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Αθήνα, 24/02/2023 
Αρ. Πρωτ.: ΧΧΧΧ/ΑΣ 

 

 
Διευκρίνηση Αναθέτουσας Αρχής επί της υπ’ αρ.πρωτ. 2867/ΑΣ/10.02.2023 

Διακήρυξης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την 
«Προμήθεια και εγκατάσταση υπολογιστικού εξοπλισμού, αποθηκευτικού χώρου και 

λογισμικού» 
• Τμήμα Ι «Προμήθεια και εγκατάσταση υπολογιστικού εξοπλισμού και 

λογισμικού» 
• Τμήμα ΙΙ « Προμήθεια και εγκατάσταση αποθηκευτικού χώρου και λογισμικού» 

 

Πράξη 
Αναβάθμιση του εθνικού υπερυπολογιστή υψηλών επιδόσεων (Φάση Α) 

Υποέργο 
ΥΕ 1 «Προμήθεια εξοπλισμού αναβάθμισης υπερυπολογιστή» 

Αρ. πρωτ. 
2867/ΑΣ/10.02.2023 

Μοναδικός Κωδικός 
ΕΣΗΔΗΣ 

183088 & 183090 

Ημ/νία έναρξης υποβολής 
προσφορών 

10.02.2023 

Καταληκτική ημ/νία 
υποβολής προσφορών 

17.03.2023 

Φορέας (Αναθέτουσα 
Αρχή) 

ΕΔΥΤΕ Α.Ε. 

Ονοματεπώνυμο 
Υπεύθυνου Επικοινωνίας 

Άγγελος Τράκος 

Τηλέφωνο 
2107474274 

e-mail 
info@grnet.gr 

 
 
Αναφορικά με τη διακήρυξη και διενέργεια του ως άνω Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των 
ορίων, παραθέτουμε την παρακάτω διευκρίνηση : 
 
«Επισημαίνεται ότι για την τεκμηρίωση της Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας η Αναθέτουσα 
Αρχή κάνοντας χρήση των όρων του «Μέρους II του Παραρτήματος XII του Προσαρτήματος Α΄ του 
Ν.4412/16» λαμβάνει υπόψη και στοιχεία σχετικών έργων και υπηρεσιών που ολοκληρώθηκαν 
(οριστική παραλαβή) πριν την τελευταία τριετία και συγκεκριμένα κατά τα τελευταία πέντε (5) έτη 
μετρούμενων ημερολογιακά πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του παρόντος διαγωνισμού 
(καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών), λόγω της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης 
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και της περιορισμένης υλοποίησης έργων στην χώρα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η όσο το δυνατό 
μεγαλύτερη συμμετοχή οικονομικών φορέων στη διαγωνιστική διαδικασία δηλαδή για την εξασφάλιση 
του θεμιτού ανταγωνισμού μεταξύ των οικονομικών φορέων προς όφελος του έργου και του 
Δημοσίου Συμφέροντος». 
 
 
 
 

Με εκτίμηση, 
 
 
 
 

Αριστείδης Σωτηρόπουλος 
Διευθύνων Σύμβουλος 

                                                                           ΕΔΥΤΕ Α.Ε. 
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