
 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (ver.3) 

 

Διαγωνισμός αρ. 15/2022 με θέμα «Αγορά και Εγκατάσταση Πλατφόρμας 
Microsoft 365 (M365)» 

 
ΕΡΩΤΗΣΗ 1  
 
Στην ερώτηση 8 αναφέρετε ότι κάτω από 1 χρόνο εγγύηση χρειάζεστε την υποστήριξη 
της υλοποίησης των παραδοτέων εργασιών για 1 χρόνο. Παρακαλούμε όπως 
απαντήσετε τα πιο κάτω σχετικά με αυτή τη δήλωση: 

a. Το κόστος της υποστήριξης αυτής να προστεθεί στο συνολικό κόστος 
των υπηρεσιών που θα παρέχει ο Προσφοροδότης; 

b. Τι θεωρείτε ότι θα συμπεριλαμβάνεται στη συγκεκριμένη υποστήριξη; 
Παρακαλούμε όπως το προσδιορίσετε αυτό με λεπτομέρεια. 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1 
 

a. Ναι, το κόστος να προστεθεί στο συνολικό κόστος υπηρεσιών. 
 

b. Η συγκεκριμένη υποστήριξη καλείται να καλύψει οποιοδήποτε πρόβλημα 
λειτουργικότητας ή αστάθειας παρουσιαστεί στο περιβάλλον Μ365 και 
οφείλεται για παράδειγμα σε παράλειψη ή λανθασμένη παραμέτρηση κατά 
την περίοδο υλοποίησης από τον προμηθευτή. Η εγγύηση αυτή θεωρείται 
υπεράνω της παράδοσης (Sign-off) του περιβάλλοντος. 

 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 2 
 
Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε αν η αξιολόγηση θα είναι τεχνική καθώς και 
οικονομική.  
 
Αν ναι, ποιο θα είναι το ποσοστό της αξιολόγησης της τεχνικής και ποιο της 
οικονομικής προσφοράς; Επίσης, ποια θα είναι τα κριτήρια της τεχνικής και τι 
βαθμολογία θα έχει το καθένα; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 2 
 
Η αξιολόγηση θα είναι Τεχνική και Οικονομική και τα κριτήρια και η αντίστοιχη βαρύτητα 
έχουν ήδη καθοριστεί. Δυστυχώς, η Πολιτική μας δεν επιτρέπει να δημοσιεύσουμε 
περαιτέρω πληροφορίες. 
 
 
 
 
 



 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3 
 
Αναφερόμαστε στον πιο πάνω Διαγωνισμό και με βάση τον όρο 4.1 των Εγγράφων 
Διαγωνισμού, υποβάλλουμε τις πιο κάτω διευκρινιστικές ερωτήσεις, εισηγήσεις, 
σχόλια ή/και παρατηρήσεις επί των Εγγράφων του Διαγωνισμού: 

Αριθμός 1.  

Αναφορά/Όρος Παράρτημα 2: Φ2-ΠΡΟ-ΠΡΟ-030 Έντυπο Τεχνικών Προδιαγραφών 

Δ. Διαθεσιμότητα, Σύνθεση Ομάδας και Αποδεικτικά 
 

1. Detailed CVs of the Key Experts. 

2. At least one (1) of the Key Experts to have the following 
certification: 

i. Microsoft 365 Certified: Fundamentals 

3. At least one (1) of the Key Experts to have one of the following 
certifications: 
i. Microsoft 365 Certified: Security Administrator Associate 
iii. Microsoft 365 Certified: Messaging Administrator Associate 

iv. Microsoft Certified: Security, Compliance and Identity 
Fundamentals 

v. Microsoft 365 Certified: Teams Administrator Associate 

 

 

Ερώτηση, Εισήγηση, 
Σχόλιο ή/και 
Παρατήρηση 

(α) Όσο αφορά στο σημείο 2, παρακαλώ επιβεβαιώστε ότι 
επιτρέπεται ο Βασικός Εμπειρογνώμονας να κατέχει 
πιστοποιητικό πιο υψηλού επιπέδου από "Microsoft 365 
Certified: Fundamentals" (π.χ, Azure Administrator Associate) 

(β) Παρακαλώ διευκρινίστε κατά πόσο οι απαιτήσεις στο σημείο 2 
και 3 μπορούν να ικανοποιηθούν από ένα Βασικό 
Εμπειρογνώμονα ή αν θα πρέπει να ικανοποιούνται από δύο 
ξεχωριστούς Βασικούς Εμπειρογνώμονες. 

 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 3 
 

(α) Ναι 

 

(β) Οι απαιτήσεις στα σημεία 2 και 3 θα πρέπει να ικανοποιούνται από 
τουλάχιστον δύο(2) ξεχωριστούς βασικούς εμπειρογνώμονες. 

 
 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 4 
 
Επειδή το ζητούμενο certification “Microsoft 365 Certified: Fundamentals” αφορά 
συνήθως συμβούλους πωλήσεων ενώ οι τεχνικοί είναι πιστοποιημένοι με πιο 
εξειδικευμένες πιστοποιήσεις, εισηγούμαστε όπως διαφοροποιηθεί ανάλογα η 
παράγραφος Δ2 του Παραρτήματος 2. 
 
 
 
 
 
 



 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 4 
 

Η Παράγραφος Δ2 του Παραρτήματος 2 διαφοροποιείται ως εξής : 
 
«At least one (1) of the Key Experts to have one of the following 
certifications:  
i Microsoft 365 Certified: Fundamentals»  
ii Microsoft 365 Certified: Security Administrator Associate  
iii Microsoft 365 Certified: Messaging Administrator Associate  
iv Microsoft Certified: Security, Compliance, and Identity 
Fundamentals  
v Microsoft 365 Certified: Teams Administrator Associate  

 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 5 & ΑΠΑΝΤΗΣΗ 5 
 
 

i. Ποια είναι η τρέχουσα έκδοση του λειτουργικού συστήματος που 
χρησιμοποιείται στους ελεγκτές τομέα (Domain Controllers); 

 
Microsoft Windows Server 2016 & Microsoft Windows Server 2019 

 
i. Σε ποιο επίπεδο είναι «Forest Functional Level» του ενεργού καταλόγου; 

 
Windows Server 2016 
 

ii. Τι διακομιστή αλληλογραφίας (email Server) χρησιμοποιείτε και ποια εκδοχή 
(version); 

 
Email server: Zimbra 
 

iii. Ποια είναι τα τρέχοντα μεγέθη του mailbox; 
 
3,48 TB 
 

iv. Ποια έκδοση και δημιουργία των Microsoft Windows χρησιμοποιούν αυτήν τη 
στιγμή οι χρήστες; 
 

- Windows 10 Pro 21H2 
- OS Build 19044 
 

v. Τρέχων αριθμός ενεργών mailboxes; 
 
Ενεργά mailboxes: 370 
 

vi. Είναι υποχρεωτική η εκτέλεση του έργου στις εγκαταστάσεις; Μπορεί να 
εκτελεστεί 100% εξ αποστάσεως; 

 
Η εκτέλεση του έργου θα πρέπει να γίνει από τις εγκαταστάσεις της 
ΚΕΔΙΠΕΣ 
 
 
 



 

vii. Έχετε Microsoft System Center Configuration manager στην υποδομή σας; 
 
Ναι 
 

viii. Τρέχουσα ταχύτητα διαδικτύου (Download/Upload) 
 
Download/Upload: 200Mbps 
 

ix. Τι Firewall χρησιμοποιείτε και ποια εκδοχή (version); 
 
Fortinet Fortigate  
 

x. Στο πεδίο εφαρμογής 3 “Connect Office 365 App”, δώστε περισσότερες 
πληροφορίες. 

 
Αφορά την σύνδεση του Office 365 App στο Microsoft Defender for 
Cloud Apps  
 

xi. We would like to request Key experts qualifications and skills include: 
University or College/Diploma 

 
Συμφωνούμε, να αλλάξει και για τους τρεις(3) key experts το ‘Level of 
Education – Qualifications and Skills‘ σε University OR College/Diploma 
Degree 
 
 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6 
 
Η εκπαίδευση θα πρέπει να γίνει από διαπιστευμένο Microsoft εκπαιδευτή; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 6 
 
Δεν είναι απαραίτητο, φτάνει ο εκπαιδευτής να έχει αποδεδειγμένα τα κατάλληλα 
προσόντα ( ακαδημαϊκά & πείρα σε εκπαίδευση ).  

 
 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 7 
 

Τα policies υπάρχουν η θα γίνουν σε μεταγενέστερο στάδιο ? εάν υπάρχουν μπορείτε 
να μας τα στείλετε ?  Τα information policies θα αφορούν αποκλειστικά το MS365; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 7 
 
Δεν υπάρχουν τα policies. Τα policies θα δημιουργηθούν κατά την υλοποίηση του 
Μ365. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 8 
 

Χρειαζόμαστε διευκρίνιση για τον ένα χρόνο warranty είναι για MS Licenses η για 
τεχνική υποστήριξη; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 8 
 
Η συγκεκριμένη υποστήριξη καλείται να καλύψει οποιοδήποτε πρόβλημα 
λειτουργικότητας ή αστάθειας παρουσιαστεί στο περιβάλλον Μ365 και οφείλεται για 
παράδειγμα σε παράλειψη ή λανθασμένη παραμέτρηση κατά την περίοδο υλοποίησης 
από τον προμηθευτή. Η εγγύηση αυτή θεωρείται υπεράνω της παράδοσης (Sign-off) 
του περιβάλλοντος. 

 
 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 9 
 

Πόσο είναι το μέγεθος περίπου τώρα των mailboxes; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 9 
 
3,48 TB 
 


