
 

ΟΡΟΙ    ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
 

Προϋποθέσεις συμμετοχής 
 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν νομικά πρόσωπα με τα ακόλουθα προσόντα.  

 Αποδεδειγμένη εμπειρία στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ως προς την 
συμμόρφωση των επιχειρήσεων με τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού 
Προστασίας Δεδομένων 2016/679. Για την τεκμηρίωση της ως άνω εμπειρίας οι 
συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν αναλάβει κατά το τελευταίο έτος τρία (3) 
τουλάχιστον αντίστοιχα έργα παροχής υπηρεσιών συμμόρφωσης προς τον 
Κανονισμό 2016/679. 

 Αποδεδειγμένα εξειδικευμένη νομική κατάρτιση και εμπειρία σε σχέση με το 
αντικείμενο του διαγωνισμού.  
 

 
Απαιτούμενα  δικαιολογητικά 
 Δήλωση  ότι έλαβε  γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα  όλους τους  όρους 

διαγωνισμού. 

 Δήλωση για την ισχύ της προσφοράς 90 ημερών από την υποβολή της 
προσφοράς 

 
Περιεχόμενο  προσφορών 
Κάθε  προσφορά πρέπει να περιέχει: 
 Τεχνική προσφορά με ανάλυση των παρεχόμενων υπηρεσιών από τον 

συμμετέχοντα 

 Πληροφορίες και άλλα στοιχεία σε σχέση με τη ζητούμενη εμπειρία και τη νομική 
κατάρτιση του συμμετέχοντα 

 Οικονομική προσφορά για το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών 
 
Αξιολόγηση  -  ανάθεση 
 Η  αξιολόγηση  των προσφορών θα γίνει από Επιτροπή, η οποία θα  ορισθεί κατά 

την κρίση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών για  αυτό το σκοπό. 

 Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών δε δεσμεύεται να κατοχυρώσει το διαγωνισμό υπέρ 
του συμμετέχοντος που θα προσφέρει το χαμηλότερο κόστος αλλά έχει τη 
δυνατότητα να αναθέσει το έργο ελεύθερα και κατά την απόλυτη κρίση του, 
σύμφωνα με άλλα και ανεξάρτητα της μειοδοσίας κριτήρια, προκειμένου να 
επιλέξει τον συμμετέχοντα που θα προσφέρει τα καλύτερα δυνατά εχέγγυα για 
την αποτελεσματική παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών εντός του επιθυμητού 
κόστους . 

 Στις περιπτώσεις αυτές δεν γεννάται κανένα δικαίωμα υπέρ των υπολοίπων 
συμμετεχόντων που μετέχουν στο διαγωνισμό για αποζημίωση ή άλλη 
ικανοποίηση εις βάρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Περιγραφή Έργου 
Το έργο συνίσταται στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τον Ι.Σ.Α. 
προκειμένου να διασφαλιστεί η έγκαιρη συμμόρφωση του Ι.Σ.Α. με τις υποχρεώσεις 
που απορρέουν από τον 2016/679 Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων. 
 
Στο πλαίσιο αυτό, οι προσφερόμενες υπηρεσίες θα πρέπει να καλύπτουν τουλάχιστον 
τα ακόλουθα: 

1. Κατάρτιση Αρχείου Επεξεργασίας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του άρθρου 
30 του ΓΚΠΔ, στο οποίο θα αποτυπώνονται οι επεξεργασίες προσωπικών 
δεδομένων που εκτελεί ο ΙΣΑ ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας ή ως Εκτελών την 
Επεξεργασία 

2. Μελέτη Ανάλυσης Αποκλίσεων στην οποία θα αποτυπώνεται το ισχύον 
επίπεδο συμμόρφωσης του Ι.Σ.Α. με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον 
ΓΚΠΔ και θα εντοπίζονται οι αποκλίσεις. 

3. Καταγραφή προτεινόμενων ενεργειών για την έγκαιρη συμμόρφωση του 
Ι.Σ.Α. με τις διατάξεις του Κανονισμού.  

Οι ανωτέρω ενέργειες (1-3) θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός διαστήματος που δεν 
θα υπερβαίνει τις δέκα (10) εβδομάδες από την ημερομηνία ανάθεσης (1η Φάση 
Έργου).  
 
Η 2η Φάση του Έργου θα πρέπει να καλύπτει τα εξής: 

4. Εκπόνηση Μελέτης Αντικτύπου στην Προστασία Δεδομένων, όπου αυτή 
απαιτείται.  

5. Σύνταξη των αναγκαίων πολιτικών, διαδικασιών, συμβάσεων ή/και 
τροποποίηση υφιστάμενων συναφών κειμένων, στο βαθμό που απαιτείται για 
το σκοπό συμμόρφωσης με τον Κανονισμό.  

 
Διευκρινίζεται ότι η προμήθεια λογισμικού και η υλοποίηση τεχνικών και οργανωτικών 
μέτρων ασφάλειας που αφορούν αποκλειστικά τα πληροφοριακά συστήματα του 
Ι.Σ.Α. δεν εμπίπτουν στο αντικείμενο του παρόντος έργου.  
 
Η 2η Φάση του Έργου θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός διαστήματος που δεν θα 
υπερβαίνει τις δέκα (10) εβδομάδες από την ολοκλήρωση της 1ης Φάσης. 
 
Οι συμμετέχοντες δύνανται να συμπεριλάβουν στην προσφορά τους και υπηρεσίες 
Υπεύθυνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, με την επισήμανση ότι τυχόν 
αποδοχή της προσφοράς τους από τον ΙΣΑ δύναται να αφορά μόνο την 1η και 2η 
Φάση του έργου, χωρίς να συμπεριλαμβάνει τις εν λόγω υπηρεσίες  
 
 
 
 


