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ΑΔΑ: 6ΜΙ146Ψ84Η-ΜΑ9

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από CHRISTINA
KLONARI

Απαντήσεις επί των
Β’
∆ΙΕΘΝHΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
& ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ (DC) KAI ΚΕΝΤΡΟΥ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ
ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ (DRC) ΤΗΣ ΕΚΧΑ ΑΕ
Reason:
Location: Athens

Α/Α

ΑΡΘΡΟ-ΠΑΡΑΓΡ.
Ή
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΡΩΤΗΜΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Στο Τμήμα Β Πληροφορίες σχετικά με τους
εκπροσώπους του Οικονομικού φορέα
συμπληρώνονται τα στοιχεία του προσώπου ή
των προσώπων που είναι εξουσιοδοτημένα να
εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους
σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης
σύμβασης

1.

Μέρος ΙΙ

Πληροφορίες σχετικά με τον Οικονομικό φορέα, Β: Πληροφορίες σχετικά με τους
εκπροσώπους του Οικονομικού φορέα: Παρακαλούμε να επιβεβαιώσετε ότι στο εν
λόγω πεδίο θα συμπληρωθούν τα στοιχεία μόνο των υπογραφόντων την
προσφορά και όχι και τα στοιχεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε..
Επίσης να επιβεβαιώσετε ότι το Ε.Ε.Ε.Σ. υπογράφουν ψηφιακά όλα τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε. και επί πλέον οι υπογράφοντες την προσφορά.

Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης
(ΤΕΥΔ)/ Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης
(ΕΕΕΣ) υπογράφεται από το φυσικό/- ά
πρόσωπο/ α, τα οποία είναι μέλη του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου
ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε
αυτό, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και
κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τον οικονομικό
φορέα, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων
περί προστασίας δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα. (Πρβλ. Κανονισμό (ΕΕ) 2017/6 &
Κατευθυντήρια Οδηγία 15 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)
Σε περίπτωση που περισσότερα πρόσωπα,
σύμφωνα με τα παραπάνω έχουν υποχρέωση
υπογραφής του ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ, υπογράφουν στο
Μέρος VI Τελικές δηλώσεις του ίδιου (και όχι
διαφορετικού για κάθε υπογράφοντα)
ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ.
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3.
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ΑΡΘΡΟ-ΠΑΡΑΓΡ.
Ή
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Μέρος ΙΙΙ

Μέρος V
Γενική

Γενική

ΕΡΩΤΗΜΑ

Λόγοι αποκλεισμού, Δ: Αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού: Παρακαλούμε να μας
γνωρίσετε σε ποιους λόγους αποκλεισμού αναφέρεστε στην Διακήρυξη/Σύμβαση

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Άρθρο 9.2 παρ. 4. (Αποκλείεται από τη συμμετοχή
στη διαδικασία σύναψης της παρούσας
σύμβασης οποιοσδήποτε προσφέρων εάν
συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ.
4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005, όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.)

Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων:
Επιβεβαιώνεται.
Παρακαλούμε να επιβεβαιώσετε ότι το εν λόγω πεδίο δεν πρέπει να συμπληρωθεί,
δεδομένου ότι ο διαγωνισμός είναι ανοικτής διαδικασίας
Παρακαλούμε να επιβεβαιώσετε ότι, σε περίπτωση ανάθεσης τμήματος του έργου
Δεν απαιτείται.
σε υπεργολάβο, η Υπεύθυνη Δήλωση του Υπεργολάβου δεν απαιτείται να είναι
υπογεγραμμένη ψηφιακά

Παρακαλούμε να επιβεβαιώσετε ότι Ε.Ε.Ε.Σ. δεν καταθέτουν οι Υπεργολάβοι
(ανεξαρτήτως ποσοστού συμμετοχής τους στο έργο).

Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας
προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή
υπεργολαβίας σε τρίτους, τμήμα(τα) της
σύμβασης το(α) οποίο(α) υπερβαίνει(ουν) το
ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της
συνολικής αξίας της σύμβασης, ο οικονομικός
φορέας υποβάλλει υποχρεωτικά χωριστά Ε.Ε.Ε.Σ.
όπου παρατίθενται οι πληροφορίες που
απαιτούνται για κάθε έναν από τους
υπεργολάβους. Εφόσον το (τα) τμήμα (τα) της
σύμβασης που θα ανατεθούν με τη μορφή
υπεργολαβίας δεν υπερβαίνει(ουν) το 30% της
συνολικής αξίας της σύμβασης, τότε δεν
χρειάζεται να κατατεθεί Ε.Ε.Ε.Σ για
υπεργολάβους στις ικανότητες των οποίων δεν
βασίζεται ο οικονομικός φορέας.
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6.

Παράρτημα Γ’

7.

Προδιαγραφή
4.6 σελίδα 112

8.

Πίνακα 6

9.

Παράρτημα Γ’

ΕΡΩΤΗΜΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ επιβεβαιώστε ότι απαιτείται να προσφερθεί αναβάθμιση σε νεότερες
Η απαίτηση αφορά μόνο στο Visual Studio Team
εκδόσεις λογισμικού για τα Microsoft Windows Svr Std Lic και για το Vstudio Team
Suite και όχι στα λογισμικά Microsoft Windows
Suite. Στην περίπτωση αυτή, ενημερώστε μας για τις εκδόσεις και την ημερομηνία
Svr Std.
λήξης της προηγούμενης υποστήριξης

Παρακαλώ επιβεβαιώστε ότι απαιτούνται περισσότερα από 20.000 HTTP
transactions/sec για το Σύστημα Ασφάλειας Δικτυακών Εφαρμογών (σύμφωνα με
την προδιαγραφή 4.6 σελίδα 112). Η συγκεκριμένη απόδοση σε επίπεδο
συναλλαγών είναι δυσανάλογα υψηλή σε σχέση με τις υπόλοιπες προδιαγραφές
απόδοσης του συστήματος.
Παρακαλώ επιβεβαιώστε ότι απαιτείται αναβάθμιση σε νεότερες εκδόσεις
λογισμικού για 5.000 πιστοποιητικά του Λογισμικού Διαχείρισης Ασφαλών
Διατάξεων Πιστοποίησης, όπως φαίνεται στον πίνακα 6 της σελίδας 139.
Σχετικά με την απάντησή σας στην διευκρίνιση με Α/Α 20 «Ο στόχος της Αναθέτουσας
αρχής είναι να υπάρχει ενεργό συμβόλαιο συντήρησης για τα λογισμικά του πίνακα κατά
την χρονική διάρκεια που ορίζεται στην σύμβαση ήτοι από την υπογραφή και για δύο (2)
έτη. Ο πίνακας της σελ. 141, περιλαμβάνεται έτσι ώστε οι υποψήφιοι ανάδοχοι να
λάβουν γνώση τυχόν υφιστάμενων συμβολαίων συντήρησης για τα εν θέματι λογισμικά»
θα θέλαμε να μας γνωστοποιήσετε εάν η ΕΚΧΑ Α.Ε. θα καλύψει το κόστος προς τους
κατασκευαστές των λογισμικών που αναφέρονται στη διακήρυξη και στις διευκρινήσεις
«Πίνακας 1: Αναλυτικός Πίνακας υποστήριξης λογισμικού» από τις 09/12/2016 μέχρι την
όποια ημερομηνία υπογραφής σύμβασης, ώστε ο Ανάδοχος να προσφέρει δύο (2) έτη
συντήρησης μετά την υπογραφή της σύμβασης.

επιβεβαιώνουμε

επιβεβαιώνουμε

Η ισχύς της συντήρησης που πρέπει να
προσφέρουν οι υποψήφιοι ανάδοχοι είναι από
την υπογραφή της σύμβασης και για 2 έτη.

