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Αγία Παρασκευή, 23/01/2020

ΘΕΜΑ: Σχόλια επί των τεχνικών προδιαγραφών του έργου "Προμηθεια Λογισμικού & Υπηρεσιών για τις ανάγκες
της Πληροφοριακής Υποδομής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΝΠΔΔ", αριθ.πρωτ.83 (20DIAB000007688)
Σχετ.: Ανακοίνωση Πρόσκλησης για διενέργεια ανοικτής Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών της
επικείμενης Διακήρυξης για την //Προμήθεια Λογισμικού και Υπηρεσιών για τις ανάγκες της πληροφοριακής
υποδομής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ν.Π.Δ.Δ
Αξιότιμοι Κύριοι,

Αναφορικά με την ως άνω Πρόσκληση, παραθέτουμε τα σχόλιά μας επί των τεχνικών προδιαγραφών του έργου
"Προμηθεια Λογισμικού&Υπηρεσιών για τις ανάγκες της Πληροφοριακής Υποδομής της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς ΝΠΔΔ", αριθ.πρωτ.83 (20DIAB000007688):
1) Στο Παράρτημα «Τεχνική Περιγραφή», άρθρο Α.2 «Αντικείμενο του Έργου» αναφέρετε «…εκπαίδευση
στελεχών της Ε.Κ. μέσω της μεταφοράς τεχνογνωσίας…», θα πρέπει να διευκρινιστούν τα ελάχιστα απαιτούμενα
σχετικά με την εκπαίδευση των στελεχών. Επιπλέον, θα πρέπει να διευκρινιστεί ο αριθμός των ελάχιστων
εκπαιδευόμενων ή/και των ελάχιστων τμημάτων, ο ελάχιστος χρόνος εκπαίδευσης καθώς και ο τόπος (σημείο)
της εκπαίδευσης
2) Στο Παράρτημα «Τεχνική Περιγραφή», άρθρο Β.Β.1. «Προδιαγραφές-Πίνακες Συμμόρφωσης», στον Πίνακα 1
«Προμήθεια αδειών και υπηρεσιών software assurance για προϊόντα λογισμικού της εταιρίας Microsoft μέσω
διαδικασίας Volume-Licensing, Open Value/CSP με χρονική διάρκεια τριών (3) ετών», στην προδιαγραφή 12
«Υπηρεσίες μετάπτωσης των λογαριασμών αλληλογραφίας των χρηστών (email) σε νέο περιβάλλον», θα πρέπει
να διευκρινιστεί: η τρέχουσα έκδοση exchange server, ο αριθμός των χρηστών που είναι προς μετάπτωση, το
μέγεθος που πρέπει να γίνει migrate, οι ταχύτητες internet των χρηστών και αν βρίσκονται όλοι οι χρήστες σε ένα
χώρο
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή επιπλέον πληροφορία.
Με εκτίμηση,

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από MARIA GINATZI
Ημερομηνία: 2020.01.23 16:21:54 EET
_____________________
Μαίρη Γινατζή
Εκπρόσωπος Πωλήσεων-Διεύθυνση Πωλήσεων
Τηλ: 2106504461, email: mgin@space.gr
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