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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ
Ινστιτούτο Πληροφορικής
Ταχ. Διεύθυνση: Ν. Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών
ΤΚ 70013, Ηράκλειο Κρήτης

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας,
παρακάτω υπηρεσία:

προτίθεται να προμηθευτεί με

Αρ. πρωτ.1754
Ηράκλειο:30/10/2017
απευθείας

ανάθεση

την

1. Διοργάνωση εκπαιδευτικού σεμιναρίου σχετικά με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας
Δεδομένων. (Αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές στο Παραρτήματα Α.)
Κριτήριο για την ανάθεση της προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά με βάσει την βέλτιστη σχέση ποιότητας τιμής.
Στην αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθούν υπόψη:
- Η πληρότητα της πρότασης και η συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές (Παράρτημα Α),
- Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα του φορέα,
- H αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία των στελεχών της ομάδας έργου στην υλοποίηση
αντιστοίχων έργων.
Χρόνος παράδοσης της προμήθειας είναι 6 ημέρες.
Προϋπολογισμός δαπάνης 4000 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο έως την 09/11/2017.
Πληροφορίες:
Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
Ινστιτούτο Πληροφορικής
Ταχ. Διεύθυνση: Ν. Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών
ΤΚ 70013, Ηράκλειο Κρήτης
Δήμος Παναγόπουλος
email: dimos at ics dot forth dot gr
τηλ: 2810391648
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος Τεχνολογίας και
Έρευνας στο Ηράκλειο Κρήτης.
Η ημερομηνία διεξαγωγής θα προγραμματιστεί κατόπιν συνεννοήσεως.
Οι ώρες του σεμιναρίου θα πρέπει να είναι καθημερινά από τις 09:00 έως τις 17:00.
Η διάρκεια του σεμιναρίου θα πρέπει να είναι επαρκής για να αναπτυχθούν και να
συζητηθούν όλα τα σχετικά θέματα και σε κάθε περίπτωση όχι μικρότερη των 2
ημερών.
Το σεμινάριο θα πρέπει, κατ’ ελάχιστον, να αναπτύξει θέματα όπως:
•
•
•
•
•
•
•

Εισαγωγή στο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων.
Βασικοί ορισμοί.
Πεδίο Εφαρμογής.
Μεθοδολογία Υλοποίησης.
Μεθοδολογία Αναγνώρισης απαιτήσεων.
Πρακτικά παραδείγματα – workshops.
Μεθοδολογία πλάνου συμμόρφωσης

Ο οργανισμός που θα αναλάβει την διεξαγωγή του σεμιναρίου θα πρέπει να:
Να είναι αναγνωρισμένος από τον ΕΟΠΠΕΠ αρμόδιο φορέα του Δημοσίου,
Διαθέτει πεπειραμένα στελέχη,
Να παρέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία που απαιτούνται για την δήλωση στο
πρόγραμμα ΛΑΕΚ,
Να παρέχει βεβαιώσεις παρακολούθησης στους συμμετέχοντες.

Οι συμμετέχοντες θα είναι είκοσι (20) εργαζόμενοι του Ιδρύματος Τεχνολογίας
και Έρευνας.

