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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ΕΝ ISO 9001:2008   

 
ΠΡΟΣ : Κάθε ενδιαφερόµενο 
 
ΘΕΜΑ : ∆ιευκρίνιση επί του τεχνικού αντικειµένου της Ανοικτής ∆ιαδικασίας για την επιλογή 

Αναδόχου Σύµβασης µε τίτλο «Προµήθεια και υποστήριξη λογισµικού για τα 
κεντρικά συστήµατα και τους προσωπικούς υπολογιστές της ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ 
Α.Ε. - Κωδικός Αναφοράς 5514» 

 
ΣΧΕΤΙΚΟ : Το υπ΄αρ. Ε.Ο.Α.Ε. 51349(ID73971)/20.12.2017 έγγραφο. 
 
 
Ε1. Στη φάση της κατακύρωσης από τον προσωρινό ανάδοχο ως αποδεικτικό µέσο της τεχνικής 
και επαγγελµατικής ικανότητας της παρ.2.2.4, θα πρέπει να προσκοµιστούν τα αναφερόµενα 
στην παρ.2.2.6.2, σηµείο Β2 (σελ.19), ήτοι: «δήλωση του νοµίµου εκπροσώπου ότι διαθέτει 
πιστοποίηση από τον οίκο Microsoft για τη µεταπώληση αδειών χρήσης λογισµικού Microsoft 
µέσω συµβολαίου Enterprise Agreement (EA) Government, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο τεύχος 
«Αντικείµενο Προµήθειας». Η δήλωση αυτή θα συνοδεύεται από την Βεβαίωση Ειδικής 
Τεχνικής και Επαγγελµατικής Ικανότητας, η οποία θα συνταχθεί υποχρεωτικά σύµφωνα µε 
το συνηµµένο Υπόδειγµα του Παραρτήµατος I του τεύχους «Αντικείµενο Προµήθειας». 
∆εδοµένου ότι η Microsoft Hellas δε δύναται να προσκοµίσει την συγκεκριµένη βεβαίωση 
(µπορείτε να το επιβεβαιώσετε και µε την κατασκευάστρια εταιρεία), ως το υπόδειγµα της 
διακήρυξης (λόγω εσωτερικών της νοµικών διαδικασιών έχει έγκριση για ένα συγκεκριµένο 
υπόδειγµα – βεβαίωση συνεργασίας µεταπωλητή), παρακαλούµε διευκρινίστε ότι αρκεί για την 
απόδειξη της ανωτέρω προϋπόθεσης δήλωση της Microsoft Hellas επιβεβαίωσης του υποψήφιου 
Αναδόχου ως επίσηµου µεταπωλητή των προϊόντων της. 

 
Α1.  ∆ιευκρινίζεται ότι η βεβαίωση ή δήλωση του οίκου Microsoft που θα υποβληθεί γίνεται δεκτή, 

εφόσον αναφέρεται στη συγκεκριµένη διακήρυξη. 
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