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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Θέμα: «ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (αρ.ΕΣΗΔΗΣ:162337) για τη σύναψη Συμφωνίας 
Πλαίσιο για την προμήθεια 5.000 σταθμών εργασίας με λογισμικό συστήματος, 
συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών για τη διασύνδεσή τους στο δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ/ΙΚΑΝΕΤ και τη θέση 
τους σε παραγωγική λειτουργία, προς αντικατάσταση πεπαλαιωμένων σταθμών εργασίας, καθώς και 
υπηρεσιών για την απόσυρση των πεπαλαιωμένων σταθμών εργασίας του e-ΕΦΚΑ.»

(ΦΓ 51/22)

Σε απάντηση των από 24/6/2022 αιτημάτων μέσω ΕΣΗΔΗΣ παρέχονται οι παρακάτω ζητούμενες 
διευκρινήσεις  :

Α.  Εταιρεία:…

Ζητούμενη Διευκρίνιση 1 : 
“Στο άρθρο 2.2.5 της διακήρυξης Οικονομική και Χρηματοοικονομική ικανότητα όσο και στο Παράρτημα IV 
(σελ. 133 διακήρυξης), απαιτείται οι Οικονομικοί Φορείς να έχουν μέσο κύκλο εργασιών των τριών (3) 
τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων μεγαλύτερο ή ίσο από το 100% [του προϋπολογισμού του 
υπό ανάθεση έργου χωρίς ΦΠΑ]. 
Ωστόσο, στο Υπόδειγμα του ΕΕΕΣ, στο ΜΕΡΟΣ IV: Κριτήρια Επιλογής, στο σημείο Β: Οικονομική και 
χρηματοοικονομική επάρκεια, ζητείται στην επικεφαλίδα να αναγραφεί/δηλωθεί i. o Ειδικός Μέσος Ετήσιος 
Κύκλος Εργασιών, στην ανάλυση του οποίου ζητείται να γραφτεί ο «Μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών» των 
3 τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων, συμφώνως προς τις απαιτήσεις της Διακήρυξης. Στο ακριβώς 
επόμενο πεδίο ζητείται και ii. ο Ετήσιος "ειδικός" κύκλος εργασιών. 
Δεδομένου ότι από τη διακήρυξη δεν απαιτείται αναφορά σε ειδικό κύκλο εργασιών, ούτε τίθεται 
κάποιο όριο το οποίο θα πρέπει ο υποψήφιος ανάδοχος να καλύπτει, παρακαλούμε όπως επιβεβαιωθεί ότι 
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ισχύει η απαίτηση του άρθρου 2.2.5 της διακήρυξης (και του Παραρτήματος IV), ήτοι ο υποψήφιος 
ανάδοχος απαιτείται να έχει μέσο κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών 
χρήσεων μεγαλύτερο ή ίσο από το 100% του υπό ανάθεση έργου (χωρίς ΦΠΑ), με 
αποτέλεσμα να μην απαιτείται να συμπληρώσουμε στοιχεία αναφορικά με τον ειδικό κύκλο 
εργασιών. 
Επιπλέον, παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί ο τρόπος συμπλήρωσης του ΕΕΕΣ στο 
προαναφερθέν ΜΕΡΟΣ IV. Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και ειδικότερα να απαντηθεί 
εάν οφείλουμε να συμπληρώσουμε τα στοιχεία που αφορούν τον ειδικό κύκλο εργασιών ή εάν αρκεί η 
συμπλήρωση των πληροφοριών που απαιτούνται σύμφωνα με τη διακήρυξη, ήτοι ο μέσος κύκλος 
εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων.”

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Λαμβάνοντας υπόψη  : 
• την παρ. 2.2.5 της Διακήρυξης του διαγωνισμού 

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
συμφωνίας-πλαίσιο, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται :
Να έχουν μέσο κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων μεγαλύτερο 
ή ίσο από το 100% [του προϋπολογισμού του υπό ανάθεση Έργου (χωρίς ΦΠΑ)]. 
Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των 
τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο μέσος κύκλος εργασιών για όσες διαχειριστικές 
χρήσεις δραστηριοποιείται, θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος ή ίσος από το 100% [του 
προϋπολογισμού του Έργου, (χωρίς ΦΠΑ)].

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει να δραστηριοποιείται κατ’ ελάχιστον για χρονικό διάστημα 
τουλάχιστον ενός έτους και να έχει συμπληρώσει μία διαχειριστική χρήση.

• την παρ. 2.2.9.2 της Διακήρυξης του διαγωνισμού
Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της 
παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν : 

Ισολογισμούς των τελευταίων τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων, σε περίπτωση που υποχρεούται 
στην έκδοση Ισολογισμών, ή

Δήλωση του συνολικού ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών, σε περίπτωση που δεν 
υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών.

Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω 
δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με 
οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο.1

1 Η καταλληλότητα του προσκομιζόμενου από τον οικονομικό φορέα εγγράφου για την απόδειξη της χρηματοοικονομικής του 
επάρκειας εναπόκειται στην κρίση της Α.Α. (πρβλ. άρθρο 80 παρ. 4 εδ. β ν. 4412/2016).



Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 62bae79a70128e28a851ff2d στις 28/06/22 14:39
3

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το κριτήριο ποιοτικής επιλογής της οικονομικής και 

χρηματοοικονομικής επάρκειας της Παρ.2.2.5, αφορά στο μέσο ετήσιο κύκλο 

εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων 

Ως εκ τούτου στο ΕΕΕΣ, (ΜΕΡΟΣ IV: Κριτήρια Επιλογής, στο σημείο Β: Οικονομική και 
χρηματοοικονομική επάρκεια)  απαιτείται να συμπληρωθεί από τους οικονομικούς φορείς το 
αντίστοιχο πεδίο πού αφορά στον ΜΕΣΟ ΕΤΗΣΙΟ ΚΥΚΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ κύκλο εργασιών για το 
οποίο θα ζητηθούν (κατά τα οριζόμενα στη διακήρυξη) τα ανωτέρω αποδεικτικά στοιχεία . 

Όσον αφορά στο αμέσως επόμενο πεδίο Ετήσιος "ειδικός" κύκλος εργασιών δεν απαιτείται να 
συμπληρωθεί . 
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Ζητούμενη Διευκρίνιση 2 : 
“Παρακαλούμε όπως επιβεβαιωθεί ότι οι παρακάτω παραπομπές της διακήρυξης έχουν αναγραφεί εκ 
παραδρομής και ότι οι ορθές είναι οι αναφερόμενες: 
i. Στην παράγραφο 2.2.6 ότι η αναφορά στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ» (το οποίο είναι η Ειδική Συγγραφή 
Υποχρεώσεων), είναι εκ παραδρομής και ότι η ορθή αναφορά είναι «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV» (Τεχνικές 
Προδιαγραφές)., 

ii. Στην παράγραφο 2.2.7, ότι η αναφορά στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ» είναι εκ παραδρομής και ότι η ορθή 
αναφορά είναι «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV»., 

iii. Στην παράγραφο 2.2.9.1 (σελ. 28), ότι η αναφορά "το προβλεπόμενο … ΕΕΕΣ… σύμφωνα με το 
επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΙΙ" είναι εκ παραδρομής και ότι η ορθή αναφορά είναι 
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ», 

iv. Στην παράγραφο 2.4.3.2 Τεχνική Προσφορά, ότι οι αναφορές σε «Παράρτημα ΙΙ» είναι εκ 
παραδρομής και ότι η ορθή αναφορά είναι «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV» 

v. Στην παράγραφο 2.4.4, στη σελ. 48, η αναφορά "...του Παραρτήματος VΙΙ…" είναι εκ παραδρομής και 
ότι η ορθή αναφορά είναι "...του Παραρτήματος V…" . 

vi. Στην παράγραφο Β4 του άρθρου 2.2.9.2 αναφέρεται: "ώστε να ελεγχθούν από την επιτροπή 
αξιολόγησης τα αναφερόμενα στο Μέρος Γ του Παραρτήματος ΙΙ" . Δεδομένου ότι το Παράρτημα ΙΙ 
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είναι η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων καθώς και ότι δεν υπάρχει σε αυτό Μέρος Γ, παρακαλούμε όπως 
διευκρινιστεί ποια είναι η σωστή παραπομπή.”

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

➢ Σχετικά με τα ερωτήματα i, ii, iv, vi σημειώνουμε ότι :

• το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την σύνταξη της 
τεχνικής προφοράς (αντικείμενο, τεχνικές προδιαγραφές, φύλλα συμμόρφωσης κ.α.). 

• Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV περιλαμβάνει κάποιες από τις πληροφορίες του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ II (π.χ. 
φύλλα συμμόρφωσης). 

Επομένως ορθά στις παραγράφους 2.2.6, 2.2.7, 2.4.3.2 & 2.2.9.2 παραπέμπουν στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II.

➢ Σχετικά με το ερώτημα iii, σημειώνουμε ότι  :

• το ΕΕΕΣ είναι συνημμένο αρχείο τόσο σε pdf όσο και σε xml στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, 
(αρχεία ξεχωριστά από το κείμενο της διακήρυξης) και τα οποία θα πρέπει να τηλεφορτώσετε και 
να συμπληρώσετε. 

• η σωστή αναφορά στο κείμενο της διακήρυξης, στην παράγραφο 2.2.9.1  είναι «…στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III..”.

➢ Σχετικά με το ερώτημα v, σημειώνουμε ότι :

• το ορθό είναι ¨…το Υπόδειγμα της Οικονομικής Προσφοράς του παραρτήματος V…». Εκ 
παραδρομής αναφέρθηκε στην παράγραφο 2.4.4 ως παράρτημα VII.

Β. Εταιρεία: …

Ζητούμενη Διευκρίνιση 1 : 
Στην σελ. 95 της διακήρυξης αναφέρεται : 
«Η διάρκεια της συμφωνίας - πλαίσιο ορίζεται στο ένα (1) έτος από την υπογραφή αυτής, κατά την οποία 
δύναται να συναφθούν έως τρεις [3] εκτελεστικές συμβάσεις.» 
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Ενημερώστε μας εάν οι εκτελεστικές συμβάσεις θα κατανέμουν, με γεωγραφικά κριτήρια (εγγύτητας), την 
προμήθεια σε 3 διαφορετικά τμήματα της χώρας ή θα γίνεται διασπορά των προμηθειών σε όλη την 
επικράτεια για κάθε εκτελεστική σύμβαση. 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Οι προσκλήσεις για τις εκτελεστικές συμβάσεις θα γίνουν σύμφωνα με τις ανάγκες του Φορέα 
τη στιγμή της πρόσκλησης.

Ζητούμενη Διευκρίνιση 2 : 
Στην σελ. 102, Πίνακας 2 παρατίθενται οι υποχρεώσεις του αναδόχου σχετικά με την Σύνδεση Σταθμών 
Εργασίας στο δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ. 
Ενημερώστε μας εάν αυτές οι εργασίες θα γίνονται με την υποχρεωτική παρουσία του εκάστοτε χρήστη 
του σταθμού εργασίας ή θα υπάρχει δυνατότητα να γίνονται και αν ακόμα ο χρήστης απουσιάζει. 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Οι εργασίες θα γίνονται με την υποχρεωτική παρουσία είτε του χρήστη είτε του τεχνικού 
υπεύθυνου της οργανικής μονάδας.

Ζητούμενη Διευκρίνιση 3 : 
Στην σελ. 102, Πίνακας 2, προδιαγραφή 4, αναφέρεται: 
«Μεταφορά αρχείων από τους παλαιούς και υπό αντικατάσταση Σταθμούς Εργασίας στους νέους. Τα 
αρχεία μπορεί να είναι έγγραφα pdf, doc, docx,xls,xlsx , Emails, κλπ» 
Τα αρχεία προς μεταφορά θα μπορούν να είναι και αρχεία video / audio ; 
Ενημερώστε μας εάν τα προς μεταφορά αρχεία θα εντοπίζονται σε συγκεκριμένους (γνωστούς εκ των 
προτέρων φακέλους) ή θα υποδεικνύονται από τον εκάστοτε χρήστη. 
Στο δεύτερο ενδεχόμενο θα υπάρχει γραπτή οδηγία του χρήστη; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Τα προς μεταφορά αρχεία είναι υπηρεσιακά αρχεία κάθε τύπου και η θέση τους θα 
υποδεικνύεται είτε από τον χρήστη είτε από τον τεχνικό υπεύθυνο της οργανικής μονάδας με 
γραπτές οδηγίες, εξαιρουμένων των αρχείων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Ζητούμενη Διευκρίνιση 4 : 
Στην σελ. 103, Πίνακας 3 παρατίθενται οι υποχρεώσεις του αναδόχου σχετικά με την Σύνδεση Σταθμών 
Εργασίας στο δίκτυο ΙΚΑΝΕΤ. 
Στις εν λόγω υποχρεώσεις δεν γίνεται καμία αναφορά σε μεταφορά αρχείων και σύνδεση περιφερειακών. 
Διευκρινίστε μας εάν όντος τα παραπάνω δεν ανήκουν στις υποχρεώσεις του αναδόχου. 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Σας επιβεβαιώνουμε ότι τα παραπάνω δεν ανήκουν στις υποχρεώσεις του αναδόχου.
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Ζητούμενη Διευκρίνιση 5 : 
Στην σελ. 103, Πίνακας 3, προδιαγραφή 4, αναφέρεται: 
«Σε απάντηση του προηγούμενου ενημερωτικού email, θα επιστρέφεται αντίστοιχο email από την 
Ανάδοχο εταιρεία του domain για την ολοκλήρωση των εργασιών…» 
Ενημερώστε μας εάν θα υπάρχει χρονική δέσμευση της εταιρείας που διαχειρίζεται το domain για την 
απάντηση στο mail του αναδόχου του έργου. 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Θα υπάρχει χρονική δέσμευση της εταιρείας που διαχειρίζεται το domain η οποία θα 
καθοριστεί στα έγγραφα για την σύναψη των εκτελεστικών συμβάσεων Σε κάθε περίπτωση ο 
χρόνος ανταπόκρισης για την απάντηση στο mail του αναδόχου του έργου δεν θα ξεπερνά τις 
18 ημέρες.

Ζητούμενη Διευκρίνιση 6 : 
 Στην σελ. 104 της διακήρυξης αναφέρεται : 
«β. να μεταφέρει τους απεγκατεστημένους Σταθμούς Εργασίας, έχοντας τους σκληρούς δίσκους με τα 
διαγραμμένα δεδομένα εντός ή εκτός Κεντρικής Μονάδας Επεξεργασίας, σε χώρο αποθήκευσης, εντός Ν. 
Αττικής, που θα του υποδείξει η Δ/νση Υποδομών Πληροφορικής & Επικοινωνιών.» 
Η καταστροφή των δεδομένων θα γίνεται κατά τόπους ή μπορεί να γίνεται συνολικά και κεντρικά; 
Η καταστροφή των δεδομένων είναι αποδεκτό να γίνει με τεμαχισμό των δίσκων ή και με Βανδαλισμό τους 
ή είναι απαραίτητος ο απομαγνητισμός τους (Degaussing); 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Η καταστροφή των δεδομένων μπορεί να γίνεται είτε κατά τόπους είτε συνολικά και κεντρικά 
με τη διαδικασία του απομαγνητισμού (Degaussing).

Ζητούμενη Διευκρίνιση 7 : 
Στην σελ. 104 της διακήρυξης αναφέρεται : 
«να παραδώσει στη Δ/νση Υποδομών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Πιστοποιητικό διαγραφής δεδομένων 
ανά σκληρό δίσκο που θα φέρει κατ’ ελάχιστο τα εξής στοιχεία: Χωρητικότητα δίσκου, κατασκευαστής, 
μοντέλο, σειριακός αριθμός» 
Το πιστοποιητικό διαγραφής ποιος θα το εκδίδει-υπογράφει; Αρκεί ο ανάδοχος για την έκδοση του 
πιστοποιητικού; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Το πιστοποιητικό διαγραφής εκδίδεται-υπογράφεται από τον ανάδοχο.

Ζητούμενη Διευκρίνιση 8 : 
 Στην Σελίδα 98, πίνακας 1, προδιαγραφή 12, αναφέρεται : 
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Ελεύθερες θύρες επέκτασης κατά την παράδοση του Η/Υ (PCIe), χωρίς να υπολογίζονται οι κατειλημμένες 
θύρες μονάδων ανάγνωσης ≥2 
Παρακαλώ διευκρινίστε εάν για τις ελεύθερες θύρες επέκτασης, το (PCIe) αναφέρεται ενδεικτικά και 
μπορούν να είναι PCI ή/και PCIe; 
Παρακαλώ προσδιορίστε ποιες θεωρείται κατειλημμένες θύρες "μονάδων ανάγνωσης". 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Όταν ο σταθμός εργασίας τεθεί σε παραγωγική λειτουργία θα πρέπει να έχει τουλάχιστον 2 
ελεύθερες θύρες PCIe.

Γ. Εταιρεία: …

Ζητούμενη Διευκρίνιση 1 : 
 Στη σελίδα 100 της Διακήρυξης, Β. Τεχνικές Προδιαγραφές για τη Σύνδεση των Σταθμών Εργασίας στο 
δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ/ΙΚΑΝΕΤ και τη Θέση τους σε Παραγωγική Λειτουργία και πιο συγκεκριμένα στο σημείο 
51 του Πίνακα 1 Σταθμοί Εργασίας με λογισμικό συστήματος του Φύλλου Συμμόρφωσης ορίζεται ότι: «Ο 
Προμηθευτής υποχρεούται να προσφέρει όλα τα απαραίτητα καλώδια (1μ. και 5μ.) για τη σύνδεση των 
υπολογιστών με το υπάρχον δίκτυο του e-ΕΦΚΑ».
Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε εάν για κάθε υπολογιστή απαιτούνται από δύο καλώδια του 1μ. και 
5μ. αντίστοιχα καθώς και των ακριβή τύπο αυτών. 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Για κάθε υπολογιστή απαιτούνται δύο καλώδια, ένα του 1μ. και ένα των 5μ. τύπου CAT5e ή 
νεότερο.

Ζητούμενη Διευκρίνιση 2 : 
Στη σελίδα 102 της Διακήρυξης, Β. Τεχνικές Προδιαγραφές για τη Σύνδεση των Σταθμών Εργασίας στο 
δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ/ΙΚΑΝΕΤ και τη Θέση τους σε Παραγωγική Λειτουργία και πιο συγκεκριμένα στο σημείο 3 
του Πίνακα 2 Σύνδεση Σταθμών Εργασίας στο δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ (με προεγκατεστημένη μήτρα ΣΥΖΕΥΞΙΣ) 
του Φύλλου Συμμόρφωσης ορίζεται ότι: «Παραμετροποίηση των υπό προμήθεια Σταθμών Εργασίας και 
εγκατάσταση σε αυτούς των τοπικών διαμοιραζόμενων φακέλων, εκτυπωτών, Scanners ή και 
πολυμηχανημάτων που ήδη χρησιμοποιούνταν στις προϋπάρχουσες θέσεις εργασίας». 
Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε τον ενδεικτικό χρόνο της παραμετροποίησης των υπό προμήθεια 
Σταθμών Εργασίας. 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Η παραμετροποίηση πρέπει να γίνει σε τέτοιους χρόνους ώστε να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα 
του έργου.

Ζητούμενη Διευκρίνιση 3 : 
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Στη σελίδα 102 της Διακήρυξης, Β. Τεχνικές Προδιαγραφές για τη Σύνδεση των Σταθμών Εργασίας στο 
δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ/ΙΚΑΝΕΤ και τη Θέση τους σε Παραγωγική Λειτουργία και πιο συγκεκριμένα στο σημείο 4 
του Πίνακα 2 Σύνδεση Σταθμών Εργασίας στο δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ (με προεγκατεστημένη μήτρα ΣΥΖΕΥΞΙΣ) 
του Φύλλου Συμμόρφωσης ορίζεται ότι: «Μεταφορά αρχείων από τους παλαιούς και υπό αντικατάσταση 
Σταθμούς Εργασίας στους νέους. Τα αρχεία μπορεί να είναι έγγραφα pdf, doc, docx,xls,xlsx , Emails, 
κλπ.». 

Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε την ενδεικτική τάξη μεγέθους των εν λόγω αρχείων. 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Δεν μπορεί να προσδιοριστεί η ενδεικτική τάξη μεγέθους των αρχείων.

Ζητούμενη Διευκρίνιση 4 : 
Στη σελίδα 103 της Διακήρυξης, Β. Τεχνικές Προδιαγραφές για τη Σύνδεση των Σταθμών Εργασίας στο 
δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ/ΙΚΑΝΕΤ και τη Θέση τους σε Παραγωγική Λειτουργία και πιο συγκεκριμένα στα σημεία 3 
και 4 του Πίνακα 3 Σύνδεση Σταθμών Εργασίας στο δίκτυο ΙΚΑΝΕΤ (με προεγκατεστημένη μήτρα ΙΚΑΝΕΤ) 
του Φύλλου Συμμόρφωσης ορίζεται ότι: «3. Ενημέρωση της Αναδόχου εταιρείας διαχείρισης του domain 
όταν ολοκληρώνεται η Σύνδεση των Σταθμών Εργασίας (με προεγκατεστημένη μήτρα ΙΚΑΝΕΤ) στο 
εκάστοτε σημείο εγκατάστασης. Η ενημέρωση για την ολοκλήρωση της Σύνδεσης θα γίνεται μέσω email 
(με κοινοποίηση στο Τμήμα Διαχείρισης Υποδομών Περιφερειακών Υπηρεσιών) ώστε η Ανάδοχος εταιρεία 
του domain να προβεί σε ενέργειες για την παραμετροποίηση και ένταξη των Σταθμών Εργασίας στο 
domain. Σε απάντηση του προηγούμενου ενημερωτικού email, θα επιστρέφεται αντίστοιχο email από την 
Ανάδοχο εταιρεία του domain για την ολοκλήρωση των εργασιών παραμετροποίησης και ένταξης των 
Σταθμών Εργασίας στο domain. Στη συνέχεια ο Ανάδοχος υποχρεούται να μεταβεί στον χώρο 
εγκατάστασής τους και να τους εγκαθιστά στην τελική θέση εργασίας».
Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε ποιό θα είναι το χρονικό διάστημα που θα μεσολαβεί από την 
ενημέρωση της Αναδόχου εταιρείας διαχείρισης του domain για την ολοκλήρωση της Σύνδεσης των 
Σταθμών Εργασίας μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών παραμετροποίησης και ένταξης των Σταθμών 
εργασίας στο domain και αποστολής απαντητικού email.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Θα υπάρχει χρονική δέσμευση της εταιρείας που διαχειρίζεται το domain η οποία θα 
καθοριστεί στα έγγραφα για την σύναψη των εκτελεστικών συμβάσεων Σε κάθε περίπτωση ο 
χρόνος ανταπόκρισης για την απάντηση στο mail του αναδόχου του έργου δεν θα ξεπερνά τις 
18 ημέρες.

  Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  
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