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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 903/2020 

ΕΙΔΟΣ:   ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ MICROSOFT PREMIER ΓIA TΡIA (3) ETH 

C.P.V.: 71356300-1 (Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης) 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ 

ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 

 

Αριθ. πρωτ. 1200-2021-02-38 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 1ο : Οι ζητούμενες υπηρεσίες Microsoft Premier παρέχονται από 

τον Κατασκευαστή αποκλειστικά με ετήσια συμβόλαια. Για το λόγο ότι, η 

ισόποση διαίρεσή τους δεν είναι δυνατή για όλες τις κατηγορίες αυτών, 

παρακαλούμε για την ανάλυση των πινάκων (Παράρτημα Α, Μέρος Α, σελ.44 

& Παράρτημα Β, σελ.46) ανά έτος (1ο, 2ο, 3ο) .  

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ: Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εν θέματι 

Διακήρυξη το προϋπολογιστικό κόστος της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 

ευρώ σαράντα οκτώ χιλιάδων (48.000,00 €) πλέον Φ.Π.Α. ανά έτος, ενώ για τα 

τρία (3) έτη, συνολικά, ανέρχεται στο ποσό των ευρώ εκατό σαράντα τεσσάρων 

χιλιάδων (144.000,00 €) πλέον Φ.Π.Α. Επιτρέπεται η εκ μέρους των 

συμμετεχόντων προσφορά διαφορετικών τιμών ανά έτος, με την προϋπόθεση 

ότι το άθροισμα του κόστους για τα τρία (3) έτη δεν υπερβαίνει το ως άνω 

εγκεκριμένο προϋπολογιστικό κόστος. 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 2ο : Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε αν οι προσφερόμενες 

υπηρεσίες θα δοθούν μέσω Εταιρικής Σύμβασης (Enterprise Agreement) 

ανάμεσα στον φορέα και στον κατασκευαστή.  

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ: Εξ όσων γνωρίζουμε δεν απαιτείται ενεργή 

σύμβαση αδειοδότησης Microsoft Enterprise Agreement για την παροχή των 

ζητούμενων υπηρεσιών Premier. 
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ΕΡΩΤΗΜΑ 3ο :  Λαμβάνοντας υπόψη τα έκτακτά μέτρα για τον περιορισμό της 

πανδημίας του COVID-19 τα οποία καθιστούν δυσχερή την αποστολή εντός 

τριών (3) εργασίμων ημερών των Δικαιολογητικών Συμμετοχής σε έντυπη 

μορφή λόγω ιδιαζουσών συνθηκών στις εταιρείες Courier, με συνέπεια στις 

αποκλίσεις των χρόνων διακίνησης και παράδοσης. Παρακαλούμε όπως γίνει 

αποδεχτή η ημερομηνία έγκυρης αποστολής των αιτούμενων εγγράφων. 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ:  Σύμφωνα με τα οριζόμενα στον όρο 2.4.2.5. της 

εν θέματι Διακήρυξης «Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική 

υποβολή των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών προσκομίζονται 

υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη 

μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς 

τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999 ''Κώδικας Διοικητικής 

Διαδικασίας'', όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 

4250/2014.». Ως ημερομηνία εμπρόθεσμης αποστολής των εν λόγω 

απαιτούμενων εγγράφων λογίζεται η, στο χρονικό πλαίσιο του ως άνω όρου, 

αναγραφόμενη ημερομηνία αποστολής (ήτοι χρονολογικό σήμαντρο) της 

εταιρείας συστημένης αποστολής (courier).  

 

 

ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ, 03/02/2021                                              Ακριβές Αντίγραφο                                        

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΑΒ Α.Ε.                              Κατόπιν εξουσιοδότησης του Διευθύνοντος Συμβούλου 

 

 

 

 


