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Διευκρινίσεις για την Διακήρυξη με αριθμ. πρωτ. 947/ΠΤ/30.01.2019 με 

τίτλο: ««Υπηρεσίες παρακολούθησης, προληπτικής και διορθωτικής 

συντήρησης στα κέντρα δεδομένων και υπηρεσιών της ΕΔΕΤ Α.Ε. στα 

κτήρια του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και 

Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης/Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών»)» 
 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ A 
Σχετικά με την απαίτηση για «Έλεγχο ποιότητας καυσίμου στα Η/Ζ» στο Παράρτημα VI 
της διακήρυξης, σελίδα 142 και 143 αναφέρεται ότι πρέπει να γίνεται κάθε 6 μήνες, ενώ 
στην παράγραφο 4.6, σελίδα 101 αναφέρεται κάθε 3 μήνες.  
Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι ο έλεγχος ποιότητας καυσίμου στα ΗΖ και στα δύο sites 
(Υπουργείο και ΕΚΤ/ΕΙΕ) θα γίνεται κάθε 3 μήνες.  
 
Απάντηση Α 

Διευκρινίζεται  ότι ο έλεγχος ποιότητας καυσίμου στα Η/Ζ και στα δύο Κέντρα 
Δεδομένων (Υπουργείο και ΕΚΤ/ΕΙΕ) θα γίνεται κάθε 3 μήνες.  
 
ΕΡΩΤΗΣΗ Β 
Στην παράγραφο 4.5.1 της διακήρυξης αναφέρονται οι υπηρεσίες υποστήριξης που 
πρέπει ο Ανάδοχος να προσφέρει από κατασκευαστικό οίκο. 
Επειδή οι κωδικοί των αναγραφόμενων υπηρεσιών είναι για ετήσια υποστήριξη, ενώ η 
διάρκεια της σύμβασης είναι διετής, παρακαλούμε ενημερώστε μας αν οι 
αναγραφόμενοι κωδικοί πρέπει να προσφερθούν για κάθε ένα από τα δύο έτη της 
διάρκειας της σύμβασης.  
Επίσης ενημερώστε μας για τον τρόπο της επιβεβαίωσης από τον Ανάδοχο προς το ΕΔΕΤ 
της χρήσης των υπηρεσιών αυτών από τον κατασκευαστικό οίκο για κάθε ένα έτος της 
διάρκειας της σύμβασης. Απαιτείται υπογεγραμμένη επιστολή από τον κατασκευαστικό 
οίκο, στην αρχή κάθε συμβατικού έτους ότι παρέχει στον Ανάδοχο τις συγκεκριμένες 
υπηρεσίες; 
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Απάντηση Β 

Διευκρινίζεται ότι η προσφορά των υπηρεσιών υποστήριξης αφορά κάθε έτος της 
διετούς συμβάσεως και άρα οι υπηρεσίες πρέπει να προσφερθούν για κάθε ένα έτος 
από τα δύο της σύμβασης 
Διευκρινίζεται ότι για την επιβεβαίωση της παροχής των υπηρεσιών από τον 
κατασκευαστικό οίκο για κάθε ένα έτος της διάρκειας της σύμβασης απαιτείται 
υπογεγραμμένη επιστολή περί παροχής των συγκεκριμένων υπηρεσιών τόσο κατά την 
κατάθεση των προσφορών όσο και στην αρχή κάθε συμβατικού έτους  
 

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος 

ΕΔΕΤ Α.Ε. 

 

 

 

Καθ. Π. Τσανάκας 
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