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1. Εισαγωγή
1.1. Δυνάμει του νόμου 3986/2011 (ΦΕΚ Α΄152), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ιδρύθηκε η
εταιρεία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.» (εφεξής το «ΤΑΙΠΕΔ» ή
«Ταμείο»), με μόνο σκοπό την αξιοποίηση της ιδιωτικής περιουσίας του Ελληνικού Δημοσίου.
1.2. Στο πλαίσιο της εκτέλεσης του ανωτέρω σκοπού του και της λειτουργίας του, το ΤΑΙΠΕΔ
ενδιαφέρεται να λάβει υπηρεσίες από Σύμβουλο (εφεξής ο «Σύμβουλος»), με αποδεδειγμένη
εξειδίκευση και εμπειρία, ο οποίος θα παράσχει τις υπηρεσίες του και την υποστήριξή του στο
ΤΑΙΠΕΔ (εφεξής οι «Υπηρεσίες»), σύμφωνα με τα κατωτέρω υπό 2 αναφερόμενα.
1.3. Η ανάθεση θα γίνει κατά τις διατάξεις του Νόμου 3986/2011 και του Κανονισμού Όρων και
Διαδικασιών Αναθέσεων και Προμηθειών του ΤΑΙΠΕΔ (εφεξής «Κανονισμός ΤΑΙΠΕΔ»), όπως
τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. οικ. 2/16128/0025 Υπουργική Απόφαση
(ΦΕΚ Β΄ 476).
2. Αντικείμενο της Πρόσκλησης – Υπηρεσίες προς ανάθεση
Το αντικείμενο των Υπηρεσιών αφορά την πιστοποίηση του ΤΑΙΠΕΔ αναφορικά με τα πρότυπα
ISO 9001-2015 & 27001-2013
3. Διάρκεια και Αμοιβή
3.1. Η σύμβαση θα διαρκέσει για τρία χρόνια και θα περιλαμβάνει:
1. Προκαταρκτικό έλεγχο επάρκειας συστήματος ως προς τα πρότυπα ISO 9001-2015 και
27001-2013 (pre audit) α δεκαήμερο Ιουλίου 2018
2. Πιστοποίηση συστημάτων (Οκτώβριος 2018)
3. Α επιτήρηση (Οκτώβριος 2019)
4. Β επιτήρηση (Οκτώβριος 2020)
3.2. Το ΤΑΙΠΕΔ διατηρεί την πλήρη και αποκλειστική ευχέρεια να ακυρώσει, αναστείλει,
τροποποιήσει ή μεταθέσει χρονικά την παρούσα διαδικασία, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση,
καθώς και να διακόψει τις διαπραγματεύσεις ή συνομιλίες σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο,
χωρίς καμία ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων ή/και τρίτων προσώπων.
3.3. Το ανώτατο προϋπολογιζόμενο κόστος για τις παραπάνω περιγραφόμενες υπηρεσίες
ανέρχεται σε δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Σε αυτό το ποσό
συμπεριλαμβάνονται και όλα τα έξοδα (συμπεριλαμβανομένων ενδεχόμενων εξόδων ταξιδιών)
που είναι απαραίτητα για την εκπόνηση και την υποβολή των κάθε είδους παραδοτέων.

4. Ελάχιστα Απαιτούμενα Προσόντα
Οι εταιρίες πιστοποίησης (εφεξής «Ενδιαφερόμενοι»), ως ελάχιστες προϋποθέσεις για να
συμμετάσχουν στον παρόντα διαγωνισμό και, για να αξιολογηθεί η προσφορά τους θα πρέπει να
διαθέτουν τα κάτωθι:
4.1. Εξειδικευμένες γνώσεις και αποδεδειγμένη εμπειρία σε σχέση με τους παραπάνω τομείς.
Εμπειρία στην Ελληνική αγορά θα εκτιμηθεί θετικά. Η πρόταση για την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
θα πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά κατάλογο με όλα τα αντίστοιχα έργα στα οποία ο

Ενδιαφερόμενος έχει μετάσχει στα τελευταία 5 έτη με επαρκή και αναλυτική περιγραφή των
αντίστοιχων πιστοποιήσεων που ανέλαβε και έφερε σε πέρας (Φάκελος Α’).
4.2. Προτεινόμενη σύνθεση της ομάδας έργου (του επικεφαλής -Team Leader) και της δομής
αυτής περιλαμβανομένης της εξειδικευμένης εμπειρίας εκάστου των μελών της ομάδας που θα
μετάσχουν στην παροχή των Υπηρεσιών. Οι Εκδηλώσεις Ενδιαφέροντος θα πρέπει να περιέχουν
βιογραφικό για κάθε ένα από τα μέλη της ομάδας. Επιπλέον έναν κατάλογο με όλα τα συναφή
έργα με επισήμανση τα μέλη της ομάδας που συμμετείχαν σε αυτά και από τα οποία
αποδεικνύεται η εμπειρία των μελών της ομάδας έργου θα πρέπει να περιλαμβάνεται στην
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος (Φάκελος Β’) Θεωρείται απαραίτητη η συμμετοχή στην ομάδα
εργασίας πιστοποιημένου κατά CISA επιθεωρητή καθώς και πιστοποιημένου DPO επιθεωρητή .
4.3. Προτεινόμενοι οικονομικοί όροι συνεργασίας και παροχής υπηρεσιών: Η Εκδήλωση
Ενδιαφέροντος θα πρέπει να περιλαμβάνει τους οικονομικούς όρους συνεργασίας για το προς
ανάθεση έργο παροχής πιστοποιήσεων και ιδίως αναλυτική αμοιβή, τη δομή της και έξοδα για
την παροχή των υπηρεσιών, με πρόβλεψη για ανώτατο συμβατικό όριο αμοιβής και εξόδων για
τη χρονική διάρκεια της παροχής των υπηρεσιών (Φάκελος Γ’). Οικονομικές προσφορές που
υπερβαίνουν το ανώτατο προϋπολογιζόμενο κόστος δεν θα ληφθούν υπόψη και οι προσφορές
θα απορρίπτονται στο σύνολό τους.
4.4. Οι Ενδιαφερόμενοι καθώς και όλα τα Μέλη της Ομάδας Μελέτης θα πρέπει να δηλώσουν
υπεύθυνα ότι δεν βρίσκονται σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά τον χρόνο υποβολής
της προσφοράς. Ο εν λόγω περιορισμός πρέπει να ισχύει και καθ’ όλη τη διάρκεια της
συμβατικής σχέσης με το ΤΑΙΠΕΔ.
4.5. Όλα τα προσόντα υπό 4.1 – 4.4 στοιχεία ανωτέρω πρέπει να ικανοποιούνται.
Ενδιαφερόμενοι που δεν πληρούν τα απαιτούμενα ελάχιστα επίπεδα συμμετοχής - ικανοτήτων –
εμπειρίας ή δεν υποβάλλουν πλήρεις φακέλους με τα απαιτούμενα υπό 4.1 – 4.3 στοιχεία θα
αποκλείονται από τη διαδικασία επιλογής.
4.6. Η εταιρία πιστοποίησης που θα επιλεγεί οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν
από τους κανόνες δεοντολογίας του επαγγέλματός της, καθώς και το Επαγγελματικό Απόρρητο,
ακόμη και μετά το πέρας της συνεργασίας του με το ΤΑΙΠΕΔ.
5. Διαδικασία Επιλογής & Ανάθεση
5.1. Η ανάθεση θα γίνει κατά τις διατάξεις του Κανονισμού του ΤΑΙΠΕΔ, όπως ισχύουν.
5.2. Οι Ενδιαφερόμενοι θα αξιολογηθούν επί τη βάση όλων των κριτηρίων, σύμφωνα με τον
κατωτέρω πίνακα. Η σύμβαση θα κατακυρωθεί στον υποψήφιο με την υψηλότερη βαθμολογία.
5.3. Οι προσφορές των ενδιαφερομένων μερών θα αξιολογηθούν στη βάση των ακολούθων
κριτηρίων και της αντίστοιχης στάθμισης τους:
Κριτήριο

Βαρύτητα

Εμπειρία - ΦΑΚΕΛΟΣ A’

30 %

Project Team – ΦΑΚΕΛΟΣ B’

40 %

Οικονομική Προσφορά - ΦΑΚΕΛΟΣ Γ’

30%

5.4. Το ΤΑΙΠΕΔ δύναται να ζητήσει επιπλέον διευκρινίσεις ή συμπληρώσεις στις κατατεθείσες
Εκδηλώσεις Ενδιαφέροντος, εφόσον απαιτηθεί.
5.5. Οι Ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την προσφορά τους που θα περιλαμβάνει
σωρευτικά τους ΦΑΚΕΛΟΥΣ Α΄, Β΄, Γ΄, μαζί με όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα στοιχεία, δηλώσεις
και πληροφορίες και κάθε άλλο συνοδευτικό έγγραφο που αποδεικνύει την ζητούμενη
επαγγελματική εμπειρία του Ενδιαφερόμενου ή τις πιστοποιήσεις (DPO , CISA) και των επιμέρους
μελών της προτεινόμενης ομάδας έργου, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην
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διεύθυνση: info@hraf.gr (υπόψη κ. Σπ. Κωτσιόπουλου), με την ένδειξη «ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ».
5.6. Ο Φάκελος Γ’ θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού του συνόλου της προσφοράς, να υποβληθεί
προστατευμένος με Κωδικό Πρόσβασης (Password). Μετά την αξιολόγηση των Φακέλων Α’ και Β’
της προσφοράς, οι υπό αξιολόγηση Ενδιαφερόμενοι που κριθούν ότι α) κατέθεσαν πλήρεις
φακέλους και β) πληρούν τις προϋποθέσεις των παραγράφων 4.1 έως 4.4. θα κληθούν με
μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου να αποστείλουν τον Κωδικό (Password), ώστε να
αξιολογηθεί και το περιεχόμενο του Φακέλου Γ’ (Οικονομική Προσφορά). Όσοι Ενδιαφερόμενοι,
μετά από πρόσκληση του Ταμείου να αποστείλουν τον Κωδικό Πρόσβασης δεν ανταποκριθούν
στον χρόνο που θα τους έχει ταχθεί να αποστείλουν τον Κωδικό Πρόσβασης, θα αποκλείονται
από τη διαγωνιστική διαδικασία.
5.7. Οι Εκδηλώσεις Ενδιαφέροντος δύναται να υποβληθούν μέχρι και την 25η Μαΐου 2018, ώρα
16:00 Ελλάδας. Εκδηλώσεις Ενδιαφέροντος υποβληθείσες μετά το πέρας της παραπάνω
προθεσμίας δεν θα γίνονται δεκτές και δεν θα αξιολογούνται.
5.8. Το ΤΑΙΠΕΔ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον Ενδιαφερόμενο με την υψηλότερη
βαθμολογία την βελτίωση της οικονομικής του προσφοράς, πριν από την κατακύρωση.
5.9. Η κατακύρωση ολοκληρώνεται με την υπογραφή έγγραφης σύμβασης μεταξύ του ΤΑΙΠΕΔ και
του Ενδιαφερόμενου με την υψηλότερη βαθμολογία.
6. Γενικοί Όροι
6.1. Οι υποβληθείσες Εκδηλώσεις Ενδιαφέροντος των Ενδιαφερομένων και η παρούσα
Πρόσκληση θα ερμηνεύονται και θα διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και μόνο, λαμβάνοντας
υπόψη και τις επικρατούσες συνθήκες στη αγορά, την πρακτική του ΤΑΙΠΕΔ και την εσωτερική
πολιτική του, συμπεριλαμβανομένων των όρων και προϋποθέσεων που είναι συνήθεις στις
εκάστοτε συναλλαγές.
6.2. Το ΤΑΙΠΕΔ, οι διευθυντές, εργαζόμενοι και το κάθε είδους προσωπικό του Ταμείου ή οι
προστηθέντες αυτού, καθώς και οι σύμβουλοι του ΤΑΙΠΕΔ δεν υπέχουν καμία ευθύνη ή
υποχρέωση αποζημίωσης αναφορικά με οποιοδήποτε σφάλμα, παράληψη ή λανθασμένη
δήλωση της παρούσας Πρόσκλησης. Κατά του ΤΑΙΠΕΔ και των προσώπων που αναφέρονται
ανωτέρω ουδέν πρόσωπο αποκτά, για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, οποιοδήποτε δικαίωμα για
αποζημίωση ή άλλη αξίωση από την παρούσα Πρόσκληση ή/και από την συμμετοχή του στην
διαδικασία που περιγράφεται στο παρόν έγγραφο.
6.3.Το ΤΑΙΠΕΔ διατηρεί τη διακριτική του ευχέρεια, να ακυρώσει, αναστείλει, τροποποιήσει ή
αναβάλει την παρούσα διαδικασία, χωρίς καμία προηγούμενη προειδοποίηση, καθώς και να
λύσει οποιεσδήποτε διαπραγματεύσεις ή συζητήσεις σε οποιοδήποτε στάδιο της κι αν βρίσκεται
η διαδικασία, χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω ευθύνη έναντι οποιουδήποτε συμμετέχοντα ή / και
τρίτου.
6.4. Κάθε διαφορά που απορρέει από ή σε σχέση με την παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης
ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομένων των Εκδηλώσεων Ενδιαφέροντος που υποβάλλουν οι
συμμετέχοντες, υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας, Ελλάδα.
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