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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Κωδ. Εγγρ.: Ε40/0000/5945/059.7.2/ΘΙ/ID157399/κι

ΠΡΟΣ

: Κάθε ενδιαφερόμενο

ΘΕΜΑ

: Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης της Ανοικτής Διαδικασίας για την επιλογή Αναδόχου
Σύμβασης με τίτλο «Προμήθεια, αναβάθμιση και υποστήριξη λογισμικού για τα
κεντρικά συστήματα και τους προσωπικούς υπολογιστές της “Εγνατία Οδός Α.Ε.”–
Κωδικός Αναφοράς 5945, Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ 141687»

ΣΧΕΤΙΚΟ : Το υπ’ αρ. 105597/ID157049/22-11-2021 έγγραφο υποβολής ερωτήσεων
Με το παρόν δίδονται οι διευκρινήσεις στο ανωτέρω σχετικό έγγραφο
Ε1. Στα πλαίσια των υπηρεσιών αναβάθμισης σε Μ365 που απαιτούνται, ο Ανάδοχος θα είναι
υπεύθυνος και για την αναβάθμιση του AD functional level στην προτεινόμενη έκδοση;
Α1. Ναι, η αναβάθμιση του AD functional level είναι ευθύνη του αναδόχου.
Ε2. Επειδή, σε συνέχεια σχετικής επικοινωνίας με την εταιρεία MICROSOFT η εταιρεία
MICROSOFT δεν αποδέχεται την υπογραφή του υποδείγματος της ανωτέρω διακήρυξης,
αλλά προτείνει την προσκόμιση υπογεγραμμένης ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ, η οποία θα Βεβαιώνει πως η
εταιρεία μας είναι εξουσιοδοτημένη για την μεταπώληση των ζητούμενων στην παρούσα
διακήρυξη αδειών χρήσης λογισμικού MICROSOFT μέσω συμβολαίου Enterprise
Government Agreement (EA / EAS / MPSA), σύμφωνα με δικά της πρότυπα, παρακαλούμε
να μας επιβεβαιώστε πως η προαναφερόμενη ΒΕΒΑΙΩΣΗ της εταιρείας MICROSOFT γίνεται
αποδεκτή από την υπηρεσία σας. Παρακαλώ να μας επιβεβαιώσετε επίσης, αν επιθυμείτε να
σας προσκομίσουμε παράλληλα και την Βεβαίωση (σύμφωνη με το υπόδειγμα του
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I), υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας μας
συνδυαστικά με την προτεινόμενη βεβαίωση της εταιρείας MICROSOFΤ.
A2. Εφόσον δεν είναι δυνατή η προσκόμιση της βεβαίωσης του "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι – Υπόδειγμα
Βεβαίωσης Ειδικής Τεχνικής & Επαγγελματικής Ικανότητας", υπογεγραμμένη από τον οίκο
Microsoft, γίνεται δεκτή η υποβολή ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ του οίκου MICROSOFT με περιεχόμενο
αντίστοιχο με το εν λόγω Υπόδειγμα, από την οποία θα προκύπτει ότι ο υποψήφιος ανάδοχος
είναι κατάλληλα εξουσιοδοτημένος από τον οίκο Microsoft για τη μεταπώληση των ζητούμενων
στην παρούσα διακήρυξη αδειών χρήσης λογισμικού MICROSOFT, μαζί με τη ΒΕΒΑΙΩΣΗ του
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του διαγωνιζόμενου.
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