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Θεσσαλονίκη 16 Ιανουαρίου 2020
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 6086(509)
Προς:
Κάθε ενδιαφερόμενο

ΘΕΜΑ:  Παροχή Διευκρινίσεων  επί  της  διακήρυξης  του Συνοπτικού Διαγωνισμού,  για  την
μετάπτωση των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της Π.Κ.Μ. στο Κυβερνητικό Υπολογιστικό Νέφος
G-Cloud της  ΚτΠ,  με  κριτήριο  ανάθεσης την  πλέον  συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά,  αποκλειστικά βάσει  της τιμής (χαμηλότερη τιμή),  προϋπολογισμού 72.575,96
ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.» (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ : 58.529,00€).
Σχετ. Η  με  αριθ.πρωτ.797672(18011)/31-12-2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC006123946)  Διακήρυξη  της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Με το παρόν ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους που έχουν λάβει  αναλυτικό τεύχος  της ως άνω
διακήρυξης  αναφορικά  με  διευκρινίσεις  που  δίνονται  κατόπιν  υποβληθέντων  στην  υπηρεσία  μας
ερωτημάτων, ως εξής:
ΕΡΩΤΗΜΑ 1: Στον Πίνακα 5 της διακήρυξης, στην απαίτηση 8.3 και στην παράγραφο 2.2.5 ζητείται «
Να διατεθεί ένας Μηχανικός Έργου ο οποίος θα είναι Microsoft MVP in Directory Services λόγω του ότι η
Υπηρεσία Καταλόγου είναι  ιδιαίτερα κρίσιμη.».  Λόγω του ότι  η πιστοποίηση των MVP στα Directory
Services έχει  καταργηθεί από την Microsoft  ενημερώστε μας αν είναι  αποδεκτός μηχανικός έργου ο
οποίος να είχε την πιστοποίηση αυτή από την Microsoft μέχρι να καταργηθεί ή μπορούμε να έχουμε
στην ομάδα έργου μηχανικό ο οποίος να είναι Microsoft Certified Solutions Associate σε Windows Server
2016 ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1:  Για μηχανικό έργου θα γίνει  αποδεκτή πιστοποίηση Microsoft  Certified Solutions
Associate σε Windows Server 2012 ή σε μεταγενέστερο λειτουργικό σύστημα Windows Server. 

ΕΡΩΤΗΜΑ  2:  Στην  σελίδα  14  της  διακήρυξης  αναφέρεται  το  εξής  :  Διευκρινίζεται  ότι  στην
περίπτωση που μέλη της προτεινόμενης ομάδας έργου δεν ανήκουν κατά την ημερομηνία υποβολής
προσφοράς  στο  προσωπικό  του  υποψηφίου  οικονομικού  φορέα,  πρέπει  να  συνυποβάλλεται
υπογεγραμμένο ΤΕΥΔ από τα πρόσωπα αυτά, με συμπληρωμένα μόνο τα πεδία που τους αφορούν.
Μπορείτε να προσδιορίσετε ποια πεδία είναι αυτά
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 2: Από  το  συνδυασμό των  άρθρων  2.2.7  Στήριξη  στην  ικανότητα  τρίτων και  2.2.8.1
Προκαταρκτική  απόδειξη  κατά  την  υποβολή  προσφορών  οι  φορείς  στην  ικανότητα  των  οποίων  θα
στηριχθεί ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλουν συμπληρωμένο ΤΕΥΔ σε όλα τα μέρη πλην
των πεδίων στο Μέρος IV Κριτήρια Επιλογής που δεν καλύπτουν.

Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Παύλος Κοντζίνος
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