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Αθήνα, 18 Σεπτεμβρίου 2013

Θέμα: «Τρέχουσες διευκρινήσεις σχετικά με τις ελάχιστες προϋποθέσεις
συμμετοχής κατά την άποψη της επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για το

έργο με τίτλο «Υποστήριξη Πιστοποίησης των Επιγραμμικών Συστημάτων
Συλλογής Δελτίων Υποστήριξης Διοργανωτών αναφορικά με την εφαρμογή
του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 211/2011»»
Σύμφωνα με την άποψη της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού οι απαντήσεις
μέχρι στιγμής σε ερωτήματα υποψηφίων αναδόχων είναι τα κάτωθι:
Ερωτήματα
Απαντήσεις
1ο.
Παρακαλώ επιβεβαιώστε Τα δικαιολογητικά που πιστοποιούν τις
ότι
τα δικαιολογητικά που ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής θα πρέπει
πιστοποιούν
τις
ελάχιστες να κατατεθούν εντός του φακέλου των
προϋποθέσεις συμμετοχής θα δικαιολογητικών συμμετοχής, όπως
πρέπει να περιληφθούν
στο περιγράφεται και στη σχετική παράγραφο περί
φάκελο
των δικαιολογητικών ελαχίστων προϋποθέσεων συμμετοχής του
συμμετοχής
Παραρτήματος Γ’(Τεχνικές Προδιαγραφές) της
σχετικής διακήρυξης.
2ο.
Είναι επιτρεπτή η κάλυψη Δίνεται η δυνατότητα στους υποψήφιους
τινών
εκ
των
ελαχίστων αναδόχους να υποστηρίζονται στο συγκεκριμένο
προϋποθέσεων συμμετοχής (πχ. διαγωνισμό με επίκληση δάνειας εμπειρίας από
παράγραφος 2 του άρθρου άλλους φορείς, ασχέτως της νομικής φύσης των
"ελάχιστες
προϋποθέσεις δεσμών με αυτούς, υπό την αυστηρή προϋπόθεση
συμμετοχής")
με
επίκληση της αναλυτικής τεκμηρίωσης και της
δάνειας εμπειρίας?
προσκόμισης Υπεύθυνης Δήλωσης του φορέα
που διαθέτει την δάνεια εμπειρία, ότι
αναλαμβάνει την υποχρέωση να παράσχει τις
υπηρεσίες του σύμφωνα με τους όρους του
διαγωνισμού (παρ. 3 του άρθρου 46 του ΠΔ

60/2007 – ΦΕΚ 64 Α’/16-3-2007).

3ο.
Στην ενότητα «Ελάχιστες
Προϋποθέσεις
Συμμετοχής»,
στην υποενότητα 2.1 σελίδα 31
αναφέρεται ότι: «Ο Ανάδοχος
οφείλει να διαθέτει αποδειγμένη
εμπειρία
σε
εξειδικευμένα
προπαρασκευαστικά
σεμινάρια
πληροφορικής για την απόκτηση
πιστοποίησης
CISA(Certified
Information
Systems
Auditor)».
Η
συγκεκριμένη
προϋπόθεση
μπορεί
να
καλυφθεί με την συμμετοχή
εκπαιδευτών οι οποίοι διαθέτουν
την συγκεκριμένη πιστοποίηση
και
αποδεικνύεται
από
το
βιογραφικό τους; Απαιτείται να
κατατεθεί η πιστοποίηση CISA
στην
αγγλική
γλώσσα;
Σε
αντίθετη περίπτωση αφήνεται να
εννοηθεί ότι τη συγκεκριμένη
προδιαγραφή
μπορούν
να
καλύψουν μόνο εκπαιδευτήρια
που παρέχουν σεμινάρια για την
απόκτηση CISA.

Από το σχετικό portal του διεθνούς φορέα
πιστοποίησης
(http://www.isaca.org/Certification/CISACertified-Information-SystemsAuditor/Pages/default.aspx) δεν προκύπτει
ότι η εκπαίδευση για πιστοποίηση CISA
παρέχεται μόνο από εκπαιδευτήρια που
προσφέρουν σεμινάρια για την απόκτηση CISA.
Επομένως από τη λεκτική ερμηνεία της
ελάχιστης προϋπόθεσης νοείται πως οι
εισηγητές του αναδόχου θα πρέπει να έχουν οι
ίδιοι πιστοποίηση CISA κατ’ ελάχιστον. Δεν
αναφέρεται πουθενά ο όρος «εκπαιδευτική» ή
συναφής επιθετικός προσδιορισμός στην
εμπειρία. Δηλαδή η τελεολογική ερμηνεία της
προϋπόθεσης αυτής είναι αφενός οι
εκπαιδευόμενοι να εισαχθούν στο «πνεύμα»
του ΙΤ auditing που είναι ο βασικότερος σκοπός
της εκπαίδευσης, αφετέρου η εκπαίδευση να
καθορίζεται από τις εγγυήσεις του
προσφορότερου διεθνούς προτύπου(CISA).
Τέλος απαιτείται να κατατεθεί αντίγραφο της
πιστοποίησης του κατόχου CISA πέραν του
βιογραφικού.
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