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Αρ. Πρωτ.: Δ5/Τ5.2/10109

Προς:

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΘΕΜΑ:

Συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάθεση της παροχής των ακόλουθων υπηρεσιών (CPV:
79417000-0):
• Εναρμόνιση της εταιρείας “ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.” με τον Κανονισμό (ΕΕ)
2016/679 για την «προστασία των φυσικών προσώπων έναντι επεξεργασίας
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των
δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46 ΕΚ (Γενικός
Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (GDPR)»
• Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (D.P.O.)

Σε απάντηση ερωτημάτων ενδιαφερόμενων εταιρειών, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
1. Στοιχεία Οργανισμού για το προσωπικό και Περιφερειακά Γραφεία
• Ο αριθμός των εργαζόμενων στην ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ανέρχεται σε 244 άτομα. Επειδή βασικό
αντικείμενο εργασιών της εταιρείας είναι η δημοπράτηση και επίβλεψη έργων, προμηθειών και υπηρεσιών,
θα πρέπει να θεωρηθεί ότι το προσωπικό στο σύνολό του επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα και όχι
μόνον οι διοικητικοί υπάλληλοι.
• Ο αριθμός των κτιρίων στα οποία στεγάζεται η εταιρεία είναι τέσσερα, δύο στην Αθήνα, ένα στη
Θεσσαλονίκη και ένα στα Τρίκαλα.
• Η εταιρεία, πέραν των Κεντρικών Γραφείων στην Αθήνα, έχει τρία περιφερειακά γραφεία, Το Γραφείο
Βόρειας Ελλάδας, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, που στελεχώνεται από έξι (6) άτομα, το Γραφείο Κεντρικής
Ελλάδας, με έδρα τα Τρίκαλα, που στελεχώνεται από δέκα πέντε (15) άτομα και το Γραφείο Βόρειας
Ελλάδας, που στελεχώνεται από τρία (3) άτομα, για τα οποία δεν υπάρχει συγκεκριμένη έδρα. Σύμφωνα
με τα ανωτέρω, απαραίτητη για την υλοποίηση του αντικειμένου της δημοπρατούμενης υπηρεσίας,
κρίνεται η παρουσία του συμβούλου στα γραφεία της Βόρειας και Κεντρικής Ελλάδας.
2. Ειδικές Διευκρινήσεις
• Ο όρος «ηλεκτρονικές πιλοτικές εφαρμογές» αφορά σε δοκιμαστική εφαρμογή και διεξαγωγή τυπικών
ελέγχων, σύμφωνα με την εμπειρία του συμβούλου.
• Στις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου προβλέπεται φυσική παρουσία του Υπευθύνου Προστασίας
Προσωπικών Δεδομένων (D.P.O.), κατά την κρίση και εμπειρία του αναδόχου, για την επιτυχή υλοποίηση
του σκοπού της σύμβασης, εφόσον δεν μπορούν να επιλυθούν με άλλο τρόπο προκύπτοντα ζητήματα.
• Σε θέματα που αφορούν τον τεχνικό φάκελο σας επισημαίνουμε ότι τα προβλεπόμενα στις σελίδες 5,22
που αφορούν βιογραφικά για ην ομάδα έργου, με τις σχετικές βεβαιώσεις εμπειρίας, τα αποδεικτικά
πιστοποίησης του προσφέροντα κατά
ISO 9001 :2015 και το αποδεικτικό πιστοποίησης του
προτεινόμενου D.P.O, πρέπει να υποβληθούν από τον προσωρινό ανάδοχο στη φάση υποβολής των
δικαιολογητικών κατακύρωσης
• Τα νομιμοποιητικά έγγραφα που αναφέρονται στη σελίδα 8 της Διακήρυξης , πρέπει να υποβληθούν από
τον προσωρινό ανάδοχο στη φάση υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης
• Στον κατάλογο συμβάσεων παροχής Υπηρεσιών οι υποβαλλόμενες συμβάσεις του καταλόγου πρέπει να
είναι αξίας τουλάχιστον 20.000 € (συν ΦΠΑ) η κάθε μία και όχι αθροιστικά.
• Στο έντυπο του ΤΕΥΔ δεν συμπληρώνονται τα τμήματα που έχουν διαγραφεί
• Στην διακήρυξη στη σελίδα 21 αναλύεται ο όρος «πλήρεις και ολοκληρωμένες υπηρεσίες» για το μέλος
από την ομάδα εργασίας του αναδόχου το οποίο θα παρέχει υπηρεσίες D.P.O.
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3. Τεχνικά στοιχεία Μηχανογραφικού συστήματος
Τα ενεργά στοιχεία του δικτύου εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα :

Asset type
Network devices
Servers
Users
Public IPs
WiFi SSIDs
Services
Applications

Total No
29
24
260
4
2
-

Total No supported Netflow
-

Να μη ληφθεί υπόψη το πρωτόκολλο Netflow Analysis Report που αναφέρεται στη τεχνική περιγραφή της
Διακήρυξης.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Ιωάννης Β. Χαρωνίτης

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από VAIA GRIVA
Ημερομηνία: 2019.07.18 09:17:47 EEST

Εσωτ. Διανομή:

Γραφείο Υποστήριξης Διευθύνοντος Συμβούλου
Γενική Διεύθυνση Έργων
Γενική Διεύθυνση Λειτουργίας
Διεύθυνση Συμβάσεων Έργων & Προμηθειών
Διεύθυνση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
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