νφκνη-Δηαηάμεηο-Οδεγίεο γηα ην πξντφλππεξεζία.

ΆΡΘΡΟ 8 : ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΤΜΒΑΗ
Η ζχκβαζε δχλαηαη λα ηξνπνπνηεζεί ζε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο, κφλν θαηφπηλ έγγξαθεο
ζπκθσλίαο ησλ ζπκβαιινκέλσλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ Ν.4412/2016.

ΆΡΘΡΟ 9 : ΓΓΓΤΗΓΙ
Ο ζπκκεηέρσλ ζηνλ νπνίν έγηλε ε θαηαθχξσζε ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο απφ ηελ
θνηλνπνίεζε ηεο αλαθνίλσζεο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο πξνζθνκίδνληαο θαη ηελ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ίζεο
κε ην 5% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο.
Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο πεξηιακβάλεη:


ηνλ αξηζκφ ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο θαη ηελ ζρεηηθή.



ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο (Η εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο πξέπεη λα έρεη ηζρχ
ηνπιάρηζηνλ δεθαηεζζάξσλ (14) κελψλ).
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ε πεξίπησζε πνπ πεξάζεη άπξαθηε ε πην πάλσ πξνζεζκία ή ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε
θεξχζζεηαη έθπησηνο κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηε δηνίθεζε θνξέα νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ
αξκφδηνπ νξγάλνπ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 203 ηνπ Ν.4412/2016.

ΆΡΘΡΟ 10 : ΓΝΣΑΓΙ - ΠΡΟΦΤΓΓ
χκθσλα κε ην άξζξν 127 ηνπ Ν. 4412/2016:
Γηα δεκφζηεο ζπκβάζεηο κε εθηηκψκελε αμία θάησ ησλ εμήληα ρηιηάδσλ (60.000) επξψ (ρσξίο Φ.Π.Α.), ζε πεξίπησζε
έλζηαζεο θαηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε πξνζεζκία άζθεζεο ηεο είλαη πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε
ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα. Γηα ηελ άζθεζε έλζηαζεο θαηά ηεο δηαθήξπμεο ή
ηεο πξφζθιεζεο, ε έλζηαζε ππνβάιιεηαη κέρξη πέληε (5) εκέξεο πξηλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο
πξνζθνξψλ.
Η έλζηαζε ππνβάιιεηαη ελψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία απνθαζίδεη, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα θαη ζην
άξζξν 221 ηνπ Ν.4412/2016, εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ, κεηά ηελάπξαθηε πάξνδν ηεο νπνίαο ηεθκαίξεηαη ε
απφξξηςε ηεο έλζηαζεο. Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, απαηηείηαη, κε ηελ θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο,
εθαηαβνιή παξαβφινπ ππέξ ηνπ Δεκνζίνπ πνζνχ ίζνπ κε ην έλα ηνηο εθαηφ (1%) επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο
ζχκβαζεο. Σν παξάβνιν απηφ απνηειεί δεκφζην έζνδν. Σν παξάβνιν επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο,
αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή απφ ην απνθαζίδνλ δηνηθεηηθφ φξγαλν.

ΆΡΘΡΟ 11 : ΠΟΙΝΙΚΓ ΡΗΣΡΓ
Γθηφο απφ ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Ν.4412/2016, ν Πξνκεζεπηήο ζα βαξχλεηαη θαη γηα θάζε δεκηά πνπ
ηπρφλ ζα πξνθχςεη ζην Ννζνθνκείν απφ ηε κε εθηέιεζε ή θαθή εθηέιεζε ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο.
Απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο επηρεηξήζεσλ πνπ θαηά παξάβαζε ησλ άξζξσλ 138 θαη 182 ηεο Δηεζλνχο χκβαζεο
Γξγαζίαο απαζρνινχλ ή εθκεηαιιεχνληαη αλειίθνπο θάησ ησλ 15 εηψλ.

ΆΡΘΡΟ 12 : ΤΠΟΥΡΓΧΓΙ ΝΟΟΚΟΜΓΙΟΤ
Με ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ζα παξαδνζνχλ ζηνλ αλάδνρν, ππνγεγξακκέλεο νη θαηαζηάζεηο θαη φια ηα
απαξαίηεηα ζηνηρεία απφ ηνλ θνξέα, ηα νπνία έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ αζθάιεηα ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ

ΆΡΘΡΟ 13 : ΓΥΓΜΤΘΓΙΑ – ΤΓΚΡΟΤΓΙ ΤΜΦΓΡΟΝΣΧΝ
Σν Ννζνθνκείν, κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ηνπ εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξέρεη ζηνλ Αλάδνρν,
απαηηεί Γρεκχζεηα, φπσο νξίδεηαη ζηoάξζξν 21 ηνπ Ν.4412/2016, θαζψο δίλεη έκθαζε ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 24
ηνπ ίδηνπ λφκνπ, πεξί ζπγθξνχζεσλ ζπκθεξφλησλ κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ.
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ΜΓΡΟ Γ: ΣΓΥΝΙΚΗ ΠΓΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΟΟΣΗΣΑ
ΆΡΘΡΟ 14 : Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο

Γηζαγσγή - Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ
Ο Καλνληζκφο (ΓΓ) 2016/679 «General DataProtectionRegulation - GDPR», γηα ηελ Πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ
έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, εηέζεη ζε ηζρχ ζηηο 25 Μαΐνπ 2016 θαη ηέζεθε ζε
εθαξκνγή ζηηο 25 Μαΐνπ 2018.
Ο Καλνληζκφο έρεη εθαξκνγή ζε φινπο ηνπο νξγαληζκνχο ( ηδησηηθνχο θαη δεκφζηνπο νξγαληζκνχο/επηρεηξήζεηο,
θξαηηθέο αξρέο, ζπιιφγνπο, θ.ιπ.) πνπ δηαρεηξίδνληαη , επεμεξγάδνληαη, απνζεθεχνπλ θαη δηαθηλνχλ δεδνκέλα
πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, εθφζνλ ηα δεδνκέλα αθνξνχλ Γπξσπαίνπο πνιίηεο ή ζρεηίδνληαη κε νπνηνπδήπνηε είδνπο
ππεξεζίεο θαη αγαζά πξνο Γπξσπαίνπο πνιίηεο.

Σν ΓΝ Άκθηζζαο είλαη θνξέαο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο (80 θιίλεο), κε κεγάιε πξνζέιεπζε θαη δηαθίλεζε αζζελψλ
φπσο πξνθχπηεη απφ ηηο δηαζέζηκεο θαηαγξαθέο. Γπίζεο, απαζρνιεί κεγάιν αξηζκφ εξγαδνκέλσλ. Χο εθ ηνχηνπ,
επεμεξγάδεηαη εμαηξεηηθά κεγάιν φγθν δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη πιεξνθνξίεο (ζε ειεθηξνληθά θαη
θπζηθά αξρεία) πνπ κπνξνχλ λα ηαπηνπνηήζνπλ θπζηθά πξφζσπα φπσο αζζελείο, εξγαδνκέλνπο, ζπλεξγάηεο,
πξνκεζεπηέο θ.ά..
Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ είλαη ε ελαξκφληζε ηνπ Γ.N. Άκθηζζαο κε ηηο απαηηήζεηο Γεληθνχ Καλνληζκνχ Πξνζηαζίαο
Δεδνκέλσλ (ΓΓ) 679/2016 (GDPR).
θνπόο είλαη ε αλαγλψξηζε ησλ ηερλνινγηθψλ θαη νξγαλσηηθψλ αλαγθψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ε θάιπςή ηνπο κε ηελ
πινπνίεζε ησλ αληίζηνηρσλ κέηξσλ γηα ηελ επίηεπμε ζπλερνχο ζπκκφξθσζήο ηνπ κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ GDPR. Σν
Έξγν ζα αθνξά φιεο ηηο Οξγαληθέο/ΛεηηνπξγηθέοΜνλάδεο ηνπ Ννζνθνκείνπ Άκθηζζαο
Σν Έξγν πεξηιακβάλεη δύν(2) δηαθξηηέο ππεξεζίεο, ήηνη:


Τπεξεζίεο πκβνχινπ γηα ηελ Γλαξκφληζε/πκκφξθσζε ηνπ Ννζνθνκείνπ κε ηηο Απαηηήζεηο/Πξνδηαγξαθέο
ηνπ Γεληθνχ Καλνληζκνχ Πξνζηαζίαο Δεδνκέλσλ (GDPR) 679/2016,



Τπεξεζίεο Τπεπζχλνπ Πξνζηαζίαο Δεδνκέλσλ (DPO)

Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ σο άλσ ππεξεζηώλ είλαη νη αθόινπζεο:
Α. ΤΠΗΡΓΙΓ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΝΑΡΜΟΝΙΗ ΣΟΤ ΓΝ ΑΜΦΙΑΜΓ ΣΟΝ ΓΓΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ
ΠΡΟΣΑΙΑ ΔΓΔΟΜΓΝΩΝ (GDPR) 679/2016.
Σερληθή πεξηγξαθή
Αλαιπηηθά ην έξγν ζα πεξηιακβάλεη:
1.

Αλάιπζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο σο πξνο ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, ε νπνία ζα
πεξηιακβάλεη ηελ αμηνιφγεζε ησλ πθηζηάκελσλ πξαθηηθψλ, ησλ γξαπηψλ πνιηηηθψλ θαη δηαδηθαζηψλ, ησλ
πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη δηθηπαθψλ ππνδνκψλ, θαη θάζε ζηνηρείνπ πνπ επεξεάδεη ηελ πξνζηαζία
πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ζε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη φια ηα ηκήκαηα, παξαξηήκαηα θαη Δηεπζχλζεηο ηνπ
Ννζνθνκείνπ.

2.

Γλεκέξσζε θαη ζπλεξγαζία (κε ζπλαληήζεηο/ζπλεληεχμεηο) κε αξκφδηα ζηειέρε Σκεκάησλ ηνπ Οξγαληζκνχ,
θαιχπηνληαο θάζε κείδνλα δξαζηεξηφηεηα, ηκήκα, εμσλνζνθνκεηαθή δνκή θαη γξαθείν.

3.

Δεκηνπξγία ιεπηνκεξψλ dataflowmaps αλά επηρεηξεζηαθή κνλάδα, ηκήκα ή αλά θαηεγνξία πξνζσπηθψλ
δεδνκέλσλ, κε ζθνπφ ηελ επαξθή ζπκβαηφηεηα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ GDPR, φπνπ ζα απεηθνλίδνληαη φιεο νη
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πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ζην λνζνθνκείν. Σα dataflowmaps ζα
θαιχπηνπλ ηελ απαίηεζε ηνπ GDPR γηα ην αξρείν δξαζηεξηνηήησλ επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ θαη ζα πεξηέρνπλ
φιεο ηηο επηπιένλ απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο, ψζηε λα απεηθνλίδεηαη πιήξσο ε πθηζηάκελε θαηάζηαζε σο
πξνο ηε δηαρείξηζε πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη λα εληνπίδνληαη θελά σο πξνο ηηο απαηηήζεηο ηνπ ζεζκηθνχ
πιαηζίνπ.
4.

Γχξεζε θελψλ σο πξνο ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ θαλνληζκνχ (GapAnalysis) θαηεγνξηνπνηεκέλα
αλά ζεκαηηθή πεξηνρή θαη θξηζηκφηεηα.

5.

Γλδειερή αμηνιφγεζε θαη ζχληαμε κειέηεο εθηίκεζεο αληηθηχπνπ ηπρφλ ζπκβάλησλ παξαβίαζεο ηεο
ηδησηηθφηεηαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ (DataPrivacyImpactAssessment) κε βάζε ηε κεζνδνινγία ηνπ
ISO29134, ηελ νδεγία ηεο WP29 θαη ηηο πθηζηάκελεο νδεγίεο ησλ Γπξσπατθψλ Αξρψλ Πξνζηαζίαο Δεδνκέλσλ.

6.

Γηα θάζε θελφ πνπ εληνπίδεηαη, θαζνξηζκφο ησλ απαξαίηεησλ ελεξγεηψλ πξφιεςεο, αληηκεηψπηζεο θαη
δεκηνπξγία ελφο ιεπηνκεξνχο, πξνηεξαηνπνηεκέλνπ θαη νινθιεξσκέλνπ πιάλνπ ζπκκφξθσζεο
(complianceplanandroadmap).

7.

Αμηνιφγεζε ησλ ηξερνπζψλ πξαθηηθψλ επεμεξγαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη ζχληαμε ησλ απαξαίηεησλ
Πνιηηηθψλ θαη Δηαδηθαζηψλ Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθψλ Δεδνκέλσλ κε βάζε ηα πξνηεηλφκελα κέηξα ηνπ πιάλνπ
ζπκκφξθσζεο. Η αλσηέξσ αμηνιφγεζε ζα πεξηιακβάλεη θαη’ ειάρηζην ηα εμήο:

α. Αμηνιφγεζε ηεο λνκηθήο βάζεο, ζηελ νπνία ζηεξίδεηαη ε ζπιινγή ηνπ ζπλφινπ ησλ ζπιιεγφκελσλ πξνζσπηθψλ
δεδνκέλσλ, ηεο παξερφκελεο ζπλαίλεζεο απφ ηνλ εθάζηνηε ζπκβαιιφκελν, ησλ παξερφκελσλ πιεξνθνξηψλ θ.ιπ.
β. Αμηνιφγεζε ηεο λνκηκφηεηαο θαη ηεο αζθαινχο δηαβίβαζεο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ
γ. Αμηνιφγεζε ηνπ επηπέδνπ σξηκφηεηαο θαη επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ ζηα ζέκαηα πξνζηαζίαο
πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ
δ. Αμηνιφγεζε ηεο δπλαηφηεηαο ηθαλνπνίεζεο ησλ δηθαησκάησλ ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ
ε. Αμηνιφγεζε ηεο επάξθεηαο ηεο νξγαλσηηθήο δνκήο
ζη. Αμηνιφγεζε ηνπ επηπέδνπ αζθαιείαο θαη επηρεηξεζηαθήο ζπλέρεηαο
δ. Αμηνιφγεζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ
ε. Αμηνιφγεζε ησλ ζπκβάζεσλ κε ηξίηνπο πνπ εθηεινχλ επεμεξγαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ηνπ νξγαληζκνχ
ζ. Αμηνιφγεζε ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο θαη ησλ κεραληζκψλ ειέγρνπ θαη δηαζθάιηζεο ηεο ζπκκφξθσζεο
η.Αμηνιφγεζε ησλ ζρεηηθψλ γξαπηψλ πνιηηηθψλ θαη δηαδηθαζηψλ.
Με ζθνπό ηελ επηηπρή πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο είλαη απαξαίηεην λα:
1.

πκπεξηιάβεη αλάιπζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη δηθηπαθψλ
ππνδνκψλ θαη ησλ πθηζηάκελσλ πνιηηηθψλ, δηαδηθαζηψλ θαη πξαθηηθψλ, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηελ
αζθάιεηα θαη ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ.

2.

Δηεμάγεη ζπλεληεχμεηο κε ηα αξκφδηα ζηειέρε ηνπ λνζνθνκείνπ θαιχπηνληαο θάζε δξαζηεξηφηεηα απηνχ.

3.

Δηεμάγεη ιεπηνκεξή αμηνιφγεζε ησλ επηπηψζεσλ ζηελ πξνζηαζία δεδνκέλσλ, βάζεη ηνπ πξνηχπνπ ISO 29134,
ηεο θαηεπζπληήξηαο νδεγίαο ηεο WP29 θαη άιισλ ζρεηηθψλ δηεζλψλ θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ, νη νπνίεο
αμηνινγνχλ ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ζέκαηα αζθάιεηαο ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ηα λνκηθά δεηήκαηα
πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ θαη δίλνπλ πξνηεξαηφηεηα ζηα επξήκαηα, αλάινγα κε ην επίπεδν θηλδχλνπ.

4.

Δεκηνπξγήζεη ιεπηνκεξέο πιάλν ελεξγεηψλ αληηκεηψπηζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ επξεκάησλ, έηζη ψζηε νη
επηθεθαιήο φισλ ησλ επηκέξνπο θιηληθψλ, κνλάδσλ, ηκεκάησλ λα είλαη ζε ζέζε λα εθαξκφζνπλ ηηο
απαξαίηεηέο ελέξγεηεο.
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5.

Παξέρεη έλα ιεπηνκεξέο dataflowmap αλά νξγαληθή κνλάδα/ηκήκα ή αλά θαηεγνξία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ
κε ζθνπφ ηελ πιήξε ζπκβαηφηεηα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ GDPR ζρεηηθά κε ηα αξρεία ησλ δξαζηεξηνηήησλ
επεμεξγαζίαο.

6.

Πξαγκαηνπνηήζεη έιεγρν ζε φιεο ηηο εκπιεθφκελεο εθαξκνγέο ινγηζκηθνχ, ζε φια ηα απνζεθεπηηθά κέζα
(ςεθηαθά, έληππα, ερεηηθά, θ.α.) θαζψο θαη λα πξνηείλεη κε ζαθήλεηα ηηο απαηηνχκελεο αιιαγέο θαη
ηξνπνπνηήζεηο βάζεη ηνπ λένπ θαλνληζκνχ. Η αμηνιφγεζε ζα πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ ζπιιεγφκελσλ
πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, ηεο λνκηθήο βάζεο πάλσ ζηελ νπνία ζηεξίδεηαη ε ζπιινγή, ηεο παξερφκελεο
ζπλαίλεζεο απφ ηνλ εθάζηνηε ζπκβαιιφκελν ησλ παξερφκελσλ πιεξνθνξηψλ θιπ.

7.

Παξέρεη ιίζηα πξνηάζεσλ ζρεηηθά κε ηηο αλαγθαίεο δξάζεηο αληηκεηψπηζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ
πξνηεηλφκελσλ ηερλνινγηθψλ ιχζεσλ) γηα θάζε θελφ ή έιιεηςε πνπ πξνθχπηεη.

8.

Καηαξηίζεη εγρεηξίδηα θαη πνιηηηθέο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Καλνληζκνχ απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ
Ννζνθνκείνπ.

9.

Καηαξηίζεη εγρεηξίδην αληηκεηψπηζεο πηζαλψλ θξίζεσλ ιφγσ παξαβίαζεο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ.

10. πληάμεη πιάλν επηρεηξεκαηηθήο ζπλέρεηαο γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ Ννζνθνκείνπ.
11. Πξαγκαηνπνηήζεη αμηνιφγεζε φισλ ησλ δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ ζπκβάζεσλ ηνπ λνζνθνκείνπ κε ηξίηνπο, λα
εληνπίζεη θελά θαη λα πξνηείλεη ελέξγεηεο κε ζθνπφ ηελ πξνζαξκνγή ηνπο ζηνλ GDPR.
12. Πξαγκαηνπνηήζεη αμηνιφγεζε φισλ ησλ πξαθηηθψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθψλ
δεδνκέλσλ θαη λα παξέρεη ζπγθεθξηκέλεο θαη ιεπηνκεξείο πξνηάζεηο γηα δξάζεηο ζπκκφξθσζεο κε ηνλ
Καλνληζκφ.
13. Παξέρεη έλα ιεπηνκεξέο, πξνηεξαηνπνηεκέλν θαη νινθιεξσκέλν πιάλν ζπκκφξθσζεο. Όιεο νη πξνηεηλφκελεο
ελέξγεηεο ζπκκφξθσζεο είλαη απαξαίηεην λα θαιχπηνπλ νιφθιεξν ηνλ θχθιν δσήο ησλ πξνζσπηθψλ
δεδνκέλσλ (δειαδή ζπιινγή, θαηαγξαθή, ηξνπνπνίεζε/ελεκέξσζε, απνζήθεπζε, κεηαθνξά,
δηαγξαθή/θαηαζηξνθή θιπ.) θαη λα έρνπλ ζπκθσλεζεί κε ηελ νκάδα έξγνπ θαη ηνπο επηρεηξεζηαθνχο
ηδηνθηήηεο ησλ δεδνκέλσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ πξηλ ηελ παξάδνζε ηνπ πιάλνπ ζπκκφξθσζεο.
14. Σεξεί ηηο αξρέο ηεο εκπηζηεπηηθφηεηαο. Ο αλάδνρνο νθείιεη λα αλαιάβεη ηελ επζχλε γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο
εκπηζηεπηηθφηεηαο ησλ εκπιεθφκελσλ ζπκβνχισλ θαη ηερληθψλ, φζνλ αθνξά ηε κε δηαξξνή πιεξνθνξηψλ
ηνπ είδνπο, ηνπ βαζκνχ δηεθπεξαίσζεο ηεο εξγαζίαο θαζψο θαη ηηο ιεπηνκέξεηεο απηνχ, ζε νπνηνδήπνηε
άηνκν ή νκάδα αηφκσλ.
15. Λακβάλνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ πξνηείλνληαη νη αθφινπζεο θάζεηο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ κε ηα
αληίζηνηρα παξαδνηέα. Ο αλάδνρνο κπνξεί λα αθνινπζήζεη νπνηαδήπνηε νξγάλσζε γηα ηελ πξφηαζε ηνπ
αξθεί λα πεξηιακβάλεη θαη’ ειάρηζηνλ ηηο ππεξεζίεο πνπ αλαθέξνληαη.
Φάζεηο ηνπ Έξγνπ – Παξαδνηέα
Φάζε 1 - Υαξηνγξάθεζε Δεδνκέλσλ –DataMapping
Αξρηθά απαηηείηαη απφ ηνλ αλάδνρν απνηχπσζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ζε ζρέζε κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ
Καλνληζκνχ. Απηφ δχλαηαη λα γίλεη κε ηελ κνξθή ζπλεληεχμεσλ ή/θαη κε νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν θξίλεηαη
απαξαίηεηνο, πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζηεί ν θχθινο δσήο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, θαη ηδηαίηεξα ησλ
πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ εηδηθήο θαηεγνξίαο, ζε φια ηα ηκήκαηα ηνπ Ννζνθνκείνπ. Παξάιιεια ζα δεκηνπξγεζνχλ ηα
απαξαίηεηα αξρεία ηεθκεξίσζεο πνπ ζα πξέπεη λα έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ ην Ννζνθνκείν ζε ζρέζε κε ηνλ Καλνληζκφ.
Η θάζε απηή πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηηο αθφινπζεο δξάζεηο:
1.

Γπηζθφπεζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ, ηερληθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ δηαδηθαζηψλ.

2.

πγθέληξσζε ησλ απαηηνχκελσλ πιεξνθνξηψλ γηα ηε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθψλ
δεδνκέλσλ, κέζσ ηεο δηελέξγεηαο ζπλεληεχμεσλ κε ην αξκφδην πξνζσπηθφ φισλ ησλ Σκεκάησλ.

3.

Δεκηνπξγία δηαγξακκάησλ ξνήο δεδνκέλσλ πνπ ζα απνηππψλνπλ ηηο θάζεηο ηνπ θχθινπ δσήο ησλ
δεδνκέλσλ, απφ ηε ζπιινγή, ρξήζε, απνζήθεπζε, κεηαθνξά κέρξη θαη ηελ θαηαζηξνθή ηνπο.
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4.

Δεκηνπξγία ηνπ αξρείνπ δξαζηεξηνηήησλ θαη πφξσλ επεμεξγαζίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ κε έκθαζε ζε φιεο ηηο
θξίζηκεο πεξηνρέο επεμεξγαζίαο.

5.

Γληνπηζκφο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ζε ζπζηήκαηα κε δνκεκέλεο θαη αδφκεηεο πιεξνθνξίεο ηνπ
Ννζνθνκείνπ.

6.

Γληνπηζκφο ησλ θξίζηκσλ απνθιίζεσλ έλαληη ησλ απαηηήζεσλ ηνπ GDPR.

7.

Μειέηε θαη επηζθφπεζε δηθηχνπ

Ιδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δψζεη ν αλάδνρνο ζηελ απνηχπσζε ηνπ ζπλφινπ ησλ δξαζηεξηνηήησλ επεμεξγαζίαο
ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ηνπ Ννζνθνκείνπ. Η απνηχπσζε ζα πξέπεη ηνπιάρηζηνλ λα θαιχπηεη ηηο
απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 30 θαη ζα πεξηιακβάλεη θαη’ ειάρηζηνλ:
1.

Σν φλνκα θαη ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπ ππεχζπλνπ ππαιιήινπ επεμεξγαζίαο θαη ηνπ ππεχζπλνπ
πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ.

2.

Σνλ φγθν θαη ηελ κνξθή ησλ πιεξνθνξηψλ (πιήζνο εγγξαθψλ, πιήζνο εγγξάθσλ, αξηζκνχ ζειίδσλ θιπ,
ραξηί ή ειεθηξνληθφ, δνκεκέλν ή αδφκεην).

3.

Σνπο ζθνπνχο ηεο επεμεξγαζίαο θαη ηηο αλάγθεο πνπ θαιχπηνπλ.

4.

Σελ θαηεγνξία ησλ δεδνκέλσλ.

5.

Σελ πεξηγξαθή ησλ δεδνκέλσλ (π.ρ. φλνκα, θπζηθή δηεχζπλζε, δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ,
αλαγλσξηζηηθφ ηαπηφηεηαο (ΑΔΣ, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ θιπ), ηαηξηθφ ηζηνξηθφ, απνηειέζκαηα θαη γλσκαηεχζεηο
εμεηάζεσλ θ.ιπ.).

6.

Σελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ πξνζσπηθψλ ζηνηρείσλ ηαπηφηεηαο (κε ηαπηνπνίεζε, κεξηθή ηαπηνπνίεζε,
ηαπηνπνίεζε, επαίζζεηα πξνζσπηθά δεδνκέλα, θ.ιπ.).

7.

Σηο θαηεγνξίεο απνδεθηψλ ζηνπο νπνίνπο έρνπλ δηαβηβαζηεί ή πξφθεηηαη λα γλσζηνπνηεζνχλ ηα πξνζσπηθά
δεδνκέλα.

8.

Σηο πξνβιεπφκελεο πξνζεζκίεο γηα ηε δηαγξαθή ησλ δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ δεδνκέλσλ.

9.

Γεληθή πεξηγξαθή ησλ ηερληθψλ θαη νξγαλσηηθψλ κέηξσλ αζθαιείαο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 32
παξάγξαθνο 1.

10. Τιηθφ ηεθκεξίσζεο πνπ βαζίδεηαη ε επεμεξγαζία.
11. Όπνηα άιια ζηνηρεία ζρεηίδνληαη κε ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ
Γπηζεκαίλεηαη φηη ε ραξηνγξάθεζε ησλ δεδνκέλσλ αλακέλεηαη λα γίλεη θαη κέζσ ζπλεληεχμεσλ θαη ζα θαιχπηεη
πεξηνρέο φπσο δεδνκέλα ζε Φπζηθφ Αξρείν, Έγραξηε/Φεθηαθή ή Αλαινγηθή κνξθή (πρ. CCTV), εκπιεθφκελεο
εθαξκνγέο/εξγαιεία θαη ιφγνπο ζπιινγήο ηνπο απφ ην Ννζνθνκείν.
Παξαδνηέα:
Αξρείν δξαζηεξηνηήησλ επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ έρεη εθδψζεη ην Τπνπξγείν Τγείαο γηα
ηελ θαηάξηηζε ηνπ.
Φάζε 2 - Μειέηε αλάιπζεο Γιιείςεσλ θαη Απνθιίζεσλ (GapAnalysis)

Μεηά ηελ απνηχπσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Ννζνθνκείνπ ζε ζρέζε κε ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ν
αλάδνρνο ζα δηελεξγήζεη εθηίκεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ππαξρφλησλ ηερληθψλ θαη
νξγαλσηηθψλ κέηξσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ ζε ζρέζε κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Καλνληζκνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο
αζθάιεηαο θαη ησλ θηλδχλσλ ηεο επεμεξγαζίαο. Καηά ηελ απνηίκεζε ζα πξέπεη λα θαηαγξαθνχλ ηα πηζαλά «θελά»
ζπκκφξθσζεο, λα πξνζδηνξηζηνχλ θαη λα αμηνινγεζνχλ νη επηπηψζεηο ηνπο γηα ην Ννζνθνκείν θαη λα ηεζνχλ νη
θαηάιιειεο πξνηεξαηφηεηεο γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο. Η απνηίκεζε ζα αθνξά ηφζν ηελ «επάξθεηα» ησλ δηαδηθαζηψλ
θαζψο θαη ηνλ «βαζκφ πινπνίεζεο» απηψλ.
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Η απνηίκεζε ηεο επάξθεηαο ζα αμηνινγήζεη ηηο εθαξκνδφκελεο πνιηηηθέο αζθαιείαο, ηηο ππάξρνπζεο δηαδηθαζίεο,
πξαθηηθέο, θαη νδεγίεο (εγθχθιηνη, λφκνη, θαλνληζκνί) πνπ επεξεάδνπλ ηε δηαρείξηζε ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ
ραξαθηήξα, σο πξνο ηελ επάξθεηα ηνπο ζε ζρέζε κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ θαλνληζκνχ αλάάξζξν.
Η απνηίκεζε ηνπ βαζκνχ πινπνίεζεο ζα πξνζδηνξίζεη ηνλ βαζκφ ηεο πξαγκαηηθήο ρξήζεο ησλ πνιηηηθψλ αζθαιείαο
θαη ησλ δηαδηθαζηψλ ζε φια Σκήκαηα ηνπ Ννζνθνκείνπ.
Γλδεηθηηθά ε θάζε απηή πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηηο αθφινπζεο δξάζεηο:
1.

Μειέηε πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο σο πξνο ηε δηαρείξηζε πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ απφ άπνςε:



Ννκηθή



Οξγάλσζεο, Πνιηηηθψλ Καη Δηαδηθαζηψλ



Αζθάιεηαο Πιεξνθνξηψλ


2.

Σερλνινγηθή
Γληνπηζκφο ησλ πεδίσλ κε ζπκκφξθσζεο ζηηο πξαθηηθέο θαη δηαδηθαζίεο πνπ εθαξκφδνληαη θαηά ηνλ
ρεηξηζκφ ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, σο πξνο:



ηηο απαηηήζεηο ηνπ GDPR



ηηο απαηηήζεηο ησλ νδεγηψλ, θαηεπζχλζεσλ θαη απνθάζεσλ ηεο WP29, ηεο ΑΠΔΠΥ θαη ησλ Γπξσπατθψλ
Αξρψλ Πξνζηαζίαο Δεδνκέλσλ



3.

ην θαλνληζηηθφ πιαίζην ηνπ έξγνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζρεηηθψλ δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ
ηηο απαηηήζεηο ησλ δηεζλψλ πξνηχπσλ ISO 27001, ISO 27002 γηα ηελ αζθάιεηα ησλ πιεξνθνξηψλ
Μειέηε απνθιίζεσλ ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ ζε ζρέζε κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ
Καλνληζκνχ γηα θάζε επεμεξγαζία. Η κειέηε ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηηο παξαθάησ πεξηνρέο:



Απαηηήζεηο σο πξνο ηελ ππνρξέσζε ηήξεζεο αξρείνπ δξαζηεξηνηήησλ



πλαίλεζε



πιινγή, Υξήζε, Απνζήθεπζε



Δηαηήξεζε δεδνκέλσλ/Καηαζηξνθή



Δηθαηψκαηα πξφζβαζεο, δηφξζσζεο, αιιαγήο, θνξεηφηεηαο θαη δηαγξαθήο



Κνηλνπνίεζε ζε Σξίηα Μέξε



Δηαβίβαζε ζε ηξίηεο ρψξεο



Αζθάιεηα επεμεξγαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ



Έιεγρνο θαη παξαθνινχζεζε ησλ νξγαλσηηθψλ θαη ηερλνινγηθψλ κέηξσλ



Πφξνη



Γλσζηνπνίεζε παξαβίαζεο Πξνζσπηθψλ Δεδνκέλσλ ζε επνπηηθή αξρή ή/θαη ζην ππνθείκελν ησλ
δεδνκέλσλ

4.

Καηαγξαθή ησλ ζρεηηθψλ επξεκάησλ ζε ζρέζε κε ην βαζκφ εηνηκφηεηαο ζπκκφξθσζεο ηνπ
Ννζνθνκείνπ θαη ηηο επηκέξνπο απνθιίζεηο πνπ παξνπζηάδεη ζε ζρέζε κε ηηο αλσηέξσ απαηηήζεηο.

Παξαδνηέα
GapAnalysis (βαζηζκέλν ζηνπο ππιψλεο ηνπ Καλνληζκνχ)
Φάζε 3 – Δηελέξγεηα Privacy and Data Protection Impact Assessment,
Απνηίκεζε Γπηθηλδπλφηεηαο θαη Αλάπηπμε ζρεδίνπ δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ
Λφγσ ηεο θχζεο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πνπ δηαηεξνχληαη ζην Ννζνθνκείν, ν Καλνληζκφο επηβάιεη
ηε δηελέξγεηα εθηίκεζεο αληηθηχπνπ (DataProtectionImpactAssessment, DΡΙΑ). Η εθηίκεζε αληηθηχπνπ πνπ ζα δηεμάγεη ν
αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη κε βάζε ην άξζξν 35 παξ. 7 ηνπιάρηζηνλ:
1.

πζηεκαηηθή πεξηγξαθή ησλ πξνβιεπφκελσλ πξάμεσλ επεμεξγαζίαο θαη ησλ ζθνπψλ ηεο επεμεξγαζίαο,
πεξηιακβαλνκέλνπ, θαηά πεξίπησζε, ηνπ έλλνκνπ ζπκθέξνληνο πνπ επηδηψθεη ην Ννζνθνκείν.
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2.

Γθηίκεζε ηεο αλαγθαηφηεηαο θαη ηεο αλαινγηθφηεηαο ησλ πξάμεσλ επεμεξγαζίαο ζε ζπλάξηεζε κε ηνπο
ζθνπνχο.

3.

Γθηίκεζε ησλ θηλδχλσλ γηα ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ειεπζεξίεο ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ (ππνθεηκέλσλ ησλ
δεδνκέλσλ).

4.

Σα πξνβιεπφκελα κέηξα αληηκεηψπηζεο ησλ θηλδχλσλ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εγγπήζεσλ, ησλ κέηξσλ θαη
κεραληζκψλ αζθάιεηαο, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη λα
απνδεηθλχεηαη ε ζπκκφξθσζε πξνο ηνλ Καλνληζκφ, ιακβάλνληαο ππφςε ηα δηθαηψκαηα θαη ηα έλλνκα
ζπκθέξνληα ησλ ππνθεηκέλσλ ησλ δεδνκέλσλ θαη άιισλ ελδηαθεξφκελσλ πξνζψπσλ.

Ο αλάδνρνο βαζηζκέλνο ζηελ αλάιπζε ηνπ βαζκνχ ζπκκφξθσζεο θαζψο θαη ζηελ εθηίκεζε αληηθηχπνπ, ζα δηεμάγεη
απνηίκεζε επηθηλδπλφηεηαο. Η απνηίκεζε ζα βαζίδεηαη ζηηο νδεγίεο θαη ηε δνκή ηνπ πξνηχπνπ ISO 27005:2011, ζα
πεξηιακβάλεη ηελ απνηίκεζε ηεο ηξέρνπζαο θαηάζηαζεο θαη ηελ εθηίκεζε ησλ θηλδχλσλ γηα ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ
ραξαθηήξα πνπ δηαηεξνχληαη ζην Ννζνθνκείν, ησλ απεηιψλ θαη ησλ εππαζεηψλ ησλ εμεηαδφκελσλ ζπζηεκάησλ,
ειεθηξνληθψλ ή κε (ζηα νπνία είλαη απνζεθεπκέλα ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα). Η απνηίκεζε ζα γίλεη κε βάζε ηελ
επίδξαζε πνπ ζα έρεη ε δηαξξνή, απνθάιπςε ή ε κε εμνπζηνδνηεκέλε ηξνπνπνίεζε ή θαηαζηξνθή ηνπο, ζηα θπζηθά
πξφζσπα πνπ αθνξνχλ θαη ζηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπΝνζνθνκείνπ.
Πην ζπγθεθξηκέλα, ζα πξνζδηνξίδνληαη νη απεηιέο νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη
ζηε ζπλέρεηα ζα εθηηκάηαη ην επίπεδν ηεο θάζε απεηιήο. Ακέζσο κεηά ζα απνηηκάηαη ε έθηαζε ησλ εππαζεηψλ πνπ
κπνξεί λα εθκεηαιιεπηεί ε θάζε απεηιή.
Μεηά ηελ απνηίκεζε επηθηλδπλφηεηαο, ε Δηνίθεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ, κε ηελ βνήζεηα ηνπ αλαδφρνπ, ζα απνθαζίζεη γηα
ηελ δηαρείξηζε ησλ απεηιψλ ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, εμεηάδνληαο ιχζεηο φπσο ηελ Απνδνρή ηνπ
Γπηπέδνπ Γπηθηλδπλφηεηαο, ηελ Μεηαβίβαζε ηνπ Γπηπέδνπ Γπηθηλδπλφηεηαο, ηελ Αληηκεηψπηζε ηνπ Γπηπέδνπ
Γπηθηλδπλφηεηαο θαη άιιεο.
Σέινο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ επηιεγεί ε αληηκεηψπηζε ηνπ επηπέδνπ επηθηλδπλφηεηαο, ν αλάδνρνο νθείιεη λα πξνηείλεη
θαηάιιεια κέηξα θαη κεραληζκνχο αζθαιείαο πνπ πξέπεη λα πηνζεηεζνχλ ψζηε ην Ννζνθνκείν λα δχλαηαη λα
δηαρεηξηζηεί ηνλ πηζαλφ αληίθηππν κηαο δηαξξνήο, απνθάιπςεο ή κε εμνπζηνδνηεκέλεο ηξνπνπνίεζεο ή θαηαζηξνθήο.
Οινθιεξσκέλε ε θάζε απηή πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηηο αθφινπζεο δξάζεηο:
1.

Δηελέξγεηα PrivacyImpactAssessment κε βάζε ηηο έγθπξεο πξαθηηθέο θαη κεζνδνινγίεο, πνπ αλαθέξζεθαλ
αλσηέξσ.

2.

χληαμε αλαιπηηθνχ θαη ζαθνχο ζρεδίνπ ζην νπνίν ζα:


ζπκπεξηιακβάλνληαη νη πξνηάζεηο βειηίσζεο αλά ηκήκα θαη Οξγαληθή Μνλάδα ηνπ Ννζνθνκείνπ, κε
ζθνπφ ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ειιείςεσλ ή/θαη απνθιίζεσλ ζε ζρέζε κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Καλνληζκνχ θαη
ηηο απαηηήζεηο ηνπ επξχηεξνπ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ θαη ησλ πξνηχπσλ, φπσο αλαιχνληαη παξαπάλσ.



πξνζδηνξίδνληαη ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο θαη εξγαζίεο, ψζηε λα βειηησζεί θαηά ην δπλαηφλ ζπληνκφηεξα
ην επίπεδν ζπκκφξθσζεο.



πεξηιακβάλνληαη πξνηάζεηο κε ζθνπφ ηε ζπκκφξθσζε κε ηνλ GDPR κέζσ


ηεο ηξνπνπνίεζεο πθηζηάκελσλ δηαδηθαζηψλ,



ηεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ πεξηβάιινληνο ιεηηνπξγίαο ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ,



ηεο δηαηήξεζεο ζην κέιινλ ηθαλνπνηεηηθνχ επίπεδνπ ζπκκφξθσζεο,



ηεο ζπζηεκαηηθήο αχμεζεο ηνπ επηπέδνπ ζπκκφξθσζεο βάζεη ρξνλνδηαγξάκκαηνο πνπ ζα
πξνζδηνξηζηεί ζε ζπλεξγαζία κε ην Ννζνθνκείν.

Παξαδνηέα
1.

Privacy Impact Assessment - Γθηίκεζεαληηθηχπνπ (Data Protection Impact Assessment) ΑπνηίκεζεΓπηθηλδπλφηεηαο (Risk Assessment)
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2.

CompliancePlan πνπ λα ζπκπεξηιακβάλεη πξνηάζεηο αιιαγψλ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ζηηο
δηαδηθαζίεο, ηα κε ςεθηαθά αξρεία θαη ηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα ηνπ Ννζνθνκείνπ.

Φάζε 4 - ρέδην δξάζεο ζπκκόξθσζεο -securitypoliciesandhandbooks
Μεηά ηελ εθηίκεζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο, ηελ εθηίκεζε αληηθηχπνπ θαη ηελ απνηίκεζε επηθηλδπλφηεηαο, ν
αλάδνρνο ζα αλαιάβεη λα εθπνλήζεη θαη λα ηεθκεξηψζεη ζρέδην δξάζεο γηα ζπκκφξθσζε ηνπ Ννζνθνκείνπ κε ηηο
απαηηήζεηο ηνπ Καλνληζκνχ. Σν ζρέδην ζα πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ απαηηνχκελσλ Πνιηηηθψλ θαηΔηαδηθαζηψλ γηα
ηελ απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα κε βάζε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Καλνληζκνχ.
Μεηαμχ ησλ άιισλ ζα επηθεληξψλεηαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα γίλεηαη ε ζπιινγή, απνζήθεπζε, επεμεξγαζία θαη
δηαρείξηζε ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαζψο θαη ε ζπλαίλεζε ηνπ ππνθεηκέλνπ, ην δηθαίσκα ζηε
δηαγξαθή (ην «δηθαίσκα ζηε ιήζε»), ε θαηαγξαθή θαη γλσζηνπνίεζε παξαβηάζεσλ (δηαδηθαζία γλσζηνπνίεζεο ηεο
παξαβίαζεο δεδνκέλσλ & ζρέδην απφθξηζεο ζε πεξίπησζε ζπκβάλησλ) θαη ησλ πνιηηηθψλ θαη δηαδηθαζηψλ γηα
ελεκεξψζεηο, επηζεσξήζεηο θαη ζπλερή βειηίσζε.
Σν ζρέδην δξάζεο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη αλά άξζξν ηνπ Καλνληζκνχ φιεο ηηο απαξαίηεηεο πνιηηηθέο θαη
δηαδηθαζίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ζπκκφξθσζε ηνπ Ννζνθνκείνπ κε απηφλ.
Γλδεηθηηθά αλαθέξνληαη:


Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Δεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα πνπ πιεξνί ηηο λνκηθέο απαηηήζεηο θαη
αληηκεησπίδεη ην ιεηηνπξγηθφ θίλδπλν θαη ηνλ θίλδπλν βιάβεο ησλ αηφκσλ.



Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Δεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα ησλ εξγαδνκέλσλ.



Κψδηθαο Δενληνινγίαο πνπ πεξηιακβάλεη άξζξα γηα ηελ Πξνζηαζία Δεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα.



Πνιηηηθή/δηαδηθαζίεο γηα ηε ζπιινγή θαη ηε ρξήζε πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ εηδηθήο θαηεγνξίαο.



Πνιηηηθή/δηαδηθαζίεο γηα ηε ζπιινγή θαη ρξήζε ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα παηδηψλ θαη
αλειίθσλ.



Πνιηηηθή/δηαδηθαζίεο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ.



Πνιηηηθή/δηαδηθαζίεο γηα ηε δηαγξαθή ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ.



Πνιηηηθή/δηαδηθαζίεο γηα ηνλ έιεγρν ηεο επεμεξγαζίαο πνπ δηεμάγεηαη ζπλνιηθά ή ελ κέξεη κε
απηνκαηνπνηεκέλα κέζα.



Πνιηηηθή/δηαδηθαζίεο γηα δεπηεξεχνπζεο ρξήζεηο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα.



Πνιηηηθή/δηαδηθαζίεο γηα ηελ απφθηεζε έγθπξεο ζπλαίλεζεο.



Πνιηηηθή/δηαδηθαζίεο γηα αζθαιή θαηαζηξνθή ησλ δεδνκέλσλ.



Πνιηηηθή/δηαδηθαζίεο γηα ηε δηαηήξεζε αξρείσλ.



Πνιηηηθή/δηαδηθαζίεο - φζνλ αθνξά ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα - γηα άκεζε επηθνηλσλία,
ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, θιπ.



Πνιηηηθή/δηαδηθαζίεο

γηα

ελζσκάησζε

ηεο

πξνζηαζίαο

ησλ

δεδνκέλσλ

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ζε ζπκβφιαηα ζπληήξεζεο θαη ππνζηήξημεο.


Πνιηηηθή/δηαδηθαζίεο γηα ελζσκάησζε ηεο πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ζε πξαθηηθέο
πξφζιεςεο / απαζρφιεζεο.



Οδεγίεο γηα ελζσκάησζε ηεο πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ζηελ Ιζηνζειίδα ηνπ
Ννζνθνκείνπ θαη ζηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο.



Οδεγίεο γηα ελζσκάησζε ηεο πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ζε πξαθηηθέο πγηεηλήο θαη
αζθάιεηαο.



Οδεγίεο γηα ελζσκάησζε ηεο πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ζηηο πξαθηηθέο
παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ.



Οδεγίεο γηα ελζσκάησζε ηεο πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ζε πνιηηηθέο / δηαδηθαζίεο
ζρεηηθά κε ηελ πξφζβαζε ζε ινγαξηαζκνχο εηαηξηθνχ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ησλ εξγαδνκέλσλ.
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Πνιηηηθή/δηαδηθαζίεο γηα ελζσκάησζε ηεο πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ζηε
δηεμαγσγή εζσηεξηθψλ επηζεσξήζεσλ.



Πνιηηηθή/δηαδηθαζίεο γηα ελζσκάησζε ηεο πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα γηα ηελ
αληηκεηψπηζε θαηαγγειηψλ.



Δηαδηθαζίεο αληαπφθξηζεο ζε αηηήκαηα πξφζβαζεο ζε πξνζσπηθά δεδνκέλα.



Δηαδηθαζίεο αληαπφθξηζεο ζε αηηήκαηα δηφξζσζεο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα.



Δηαδηθαζίεο αληαπφθξηζεο ζε αηηήκαηα γηα εμαίξεζε, πεξηνξηζκφ ηεο επεμεξγαζίαο ή αληηξξήζεηο ζηελ
επεμεξγαζία.



Δηαδηθαζίεο αληαπφθξηζεο ζηα αηηήκαηα γηα πιεξνθνξίεο.



Δηαδηθαζίεο αληαπφθξηζεο ζηα αηηήκαηα θνξεηφηεηαο δεδνκέλσλ.



Δηαδηθαζίεο (νξγαλσηηθέο θαη ηερληθέο) αληαπφθξηζεο ζε αηηήκαηα γηα δηαγξαθή δεδνκέλσλ.



Δηαδηθαζίεο θαηαγξαθήο παξαπφλσλ ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα.



Πνιηηηθή/Δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο ησλ παξαβηάζεσλ ηεο αζθάιεηαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ή ηεο
δηαξξνήο απηψλ.



ρέδην αληηκεηψπηζεο πεξηζηαηηθψλ παξαβίαζεο, δηαηήξεζε αξρείνπ θαηαγξαθήο κε ζηνηρεία φπσο ε θχζε
ηεο παξαβίαζεο, ν θίλδπλνο, ε πξνέιεπζε.



Δηαδηθαζίεο θνηλνπνίεζεο ηεο παξαβίαζεο (ζηα ελδηαθεξφκελα άηνκα) θαη ππνβνιή αλαθνξψλ (ζε
ξπζκηζηηθέο αξρέο, πηζησηηθέο ππεξεζίεο, θ.ιπ.).



Δηαδηθαζία ζπλερνχο παξαθνινχζεζεο θαη ελεκέξσζεο γηα λέεο απαηηήζεηο ζπκκφξθσζεο, πξνζδνθίεο θαη
βέιηηζηεο πξαθηηθέο.

Γπίζεο ζα πξέπεη λα αλαπηπρζνχλ φιεο νη απαξαίηεηεο πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο ζε ζρέζε κε ηνπο ζπλεξγάηεο
(πξνκεζεπηέο / ζπκβνχινπο / εηαηξίεο ππνζηήξημεο / Δεκφζηνπο θνξείο, θιπ) νη νπνίεο ζα πξνζηεζνχλ ζηα ππάξρνληα
ή λέα ζπκβφιαηα. Γλδεηθηηθά ζα πεξηιακβάλνληαη:


Απαηηήζεηο απφ ηνπο ζπλεξγάηεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαηά ηελ
εθηέιεζε ζπκβάζεσλ ή ζπκθσληψλ.



Όξνη γηα δένπζα επηκέιεηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα.



Δπλαηφηεηα αμηνιφγεζεο ηνπ θηλδχλνπ πνπ πξνέξρεηαη απφ ηνπο ζπλεξγάηεο (righttoaudit).

Σν ζρέδην δξάζεο ζα πεξηιακβάλεη επίζεο:


Καηάξηηζε εγρεηξηδίσλ θαη πνιηηηθψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Καλνληζκνχ απφ ην πξνζσπηθφ
ηνπ Ννζνθνκείνπ.



Καηάξηηζε εγρεηξηδίνπ Αληηκεηψπηζεο πηζαλψλ θξίζεσλ ιφγσ παξαβίαζεο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ.



Πιάλν επηρεηξεκαηηθήο ζπλέρεηαο γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ Ννζνθνκείνπ.

Οη παξαπάλσ ελέξγεηεο ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο είλαη ελδεηθηηθέο. Σν ζχλνιν ησλ απαηηνχκελσλ ελεξγεηψλ γηα
ζπκκφξθσζε ηνπ Ννζνθνκείνπ κε ηνλ θαλνληζκφ ζα θαζνξηζηνχλ κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ησλ πξνεγνχκελσλ
θάζεσλ.
Παξαδνηέα
1.

ρέδην Δξάζεο πκκφξθσζεο κε ηηο απαξαίηεηεο πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο, ζχκθσλα κε ηνπο ππιψλεο ηνπ
Καλνληζκνχ

2.

Καηάξηηζε εγρεηξηδίνπ πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ

3.

Καηάξηηζε πνιηηηθψλ θαη εληχπσλ γηα ηελ ελαξκφληζε κε ην ΓΚΠΔ.

Φάζε 5 – Δξάζεηο εθπαίδεπζεο – Γθαξκνγή πνιηηηθώλ θαη εληύπσλ
Ο αλάδνρνο, κεηά ηελ έγθξηζε απφ ηελ Δηνίθεζε, έρεη ππνρξέσζε λα πινπνηήζεη ην ρέδην Δξάζεο πκκφξθσζεο. Οη
ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ αθνξνχλ ηνπιάρηζηνλ:
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Σελ πινπνίεζε φισλ ησλ κέηξσλ/ελεξγεηψλ/δηαδηθαζηψλ νη νπνίεο δελ απαηηνχλ ηελ πξνκήζεηα ή
ηξνπνπνίεζε εμνπιηζκνχ/πξνγξακκάησλ.



Σελ ζχληαμε φισλ ησλ Πνιηηηθψλ/Δηαδηθαζηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ελαξκφληζε ηνπ Ννζνθνκείνπ κε ηνλ
Καλνληζκφ.



Σελ παξνρή ππεξεζηψλ ζπκβνχινπ ζηελ πινπνίεζε ησλ κέηξσλ/ελεξγεηψλ πνπ απαηηνχλ ηελ πξνκήζεηα ή
ηξνπνπνίεζε εμνπιηζκνχ/πξνγξακκάησλ.



Σελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Ννζνθνκείνπ πνπ εκπιέθεηαη ζηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ
πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα.

Ο αλάδνρνο είλαη ππεύζπλνο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο.
Η ζσζηή εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Ννζνθνκείνπ είλαη θξίζηκε γηα ηελ δηαθχιαμε ηεο αζθάιεηαο ησλ
δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα. Γηα ηνλ ιφγν απηφλ, ην πξνζσπηθφ ηνπ Ννζνθνκείνπ ζα πξέπεη λα εθπαηδεπηεί
θαηάιιεια απφ ηνλ αλάδνρν ψζηε:


Να είλαη ελήκεξν γηα ηνλ Καλνληζκφ Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθψλ Δεδνκέλσλ (GDPR), ηηο απαηηήζεηο ηνπ θαη ηελ
ππνρξέσζε ηνπ Ννζνθνκείνπ λα ζπκκνξθψλεηαη κε απηφλ.



Να είλαη γλψζηεο ησλ Πνιηηηθψλ Πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαζψο θαη ησλ
δηαδηθαζηψλ εθαξκνγήο ηνπο θαη λα ηηο απνδέρεηαη.



Να θαηαιαβαίλεη πιήξσο ην ξφιν θαη ηηο επζχλεο πνπ ηνπ έρνπλ αλαηεζεί ζρεηηθά κε ηε ζπκκφξθσζε κε ηνλ
Καλνληζκφ.



Να γλσξίδεη ιεπηνκεξψο ηηο δηαδηθαζίεο αληηκεηψπηζεο ζπκβάλησλ αιιά θαη ηηο ππφινηπεο θξίζηκεο
δηαδηθαζίεο.

Λφγσ ηνπ κεγέζνπο ηνπ Ννζνθνκείνπ νη εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο είλαη ζχλζεηεο θαη πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ κε
πνιινχο ηξφπνπο. Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα θαιχπηεη ηνπιάρηζηνλ ηηο εμήο εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο:


Γθπαίδεπζε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο (on-the-job-training)



Μαδηθή εθπαίδεπζε.



Γθπαηδεπηηθφ θαη ελεκεξσηηθφ πιηθφ.

Παξαδνηέα
1.

Ηκεξίδεο εθπαίδεπζεο ζε ζπλελλφεζε κε ηε Δηνίθεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ

2.

Γθπαηδεπηηθφ θαη ελεκεξσηηθφ πιηθφ

Φάζε 6 - Γπηζεώξεζε πκκόξθσζεο - Παξνπζίαζε Απνηειεζκάησλ Γπηζεώξεζεο
Η δηαδηθαζία ζπκκφξθσζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ κε ηνλ Καλνληζκφ ζα πξέπεη λα νινθιεξσζεί κε ηελ ηειηθή επηζεψξεζε
ζπκκφξθσζεο απφ ηνλ αλάδνρν γηα ηε δηαηήξεζε ηεο ζπκκφξθσζεο θαη ηελ ηήξεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ αξρείσλ
πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηφζν γηα εζσηεξηθή φζν θαη γηα εμσηεξηθή αλαθνξά.
Καηά ηε θάζε ηεο επηζεψξεζεο ζπκκφξθσζεο απφ ηνλ αλάδνρν ζα επηζεσξεζνχλ νη εξγαδφκελνη, νη ρψξνη εξγαζίαο
ηνπο, ηα ζεκεία απνζήθεπζεο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ - έγγξαθσλ θαη ειεθηξνληθψλ, ε πξφζβαζε ζε απηά, νη
ρξεζηκνπνηνχκελεο πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο θαζψο επίζεο θαη νη ζπκθσλίεο εκπηζηεπηηθφηεηαο πνπ έρνπλ ππνγξάθεη,
ψζηε λα επηβεβαησζεί ε δηαθχιαμε ηεο αθεξαηφηεηαο, εκπηζηεπηηθφηεηαο θαη δηαζεζηκφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ
πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη ησλ απαηηήζεσλ ηνπΚαλνληζκνχ.
Γπηπιένλ, ζα επηζεσξεζνχλ ν ηξφπνο επηθνηλσλίαο κε ηνπο ζπλεξγάηεο, ην είδνο ηεο πιεξνθνξίαο πνπ αληαιιάζζεηαη
(ζηελ πεξίπησζε πνπ αληαιιάζζνληαη πξνζσπηθά δεδνκέλα) θαη ε απνζήθεπζή ηεο. εκαληηθφ ζηνηρείν ειέγρνπ είλαη
νη πκθσλίεο Γκπηζηεπηηθφηεηαο θαη ηα πκβφιαηα πληήξεζεο/Τπνζηήξημεο πνπ έρνπλ ππνγξαθεί κε ηνπο
ζπλεξγάηεο, θαζψο θαη ην είδνο ηεο εθπαίδεπζεο / ελεκέξσζεο πνπ έρνπλ ιάβεη, φζνλ αθνξά ηελ πξνζηαζία ησλ
πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ.
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Ο αλάδνρνο αλαιακβάλεη λα εθηειέζεη φπνην ζπκπιεξσκαηηθφ κέηξν / ελέξγεηα πξνθχςεη θαη ζηε ζπλέρεηα λα
ζπληάμεη ηειηθή έθζεζε κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ.
Ο αλάδνρνο ζα παξνπζηάζεη ζηελ Δηνίθεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ ηα απνηειέζκαηα ηεο επηζεψξεζεο ζπκκφξθσζεο
θαζψο θαη ηνπ επηθαηξνπνηεκέλνπDataProtectionImpactAssessment θαη RiskAssessment.
Γπίζεο, ζα αλαιπζνχλ νη κεγαιχηεξνη θίλδπλνη πνπ αληηκεησπίδεη ην Ννζνθνκείν φζνλ αθνξά ηα δεδνκέλα
πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη ηδηαίηεξα φζν αθνξά ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα εηδηθήοθαηεγνξίαο.
Παξαδνηέα
1.

Έθζεζε ζπκκφξθσζεο κε ην ΓΚΠΔ έπεηηα απφ επηζεψξεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ.

Σν έξγν ζα πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί ζε δψδεθα (12) κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεοζχκβαζεο.
Β. ΤΠΗΡΓΙΓ ΤΠΓΤΘΤΝΟΤ ΠΡΟΣΑΙΑ ΔΓΔΟΜΓΝΩN (DPO) ΣΟΤ ΓΓΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΓΙΟΤ ΑΜΦΙΑ
Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ζπκκφξθσζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ κε ηνλ Γπξσπατθφ Καλνληζκφ Πξνζηαζίαο
Δεδνκέλσλ (GDPR), έξγν πνπ ζα πξέπεη λα παξαδνζεί ζε δψδεθα (12) κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ν
Αλάδνρνο ζα παξέρεη ζην Ννζνθνκείν θαηάιιεια θαηαξηηζκέλν θαη πηζηνπνηεκέλν άηνκν πξνθεηκέλνπ λα αλαιάβεη
ηα θαζήθνληα ηνπ Τπεχζπλνπ Πξνζηαζίαο Δεδνκέλσλ (DPO).
Ο DPO ζα παξαθνινπζεί ηελ εθαξκνγή ησλ Πνιηηηθψλ/Δηαδηθαζηψλ Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθψλ Δεδνκέλσλ πνπ έρνπλ
αλαπηπρζεί γηα ηελ ζπκκφξθσζε ηνπ Ννζνθνκείνπ κε ηνλ Καλνληζκφ. Γπηπιένλ ζα αλαζεσξεί θαη ζα βειηηψλεη ηηο
Πνιηηηθέο / Δηαδηθαζίεο φπνπ θξίλεη απαξαίηεην. Γπίζεο ζα επηθαηξνπνηεί ηηο εθηηκήζεηο αληίθηππνπ (DPIA) θαη ζα
δεκηνπξγεί θαηλνχξηεο γηα επεμεξγαζίεο πςεινχ ξίζθνπ. Αθφκα ζα αλαιακβάλεη ηελ ελεκέξσζε ηνπ πξνζσπηθνχ
θαζψο θαη ηηο εζσηεξηθέο επηζεσξήζεηο, κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε ηνπ βέιηηζηνπ επηπέδνπ ζπκκφξθσζεο.
Ο DPO δηεπθνιχλεη ηε ζπκκφξθσζε ηνπ ππεπζχλνπ επεμεξγαζίαο θαη ησλ εθηεινχλησλ ηελ επεμεξγαζία πξνο ηηο
δηαηάμεηο ηνπ GDPR θαη κεζνιαβεί κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ελδηαθεξνκέλσλ (π.ρ. επνπηηθέο αξρέο, ππνθείκελα ησλ
δεδνκέλσλ).
Αλαιπηηθά ηα θαζήθνληα ηνπ DPO είλαη ηα αθφινπζα:


Να ελεκεξψλεη θαη λα ζπκβνπιεχεη ηνλ νξγαληζκφ θαη ηνπο ππαιιήινπο ηνπ ζρεηηθά κε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο
πνπ απνξξένπλ απφ ηνλ GDPR θαη άιιεο δηαηάμεηο πεξί πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ.



Να παξαθνινπζεί ηελ εζσηεξηθή ζπκκφξθσζε κε ηνλ GDPR θαη άιιεο δηαηάμεηο πεξί πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ
(π.ρ. πξνζδηνξηζκφο θαη δηαρείξηζε δξαζηεξηνηήησλ επεμεξγαζίαο, εθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ, δηελέξγεηα
εζσηεξηθψλ ειέγρσλ).



Να παξέρεη ζπκβνπιέο γηα ηελ εθηίκεζε αληηθηχπνπ θαη λα παξαθνινπζεί ηελ πινπνίεζή ηεο.



Να είλαη ην πξψην ζεκείν επαθήο γηα ηηο επνπηηθέο αξρέο θαη ηα ππνθείκελα ησλ δεδνκέλσλ (εξγαδφκελνη,
αζζελείο, θ.ιπ.).



Να ζπλεξγάδεηαη κε ηελ επνπηηθή αξρή θαη λα ελεξγεί σο ζεκείν επηθνηλσλίαο κε ηελ επνπηηθή αξρή γηα
δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επεμεξγαζία, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηαβνχιεπζεο πνπ αλαθέξεηαη ζην
άξζξν 36 ηνπ GDPR.



Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, ιακβάλεη δεφλησο ππφςε ηνλ θίλδπλν πνπ ζπλδέεηαη κε ηηο πξάμεηο
επεμεξγαζίαο, ζπλεθηηκψληαο ηε θχζε, ην πεδίν εθαξκνγήο, ην πιαίζην θαη ηνπο ζθνπνχο ηεο επεμεξγαζίαο.



Λνγνδνηεί απεπζείαο ζην αλψηαην δηνηθεηηθφ επίπεδν ηνπ εξγνδφηε, ελψ παξάιιεια δεζκεχεηαη απφ ηελ
ηήξεζε ηνπ απνξξήηνπ ή ηεο εκπηζηεπηηθφηεηαο ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ.



Γίλαη ζε άκεζε ζπλεξγαζία κε ην Γξαθείν Τπεπζχλνπ Πξνζηαζίαο Δεδνκέλσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο γηα ηελ
ελίζρπζε ησλ δξάζεσλ πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ ηνπ Τπνπξγείνπ θαη ηελ εθαξκνγή ηνπο ζην ζχλνιν ησλ
επνπηεπφκελσλ θνξέσλ κε νκνηνγελή θαη εχξπζκν ηξφπν.
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Θα ζπκκεηέρεη ζε ζπζθέςεηο θαη θαηά ηε ιήςε απνθάζεσλ αλψηεξσλ θαη κεζαίσλ ζηειερψλ ηεο δηνίθεζεο
γηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε πξνζηαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο εηήζηαο
ζχκβαζεο.



Να εηζεγείηαη κεηά απφ έιεγρν ησλ ζπκβάζεσλ ηελ ππνγξαθή ηνπο απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ
Ννζνθνκείνπ .

Η Δηνίθεζε ηνπ Φνξέα θξνληίδεη αληίζηνηρα ψζηε ν DPO :


Να έρεη ειεχζεξε πξφζβαζε ζε δεδνκέλα θαη πξάμεηο επεμεξγαζίαο



Να εθπιεξψλεη ηα θαζήθνληά ηνπ κε αλεμάξηεην ηξφπν (δελ ιακβάλεη εληνιέο γηα ηελ άζθεζε ησλ
θαζεθφλησλ ηνπ) θαη δελ πθίζηαηαη θπξψζεηο επεηδή επηηέιεζε ηα θαζήθνληά ηνπ.

ΔΙΑΡΚΓΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΣΩΝ ΤΠΗΡΓΙΩΝ DPO
Με ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, μεθηλάεη ε πεξίνδνο ππνζηήξημεο ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαδηθαζηψλ ζην πιαίζην
εθαξκνγήο ηνπ GDPR, ε νπνία ζα έρεη ρξνληθή δηάξθεηα ίζε κε 1 έηνο, κε δπλαηφηεηα παξάηαζεο γηα αθφκε έλα έηνο
κε ηε ζχκθσλε γλψκε ησλ ζπκβαιινκέλσλ.
ΠΡΟΫΠΟΘΓΓΙ ΤΜΜΓΣΟΥΗ
Όιεο νη πξνηάζεηο είλαη απαξαίηεην λα βαζίδνληαη θαη λα ιακβάλνπλ ππφςε εθηφο απφ ηνλ Καλνληζκφ Γεληθήο
Πξνζηαζίαο Δεδνκέλσλ (GDPR), ην πθηζηάκελν Γιιεληθφ Ννκνζεηηθφ Πιαίζην (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο λνκνινγίαο),
ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ην GDPR πνπ δεκνζηεχνληαη απφ ηελ Οκάδα Γξγαζίαο γηα ηελ Πξνζηαζία Δεδνκέλσλ
ηνπ Άξζξνπ 29 (WP 29), ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο, γλσκνδνηήζεηο θαη απνθάζεηο ηεο Γιιεληθήο Αξρήο Πξνζηαζίαο
Πξνζσπηθψλ Δεδνκέλσλ (θαζψο θαη ηηο θαηά πεξίπησζε θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ή απνθάζεηο άιισλ Γπξσπατθψλ
Αξρψλ Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθψλ Δεδνκέλσλ) θαη ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο ζχκθσλα κε ηα δηεζλή πξφηππα.
Ο ππνςήθηνο Αλάδνρνο πξέπεη λα ζπκπεξηιάβεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ Υξνλνδηάγξακκα δξαζηεξηνηήησλ –
πξνγξακκαηηζκό θάζεσλ πινπνίεζεο έξγνπ ζην ζπκθσλεζέλ από ηε ζύκβαζε ρξνληθό δηάζηεκα
Γπίζεο, ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα:
1.

πινπνηεί ή λα έρεη πινπνηήζεη 5 έξγα ζε αληίζηνηρνπο νξγαληζκνχο (Δεκφζηα Ννζνθνκεία). Γπηπιένλ, ζα
πξέπεη λα πεξηέρεηαη ζηελ πξνζθνξά ιίζηα κε πιεξνθνξίεο γηα παξφκνηα έξγα πινπνίεζεο GDPR

2.

έρεη 3εηή εκπεηξία ζηελ παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ ζηνλ ηνκέα ηεο αζθάιεηαο πιεξνθνξηψλ ζε
δεκφζηνπο νξγαληζκνχο πγείαο.

3.

Δηαζέηεη νκάδα έξγνπ ε νπνία ζα απνηειείηαη απφ ηνπιάρηζηνλ έλαλ:


Πηζηνπνηεκέλν Τπεχζπλν Πξνζηαζίαο Δεδνκέλσλ πνπ θαηέρεη αληίζηνηρε ζέζε ηνπιάρηζηνλ ζε 4 Δεκφζηα
Ννζνθνκεία



Αλαπιεξσηή Τπεχζπλν Πξνζηαζίαο Δεδνκέλσλ πνπ θαηέρεη αληίζηνηρε ζέζε ηνπιάρηζηνλ ζε 4 Δεκφζηα
Ννζνθνκεία



Γμεηδηθεπκέλν λνκηθφ κε γλψζε θαη εκπεηξία ησλ πξαθηηθψλ πεξί Πξνζηαζίαο θαη Δηαρείξηζεο Πξνζσπηθψλ
Δεδνκέλσλ ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο. Να απνηειεί ή λα έρεη απνηειέζεη κέινο ηεο
νκάδαο έξγνπ ζε έλα (3) ηνπιάρηζηνλ παξφκνηα έξγα.



Πηζηνπνηεκέλν Γζσηεξηθφ Γιεγθηή κε 3εηή απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζε έξγα ειεγθηηθά-ζπκβνπιεπηηθά ζε
Δεκφζηνπο Φνξείο Τγείαο . Να απνηειεί ή λα έρεη απνηειέζεη κέινο ηεο νκάδαο έξγνπ ζε έλα (1)
ηνπιάρηζηνλ παξφκνην έξγν



Γμεηδηθεπκέλν επηζηήκνλα Πιεξνθνξηθήο κε γλψζε θαη 5εηή εκπεηξία ηεο αζθαινχο δηαρείξηζεο
δεδνκέλσλ κέζσ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. Να απνηειεί ή λα έρεη απνηειέζεη κέινο ηεο νκάδαο έξγνπ
ζε έλα (1) ηνπιάρηζηνλ παξφκνηoέξγo.



Πηζηνπνηεκέλν δηαρεηξηζηή θηλδχλσλ (riskofficer) θαηά CRMA, πνπ λα είλαη νξηζκέλνο riskofficer ζε έλαλ
ηνπιάρηζηνλ νξγαληζκφ θαη νξηζκέλνο dpo ζε έλαλ ηνπιάρηζηνλ νξγαληζκφ.



Σα κέιε ηεο νκάδαο έξγνπ κπνξνχλ θαιχπηνπλ παξαπάλσ ηεο κηαο ηδηφηεηαο.
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Γηα ην ιφγν απηφ, ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη, καδί κε ηελ ηερληθή ηνπ πξνζθνξά, ηα αλαιπηηθά
βηνγξαθηθά ησλ ζηειερψλ πνπ ζα απαξηίζνπλ ηελ νκάδα έξγνπ ηνπ θαη ηα αληίζηνηρα έγγξαθα ηεθκεξίσζεο.
Η εκπεηξία θαη ε πινπνίεζε ησλ έξγσλ απφ ηνλ Αλάδνρν ζα πξέπεη λα ηεθκεξηψλεηαη κε Βεβαίσζε απφ ηνλ πειάηε, ή
αληίζηνηρε χκβαζε Έξγνπ ή πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο.
Ο ππνςήθηνο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δειψζεη θαη λα δηαζέηεη ηα κέζα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη αζθάιεηαο ησλ
παξερφκελσλ ππεξεζηψλ:


Να δειψζεη θαη λα δηαζέηεη ζχζηεκα δηαρείξηζεο πνηφηεηαο θαη πηζηνπνίεζε θαηά ISO 9001:2015, κε πεδίν
εθαξκνγήο ηελ παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ θαη εθπαίδεπζεο, ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζπκκφξθσζεο
κε ηνλ Καλνληζκφ GDPR θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ Τπεπζχλνπ Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθψλ Δεδνκέλσλ (DPO).



Να δειψζεη θαη λα δηαζέηεη ζχζηεκα δηαρείξηζεο αζθάιεηαο πιεξνθνξηψλ θαη πηζηνπνίεζε θαηά ISO
27001:2013, κε πεδίν εθαξκνγήο ηελ παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ θαη εθπαίδεπζεο, ηελ παξνρή
ππεξεζηψλ ζπκκφξθσζεο κε ηνλ Καλνληζκφ GDPR θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ Τπεπζχλνπ Πξνζηαζίαο
Πξνζσπηθψλ Δεδνκέλσλ (DPO).

Πξνζθνξά πνπ είλαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο απνξξίπηεηαη.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΓΡΓΟΤ
Η παξαιαβή ησλ ππεξεζηψλ ζα γίλεηαη αλά Φάζε απφ ηελ Γπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο Έξγνπ πνπ ζα νξίζεη ν ΦΟΡΓΑ
ΓΦΑΡΜΟΓΗ. Με ηελ παξάδνζε απφ ηνλ Αλάδνρν ηνπ κέξνπο ηνπ έξγνπ πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζπγθεθξηκέλε Φάζε, ε
Γπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ζπληάζζεη πξαθηηθφ νξηζηηθήο παξαιαβήο, ην νπνίν επηβεβαηψλεη φηη ηα παξαδνηέα ηεο
Φάζεο απηήο πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο.
Μεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ ζπλφινπ ησλ Φάζεσλ ηνπ Έξγνπ, ζπληάζζεηαη απφ ηελ Γπηηξνπή
Παξαθνινχζεζεο ην Πξαθηηθφ Οινθιήξσζεο, ην νπνίν επηβεβαηψλεη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ ζπλφινπ ηνπ έξγνπ.
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ΜΓΡΟ Δ: Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεύζπλεο Δήισζεο
ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ (TEΤΔ)

[άρζροσ 79 παρ. 4 λ. 4412/2016 (Α 147)]
Μέξνο Ι: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή/αλαζέηνληα θνξέα θαη ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο
Α: Ολνκαζία, δηεύζπλζε θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (αα)/ αλαζέηνληα θνξέα (αθ)
ε



Ολνκαζία: 5 ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΓΓΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΓΙΟ ΑΜΦΙΑ



Κσδηθφο Αλαζέηνπζαο Αξρήο / Αλαζέηνληα Φνξέα ΚΗΜΔΗ : 99221895



Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε / Πφιε / Σαρ. Κσδηθφο: Οηθηζκφο Δξνζνρσξίνπ, 33100 Άκθηζζα



Σειέθσλν: 2265350131



Ηι. ηαρπδξνκείν: diax4@gnamfissas.gr



Δηεχζπλζε ζην Δηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ σπάρτεη): www.gnamfissas.gr

Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο


Σίηινο ή ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζρεηηθνχ CPV):



Κσδηθφο ζην ΚΗΜΔΗ: [-]



Η ζχκβαζε αλαθέξεηαη ζε έξγα, πξνκήζεηεο, ή ππεξεζίεο: προκήζεηες



Γθφζνλ πθίζηαληαη, έλδεημε χπαξμεο ζρεηηθψλ ηκεκάησλ: [Ναη]



- Αξηζκφο αλαθνξάο πνπ απνδίδεηαη ζηνλ θάθειν απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή (εάλ σπάρτεη):

ΜΓΡΟ ΙΙ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα
Α: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα
ηνηρεία αλαγλώξηζεο:

Απάληεζε:

Πιήξεο Γπσλπκία:

[ ]

Αξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ (ΑΦΜ):

[ ]

Γάλ δελ ππάξρεη ΑΦΜ ζηε ρψξα εγθαηάζηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ
θνξέα, αλαθέξεηε άιινλ εζληθφ αξηζκφ ηαπηνπνίεζεο, εθφζνλ
απαηηείηαη θαη ππάξρεη
Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε:

[……]

Αξκφδηνο ή αξκφδηνηi:

[……]

Σειέθσλν:

[……]

Ηι. ηαρπδξνκείν:

[……]

Δηεχζπλζε ζην Δηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ

[……]

ππάξρεη):
Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο λόκηκνπο εθπξνζώπνπο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα
Γθπξνζώπεζε, εάλ ππάξρεη:

Απάληεζε:

Ολνκαηεπψλπκνζπλνδεπφκελν απφ ηελ εκεξνκελία θαη ηνλ

[……]

ηφπν γέλλεζεο εθφζνλ απαηηείηαη:

[……]

Θέζε/Γλεξγψλ ππφ ηελ ηδηφηεηα

[……]

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε:

[……]
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Σειέθσλν:

[……]

Ηι. ηαρπδξνκείν:

[……]

Γάλ ρξεηάδεηαη, δψζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ

[……]

εθπξνζψπεζε (ηηο κνξθέο ηεο, ηελ έθηαζε, ηνλ ζθνπφ …):
Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζηήξημε ζηηο ηθαλόηεηεο άιισλ ΦΟΡΓΩΝ
ηήξημε:

Απάληεζε:

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ

[]Ναη []Όρη

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηα
θξηηήξηα επηινγήο πνπ θαζνξίδνληαη ζην κέξνο IV θαη ζηα
(ηπρφλ) θξηηήξηα θαη θαλφλεο πνπ θαζνξίδνληαη ζην κέξνο
V θαησηέξσ;
Γάν ναι, επηζσλάυηε τφρηζηό έλησπο ΣΕΤΔ κε ηης πιεροθορίες ποσ απαηηούληαη ζύκθφλα κε ηης ενότητες Α και Β τοσ
παρόντος μέροσς και σύμυωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από ηοσς ζτεηηθούς θορείς, δεόληφς ζσκπιερφκέλο
θαη σπογεγρακκέλο από ηοσς λοκίκοσς εθπροζώποσς ασηώλ.
Επηζεκαίλεηαη όηη ζα πρέπεη λα περηιακβάλοληαη επίζες ηο ηετληθό προζφπηθό ή οη ηετληθές σπερεζίες, είηε αλήθοσλ
απεσζείας ζηελ επητείρεζε ηοσ οηθολοκηθού θορέα είηε ότη, ηδίφς οη σπεύζσλοη γηα ηολ έιεγτο ηες ποηόηεηας θαη, όηαλ
πρόθεηηαη γηα δεκόζηες ζσκβάζεης έργφλ, ηο ηετληθό προζφπηθό ή οη ηετληθές σπερεζίες ποσ ζα έτεη ζηε δηάζεζή ηοσ ο
οηθολοκηθός θορέας γηα ηελ εθηέιεζε ηες ζύκβαζες.
Εθόζολ είλαη ζτεηηθές γηα ηελ εηδηθή ηθαλόηεηα ή ηθαλόηεηες ζηης οποίες ζηερίδεηαη ο οηθολοκηθός θορέας,
παραθαιείζζε λα ζσκπερηιάβεηε ηης πιεροθορίες ποσ απαηηούληαη ζύκθφλα κε ηα κέρε IV θαη V γηα θάζε έλα από ηοσς
οηθολοκηθούς θορείς.
ΜΓΡΟ ΙΙI: Λόγνη απνθιεηζκνύ
Α: Λόγνη απνθιεηζκνύ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο
ην άξζξν 73 παξ. 1 νξίδνληαη νη αθφινπζνη ιφγνη απνθιεηζκνχ:
1.

πκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε.

2.

Δσξνδνθία

3.

Απάηε

4.

Σξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο

5.

Ννκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο

6.

Παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ

Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο:

Απάληεζε:

Τπάξρεη ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε εηο βάξνο

[] Ναη [] Όρη

ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα ή νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ ην
νπνίν είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή
επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο,

Γάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά,

ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ γηα έλαλ απφ ηνπο

αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο

ιφγνπο πνπ παξαηίζεληαη αλσηέξσ (ζεκεία 1-6), ή

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):

θαηαδηθαζηηθή απφθαζε ε νπνία έρεη εθδνζεί πξηλ απφ

[……][……][……][……]

πέληε έηε θαηά ην κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί
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απεπζείαο πεξίνδνο απνθιεηζκνχ πνπ εμαθνινπζεί λα
ηζρχεη;
Γάλ λαη, αλαθέξεηαη:

α) Ηκεξνκελία:[ ],

α) Ηκεξνκελία ηεο θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο

ζεκείν-(-α): [ ],

πξνζδηνξίδνληαο πνην απφ ηα ζεκεία 1 έσο 6 αθνξά θαη

ιφγνο(-νη):[ ]

ηνλ ιφγν ή ηνπο ιφγνπο ηεο θαηαδίθεο,

β) [……]

β) Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί [ ]·

γ) Δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ [……] θαη ζρεηηθφ(-

γ) Γάλ νξίδεηαη απεπζείαο ζηελ θαηαδηθαζηηθή

ά) ζεκείν(-α) [ ]

απόθαζε:

Γάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά,
αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):
[……][……][……][……]

ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, ν νηθνλνκηθφο

[] Ναη [] Όρη

θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ
αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ
απνθιεηζκνχ («απηνθάζαξζε»)
Γάλ λαη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ:

[……]

B: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο
Πιεξσκή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο:

Απάληεζε:

1) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη φιεο ηηο

[] Ναη [] Όρη

ππνρξεώζεηο ηνπ όζνλ αθνξά ηελ πιεξσκή θόξσλ ή
εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ζηελ Γιιάδα θαη ζηε
ρψξα ζηελ νπνία είλαη ηπρφλ εγθαηεζηεκέλνο ;
Γ: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ή επαγγεικαηηθό παξάπησκα
Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πηζαλή αθεξεγγπόηεηα,

Απάληεζε:

ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ή επαγγεικαηηθό
παξάπησκα
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη, ελ γλώζεη ηνπ, αζεηήζεη ηηο

[] Ναη [] Όρη

ππνρξεώζεηο ηνπ ζηνπο ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνύ,

Γάλ λαη, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ λα

θνηλσληθνύ θαη εξγαηηθνύ δηθαίνπ

απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ χπαξμε
απηνχ ηνπ ιφγνπ απνθιεηζκνχ («απηνθάζαξζε»);
[] Ναη [] Όρη
Γάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ:
[…….............]

Βξίζθεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο

[] Ναη [] Όρη

αθφινπζεο θαηαζηάζεηο:
α) πηψρεπζε, ή
β) δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, ή
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γ) εηδηθή εθθαζάξηζε, ή
δ) αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην
δηθαζηήξην, ή
ε) έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ,
ή
ζη) αλαζηνιή επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ή
δ) ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα
απφ παξφκνηα δηαδηθαζία πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο

-[.......................]

δηαηάμεηο λφκνπ

-[.......................]

Γάλ λαη:
- Παξαζέζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία:
- Δηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο σζηφζν ν
νηθνλνκηθφο θνξέαο, ζα δχλαηαη λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε,
ιακβαλφκελεο ππφςε ηεο εθαξκνζηέαο εζληθήο
λνκνζεζίαο θαη ησλ κέηξσλ ζρεηηθά κε ηε ζπλέρε
ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο ππφ απηέο

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο,

απηέο ηηο πεξηζηάζεηο

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):

Γάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά,

[……][……][……]

αλαθέξεηε:
Έρεη δηαπξάμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο

[] Ναη [] Όρη

ζνβαξόεπαγγεικαηηθό παξάπησκα;

[.......................]

Γάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο:

Γάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κέηξα
απηνθάζαξζεο;
[] Ναη [] Όρη
Γάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ:
[..........……]

Έρεη ζπλάςεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκθσλίεο κε

[] Ναη [] Όρη

άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζθνπό ηε ζηξέβισζε

[…...........]

ηνπ αληαγσληζκνύ;

Γάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κέηξα

Γάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο:

απηνθάζαξζεο;
[] Ναη [] Όρη
Γάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ:
[……]

Γλσξίδεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο ηελ ύπαξμε ηπρόλ

[] Ναη [] Όρη

ζύγθξνπζεο ζπκθεξόλησλ: ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ
ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο;
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Γάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο:
[.........…]
Έρεη παξάζρεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο ή επηρείξεζε

[] Ναη [] Όρη

ζπλδεδεκέλε κε απηφλ ζπκβνπιέο ζηελ αλαζέηνπζα
αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα ή έρεη κε άιιν ηξφπν
αλακεηρζεί ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο
ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο;
Γάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο:
[...................…]
Έρεη επηδείμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζνβαξή ή

[] Ναη [] Όρη

επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηαii θαηά ηελ εθηέιεζε

[….................]

νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο

Γάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κέηξα

δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε
αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο
παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ πξφσξε
θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο , απνδεκηψζεηο ή
άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο;

απηνθάζαξζεο;
[] Ναη [] Όρη
Γάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ:
[……]

Γάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο:
Μπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα επηβεβαηψζεη φηη:

[] Ναη [] Όρη

α) δελ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ
θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα
ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή
ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο,
β) δελ έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο,
γ) ήηαλ ζε ζέζε λα ππνβάιιεη ρσξίο θαζπζηέξεζε ηα
δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ αλαζέηνπζα
αξρή/αλαζέηνληα θνξέα
δ) δελ έρεη επηρεηξήζεη λα επεξεάζεη κε αζέκηην ηξφπν ηε
δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή
ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, λα απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο
πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην
πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ή λα παξάζρεη εμ
ακειείαο παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα
επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ
απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε;
ΜΓΡΟ ΙV: Κξηηήξηα επηινγήο
Α: Καηαιιειόηεηα
Καηαιιειόηεηα

Απάληεζε

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη εγγεγξακκέλνο ζηα ζρεηηθά

[…]

επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα πνπ ηεξνχληαη ζηελ
Γιιάδα ή ζην θξάηνο κέινο εγθαηάζηαζήο; ηνπ:
Γάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά,
αλαθέξεηε:

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο,
επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):
[……][……][……]
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ΜΓΡΟ VΙ: Σειηθέο δειώζεηο
Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειψλσ επηζήκσο φηη ηα ζηνηρεία πνπ έρσ αλαθέξεη ζχκθσλα κε ηα κέξε Ι – IV αλσηέξσ
είλαη αθξηβή θαη νξζά θαη φηη έρσ πιήξε επίγλσζε ησλ ζπλεπεηψλ ζε πεξίπησζε ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ
Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειψλσ επηζήκσο φηη είκαη ζε ζέζε, θαηφπηλ αηηήκαηνο θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε, λα
πξνζθνκίζσ ηα πηζηνπνηεηηθά θαη ηηο ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθψλ εγγξάθσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα, εθηφο
εάλ:
α) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά απεπζείαο κε
πξφζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο απηή δηαηίζεηαη δσξεάλ.
β) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρνπλ ήδε ζηελ θαηνρή ηνπο ηα ζρεηηθά έγγξαθα.
Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο δίδσ επηζήκσο ηε ζπγθαηάζεζή κνπ ζη... [πξνζδηνξηζκφο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ
αλαζέηνληα θνξέα, φπσο θαζνξίδεηαη ζηελ παξνχζα), πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη πξφζβαζε ζε δηθαηνινγεηηθά ησλ
πιεξνθνξηψλ ηηο νπνίεο έρσ ππνβάιιεη ζη... [λα πξνζδηνξηζηεί ην αληίζηνηρν κέξνο/ελφηεηα/ζεκείν] ηνπ παξφληνο
Σππνπνηεκέλνπ Γληχπνπ Τπεχζπλεο Δήισζεο γηα ηνπο ζθνπνχο η... [πξνζδηνξηζκφο ηεο δηαδηθαζίαο πξνκήζεηαο:
(ζπλνπηηθή πεξηγξαθή, παξαπνκπή ζηε δεκνζίεπζε ζηνλ εζληθφ ηχπν, έληππν θαη ειεθηξνληθφ, αξηζκφο αλαθνξάο)].
Ηκεξνκελία, ηφπνο θαη, φπνπ δεηείηαη ή είλαη απαξαίηεην, ππνγξαθή(-έο): [……]
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