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Καλλιθέα Αττικής, 21 Απριλίου 2022 

Διευκρινίσεις επί της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την «επιλογή αναδόχου 

σύμβασης παροχής υπηρεσιών λειτουργίας, συντήρησης, τεχνικής υποστήριξης και 

σταδιακής αναβάθμισης των εφαρμογών λογισμικού και των τεχνολογικών υλικών της 

Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος Μονοπρόσωπη Α.Ε.» 

 

Ερώτημα: 

«Σύμφωνα με τη διακήρυξη του παραπάνω αναφερόμενου διαγωνισμού, στο Κεφάλαιο Α’, 

Παράρτημα ΙΙΙ. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ, Άρθρο 11. Τεχνική 

και επαγγελματική ικανότητα, Παράγραφος 11.6 Στελέχη προς κάλυψη θέσεων ευθύνης στο 

πλαίσιο εκτέλεσης της υπό ανάθεση σύμβασης με ελάχιστα προσόντα και εμπειρία, οι 

οικονομικοί φορείς οφείλουν να διαθέτουν: 

(στ) Μηχανικό Συστημάτων, μεταξύ άλλων με Πιστοποίηση από αναγνωρισμένο στον οικείο 

τομέα προμηθευτή Λειτουργικών Συστημάτων. 

(ζ) Μηχανικό Δικτύων, μεταξύ άλλων με Πιστοποίηση από αναγνωρισμένο στον οικείο τομέα 

προμηθευτή εξοπλισμού δικτύων. 

(η) Μηχανικό Ασφάλειας, μεταξύ άλλων με Πιστοποίηση από αναγνωρισμένο στον οικείο 

τομέα πάροχο ή οργανισμό Ασφάλειας. 

Για να μπορέσουμε να καταθέσουμε την προσφορά μας όπως αρμόζει σε αυτήν την 

διαγωνιστική διαδικασία παρακαλούμε πολύ να διευκρινίσετε επακριβώς τα παρακάτω: 

1. Ποιος είναι ο οικείος τομέας προμηθευτή Λειτουργικών Συστημάτων και ποια η ζητούμενη 

Πιστοποίηση. 

2. Ποιος είναι ο οικείος τομέας προμηθευτή εξοπλισμού δικτύων και ποια η ζητούμενη 

Πιστοποίηση. 

3. Ποιος είναι ο οικείος τομέας πάροχος ή οργανισμός Ασφάλειας και ποια η ζητούμενη 

Πιστοποίηση. 

4. Εάν απαιτούνται επιπλέον Πιστοποιήσεις σε οικείους τομείς και ποιες είναι αυτές.» 

Απάντηση: 

Οι απαιτούμενες πιστοποιήσεις ορίζονται περιοριστικώς στον όρο 11.6 της Πρόσκλησης. 

Σχετικά με τον οικείο τομέα προμηθευτή Λειτουργικών Συστημάτων, βλ. τον όρο 1.2 της 

Πρόσκλησης, στον οποίο ορίζονται τα οικεία πληροφοριακά συστήματα / τεχνολογίες. 
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Σύμφωνα με τον όρο 11.6 της Πρόσκλησης, γίνονται δεκτές πιστοποιήσεις από κάθε 

αναγνωρισμένο στον οικείο τομέα προμηθευτή Λειτουργικών Συστημάτων, όπως, 

ενδεικτικώς, οι Microsoft, Citrix, VMware, Red Hat, Linux Foundation, κ.ά..  

Σχετικά με τον οικείο τομέα προμηθευτή εξοπλισμού δικτύων, βλ. τον όρο 1.2 της 

Πρόσκλησης, στον οποίο ορίζονται τα οικεία πληροφοριακά συστήματα / τεχνολογίες. 

Σύμφωνα με τον όρο 11.6 της Πρόσκλησης, γίνονται δεκτές πιστοποιήσεις δικτυακών λύσεων 

από κάθε αναγνωρισμένο στον οικείο τομέα προμηθευτή εξοπλισμού δικτύων, όπως, 

ενδεικτικώς, οι Juniper, Cisco, Fortinet, κ.ά.. 

Σχετικά με τον οικείο τομέα παρόχου ή οργανισμού Ασφάλειας, βλ. τον όρο 1.2 της 

Πρόσκλησης, στον οποίο ορίζονται τα οικεία πληροφοριακά συστήματα / τεχνολογίες. 

Σύμφωνα με τον όρο 11.6 της Πρόσκλησης, γίνονται δεκτές πιστοποιήσεις λύσεων 

κυβερνοασφάλειας από κάθε αναγνωρισμένο στον οικείο τομέα πάροχο ή οργανισμό 

Ασφάλειας, όπως, ενδεικτικώς, οι IBM, Fortinet, Juniper, Microsoft, κ.ά.. Επίσης, γίνονται 

δεκτές πιστοποιήσεις ασφάλειας πληροφοριών από αναγνωρισμένους διεθνείς 

οργανισμούς, όπως, ενδεικτικώς, οι CISSP, CISM, CEH, ISO27001 Auditor, κ.ά.. 

 

Για την ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. 

------------------------------------------------ΤΕΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ--------------------------------------------------- 

 

  

 


