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                        ΠΡΟΣ:
     
                      Όπως Πίνακας Αποδεκτών
         

ΘΕΜΑ  :“Παροχή  Διευκρινίσεων  επι  κατατεθεισών  προσφορών  της  πρόσκλησης  εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος  για  την  "Ανανέωση  ετήσιας  υποστήριξης  εξυπηρετητών  και 
συνοδευτικού εξοπλισμού για ένα έτος""

ΣΧΕΤ.: α) Η με αριθ. πρωτ. 517196 (19636)/31-3-2017 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Υπηρεσίας 
μας

       β)  Η με αριθ. πρωτ. 141733 (3702)/10-4-2017 προσφορά του οικονομικού φορέα "Performance 
Technologies A.E."

           γ) Η με αριθ. πρωτ. 142291 (3716)/10-4-2017 προσφορά του οικονομικού φορέα "Space Hellas Α.Ε."
       δ)  Η με αριθ.  πρωτ. 142298 (3746)/10-4-2017 προσφορά του οικονομικού φορέα "Bluestream 

Solutions Ε.Π.Ε."
       ε)  Η με αριθ. πρωτ. 142943 (3747)/10-4-2017 προσφορά του οικονομικού φορέα "Cosmos Business 

Systems A.E.B.E."
        
        
    Στις 11-4-2016 αποσφραγίστηκαν και αξιολογήθηκαν τα δικαιολογητικά συμμετοχής, οι τεχνικές και οι  
οικονομικές προσφορές που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της απευθείας ανάθεσης, για την "Ανανέωση ετήσιας 
υποστήριξης εξυπηρετητών και συνοδευτικού εξοπλισμού για ένα έτος"", με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή).

   Από  την  ανωτέρω  αποσφράγιση  και  αξιολόγηση  των  ανωτέρω  κατατεθεισών  προσφορών  της 
προαναφερθείσας απευθείας ανάθεσης στην οποία συμμετείχατε, κρίθηκε ως αναγκαία από τη Διευθύνουσα 
Υπηρεσία (Διεύθυνση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Π.Κ.Μ. η οποία συνέταξε τις τεχνικές 
προδιαγραφές  της  αριθ.  πρωτ.  517196  (19636)/31-3-2017 πρόσκλησης  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος), η 
παρακάτω  διευκρίνιση,  αναφορικά  με  το  άρθρο  1-  Αντικείμενο  έργου-  Πίνακας  I (Ετήσια  υποστήριξη 
εξυπηρετητών και συνοδευτικού εξοπλισμού) της ανωτέρω σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος:

"Παρακαλούμε να διευκρινιστεί αν η παρεχόμενη υποστήριξη είναι, όπως ρητά αναφέρεται στην  πρόσκληση, 
της κατασκευάστριας εταιρίας.

Συγκεκριμένα  να  διευκρινιστεί  αν  σε  όλη  την  διάρκεια  της  παρεχόμενης  υποστήριξης  και  για  όλα  τα  
συστήματα  που  αναφέρονται  στην  πρόσκληση,  υπάρχει  δυνατότητα  διάγνωσης,  αποκατάστασης  ή  και 
γενικότερα επίλυσης βλαβών από το τμήμα υποστήριξης της κατασκευάστριας εταιρίας.

Μετά την έναρξη της περιόδου υποστήριξης από την κατασκευάστρια εταιρία, η αναθέτουσα αρχή θα πρέπει 
να είναι σε θέση να επιβεβαιώσει την υποστήριξη που ζητείται από την πρόσκληση μετά από επικοινωνία 
(ιστοσελίδα  ή  email  ή  τηλεφ.  επικοινωνία)  με  το  τμήμα  τεχνικής  υποστήριξης  του  κατασκευαστή."
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Οι ανωτέρω διευκρινιστικές προς την Αναθέτουσα Αρχή της απευθείας ανάθεσης απαντήσεις, θα πρέπει να 
δοθούν εντός τριών εργασίμων ημερών από την αποστολή του παρόντος εγγράφου, έως την 19η-4-2017.

Πίνακας     Αποδεκτών  :

1) "Performance Technologies A.E."
      Εταιρεία  Λύσεων Πληροφορικής
     Ευρυμέδοντος 4, Τ.Κ. 10435, Αθήνα
    τηλ. 210 9947100, φαξ. 210 9947111
   e-mail: info@performance.gr

2) "Space Hellas Α.Ε."
     Συστήματα και Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών, 
   Πληροφορικής, Ασφάλειας- Ιδιωτική Επιχείρηση
   Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας
    Υποκατάστημα Θεσσαλονίκη: Ι. Καρυοφύλλη-
   Π. Κυρίλλου, Τ.Κ. 546 27, τηλ. 2310 502050,
    φαξ. 2310 502025, e-mail: salesthes@space.gr

3)  "Bluestream Solutions Ε.Π.Ε."
     9o χλμ Θεσσαλονίκης Θέρμης
    Τ.Κ. 55535 - Πυλαία, Θεσσαλονίκη,
    τηλ. 2310 474296
    e-mail: info@bluestream.gr

4) "Cosmos Business Systems A.E.B.E."
    Π. Μπακογιάννη 44, Μεταμόρφωση, Τ.Κ. 14452,
   τηλ. 210 6492800, φαξ. 210 6464069,
    e-mail: cosmos@cbs.gr

Με Εντολή Π.Κ.Μ.
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος του 

Τμήματος Προμηθειών Π.Κ.Μ.
κ.α.α.
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