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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
για το έργο: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξυπηρετητών (servers) και αποθηκευτικού
χώρου (SAN) για τις ανάγκες της πληροφοριακής υποδομής της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς», σύμφωνα με τις διαδικασίες της περίπτωσης (δ) του άρθρου 4 της
κανονιστικής απόφασης 1/491/14.11.2008 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ν.Π.Δ.Δ.
«Κανονισμός Προμηθειών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ
Β΄/2425/1.12.2008).

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αφού έλαβε υπόψη :
1.
2.

3.

4.

Το Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α΄/10-7-2007) «Κανονισμός Προμηθειών του
Δημοσίου».
Την Απόφαση 7/513/18-06-09 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στην Εκτελεστική Επιτροπή, στους Α'
και Β' Αντιπροέδρους, στο Γενικό Διευθυντή και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων,
Τμημάτων, Γραφείων και λοιπών Υπηρεσιακών Μονάδων της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς.» (ΦΕΚ Β΄/1279/29.06.2009).
Την υπ’ αριθ. 8496/Β΄ 3113/13.2.2009 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και
Οικονομικών «Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης του Ν.Π.Δ.Δ. Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς» (ΦΕΚ Β΄/320/23.2.2009) και ειδικότερα τις περιπτώσεις (ζ) και (η)
του άρθρου 3 του ως άνω Κανονισμού.
Την περ. δ του άρθρου 4 της υπ. αριθμ. 1/491/14-11-08 Απόφασης του Δ.Σ. της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ν.Π.Δ.Δ. (ΦΕΚ Β΄ / 2425 / 1-12-08) αναφορικά με την
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προμήθεια υπηρεσιών και υλικών με συνοπτικές διαδικασίες – πρόχειρος
διαγωνισμός όταν η προϋπολογιζόμενη δαπάνη υπολείπεται των ορίων κατώτερης
αξίας των κοινοτικών διατάξεων αλλά υπερβαίνει το εκάστοτε όριο ποσού της
διαδικασίας της διαπραγμάτευσης – απευθείας ανάθεσης.
5. Την περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση
της Διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄/112/13.7.2010), όπως ισχύει.
6. Το άρθρο 11 του ν. 4013/2011 περί σύστασης Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου
Δημόσιων Συμβάσεων κ.λπ. (ΦΕΚ Α΄/204/15.9.2011), όπως ισχύει και την
περίπτωση 2 της παραγράφου 2 του άρθρου 3 της κοινής Υπουργικής Απόφασης
με αριθ. Π1/2380/2012 «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και
διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημόσιων Συμβάσεων του
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων»
(ΦΕΚ Β΄/3400/20.12.2012).
7. Τον Ν.4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας,
οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’
/160/8.8.2014) και ειδικότερα το άρθρο 157.
8. Τις υπηρεσιακές ανάγκες για την αναβάθμιση της πληροφοριακής υποδομής της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
9. Το από 16.06.2016 εισηγητικό σημείωμα του Τμήματος Πληροφορικής της
Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών προς τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
(ΑΔΑΜ: 16REQ004606661).
10. Την απόφαση 5/1410/28.06.2016 (και με ΑΔΑ: 7Ε5ΥΟΡΡΠ-ΩΣ6 και ΑΔΑΜ:
16REQ004702060) της Εκτελεστικής Επιτροπής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
Ν.Π.ΔΔ., περί έγκρισης διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για το έργο:
«Προμήθεια και εγκατάσταση εξυπηρετητών (servers) και αποθηκευτικού χώρου
(SAN) για τις ανάγκες της πληροφοριακής υποδομής της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς», σύμφωνα με τις διαδικασίες της περίπτωσης (δ) του άρθρου 4 της
κανονιστικής απόφασης 1/491/14.11.2008 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ν.Π.Δ.Δ.
«Κανονισμός Προμηθειών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ
Β΄/2425/1.12.2008).
11. Το γεγονός ότι η παρούσα δαπάνη θα βαρύνει:
-

τους Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων 7123 «Προμήθεια Ηλεκτρονικών
Υπολογιστών, λογισμικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού»
και 0426 «Αμοιβές ιδιωτικών γραφείων και ιδιωτών για την εκτέλεση
μηχανογραφικών εργασιών» του προϋπολογισμού της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς του οικονομικού έτους 2016, για τους οποίους έχει προβλεφθεί
η σχετική πίστωση.

-

τους Κωδικούς Είδους (CPV) 48820000-2 «Εξυπηρετητές», 30234000-8 «Μέσα
Αποθήκευσης»
και
51611100-9
«Υπηρεσίες
εγκατάστασης
υλικού
πληροφορικής».

Προκηρύσσει:

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
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με σφραγισμένες προσφορές, συνολικής δαπάνης ύψους έως €59.000,00 (πενήντα
εννέα χιλιάδες ευρώ) πλέον Φ.Π.Α. 24%, (€73.160,00 συμπεριλαμβανομένων του
Φ.Π.Α. 24% και όλων των νόμιμων κρατήσεων και φόρων), για το έργο: «Προμήθεια και
εγκατάσταση εξυπηρετητών (servers) και αποθηκευτικού χώρου (SAN) για τις ανάγκες
της πληροφοριακής υποδομής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς».
[CPV: 48820000-2 «Εξυπηρετητές», 30234000-8 «Μέσα Αποθήκευσης» και 51611100-9
«Υπηρεσίες εγκατάστασης υλικού πληροφορικής»].

Η ανάδειξη της μειοδότριας εταιρίας θα γίνει με κριτήριο την ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ.
Επισημαίνεται ότι κάθε δαπάνη της υπηρεσίας μας υπόκειται στις εξής κρατήσεις και
φόρους:
i. επί της καθαρής τιμολογιακής αξίας, ποσοστό κρατήσεων 0,10% για τις λειτουργικές
ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με την
παράγραφο 3 του άρθρου 4 του ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α΄/204/15.9.2011) όπως ισχύει
και
ii. επί της καθαρής τιμολογιακής αξίας, παρακράτηση φόρου εισοδήματος σε ποσοστό
4% για την προμήθεια αγαθών και 8% για την παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με το
άρθρο 64 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄/167/23.9.2013).
Οι μεν παραπάνω κρατήσεις και φόροι βαρύνουν τον μειοδότη, ο δε Φ.Π.Α.24% βαρύνει
την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ν.Π.Δ.Δ.
Κατόπιν της κατακύρωσης υπογράφεται σύμβαση έργου με τον μειοδότη και
οφείλει να προσκομίσει εγγυητική επιστολής καλής εκτέλεσης ύψους 5% επί της
καθαρής αξίας του έργου (χωρίς Φ.Π.Α.) που θα του ανατεθεί. Η εκτέλεση του
έργου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός σαράντα πέντε (45) ημερολογιακών
ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Η έκδοση του τιμολογίου από
τον ανάδοχο γίνεται κατόπιν της οριστικής παραλαβής του έργου της προκήρυξης. Η
πληρωμή της αξίας της έργου θα γίνεται μετά την οριστική παραλαβή του έργου της
προκήρυξης, από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
Ν.Π.Δ.Δ. στην έδρα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου, 10562
Αθήνα).

I.

Σε περίπτωση ενδιαφέροντος, η οικονομική προσφορά καθώς και η τεχνική
προσφορά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, θα πρέπει να υποβληθούν
μέχρι την καταληκτική ημερομηνία του διαγωνισμού, ήτοι την Τρίτη 19/07/2016, και
ώρα 11.00 πμ, υπόψη κας ΗΝΤΟΥΝΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ στο Πρωτόκολλο της
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ, (1ος όροφος, Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου,
10562 Αθήνα), μέσα σε ΕΝΑΝ ΕΝΙΑΙΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ φάκελο
στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:
i.
ii.
iii.

Η ένδειξη "ΠΡΟΣΟΧΗ - ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ Ο ΦΑΚΕΛΟΣ" με
κεφαλαία γράμματα
H λέξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" με κεφαλαία γράμματα
Υπόψη κας ΗΝΤΟΥΝΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ
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iv.
v.

ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ
Αφορά: Διαγωνισμό για το έργο: «Προμήθεια και εγκατάσταση
εξυπηρετητών (servers) και αποθηκευτικού χώρου (SAN) για
τις ανάγκες της πληροφοριακής υποδομής της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς».

Επισημαίνεται ότι όλες οι προσφορές πρέπει να είναι υπογεγραμμένες και
σφραγισμένες, η δε οικονομική προσφορά, πρέπει να βρίσκεται σε ξεχωριστό
κλειστό και σφραγισμένο φάκελο, εντός του ως άνω ΕΝΙΑΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΑΙ
ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω
ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.
II. Η διενέργεια του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια Επιτροπή
Αξιολόγησης Διαγωνισμών (Ε.Α.Δ.) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ν.Π.Δ.Δ.. Η
αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την αρμόδια επιτροπή την
καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών στα γραφεία της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Κολοκοτρώνη 1 και Σταδίου, Αθήνα, ΤΚ 10562,
παρουσία όσων εκ των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων
εκπροσώπων τους, το επιθυμούν. Η εξέταση των περιεχομένων των προσφορών
από τους συμμετέχοντες θα γίνει κατά την διαδικασία αποσφράγισης των
προσφορών, χωρίς την απομάκρυνσή τους από το χώρο της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς και χωρίς να επιτρέπεται η φωτοαντιγραφή. Ο έλεγχος και η
αξιολόγηση των προσφορών γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή σε κλειστές
συνεδριάσεις. Η Επιτροπή Αξιολόγησης Διαγωνισμών μετά την υποβολή των
προσφορών στα πλαίσια πρόχειρων διαγωνισμών ελέγχει την συμβατότητα των
τεχνικών προσφορών με τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές και αποκλείει τυχόν
αποκλίνουσες προσφορές. Οι προσφορές που γίνονται τεχνικοοικονομικά
αποδεκτές καταχωρούνται σε σχετικό πίνακα κατά σειρά μειοδοσίας. Η
κατακύρωση γίνεται στην προσφορά με την χαμηλότερη τιμή. Τυχόν
ζητούμενες διευκρινίσεις από τους προσφέροντες ζητούνται και παρέχονται
εγγράφως. Σε περίπτωση ισότιμων προσφορών το έργο θα ανατεθεί, σύμφωνα με
την περίπτωση του Παραρτήματος Β’ (Ισότιμες Προσφορές), σε διαφορετική
περίπτωση η Επιτροπή Αξιολόγησης έχει την διακριτική ευχέρεια να κατανείμει
μεταξύ περισσοτέρων το έργο, είτε, εφόσον το έργο δεν είναι διαιρετό, να επιλέξει το
μειοδότη κατόπιν διαπραγμάτευσης αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες που είχαν
ισότιμες προσφορές.

III. Οι προσφέροντες υποχρεούνται με την προσφορά τους να καταθέσουν Υπεύθυνη
Δήλωση υπογεγραμμένη και νομίμως επικυρωμένη ως προς το γνήσιο της
υπογραφής, στην οποία θα δηλώνονται τα εξής:
i. Έλαβα γνώση των όρων του διαγωνισμού τους οποίους και αποδέχομαι.
ii. Δεν υπάρχουν νομικοί περιορισμοί στη λειτουργία της Επιχείρησης.
iii. Δεν έχω αποκλεισθεί, από την συμμετοχή σε διαγωνισμούς του Δημοσίου.
iv. Δεν έχω κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή
πληροφοριών που ζητούνται από την Υπηρεσία
v. Δεν έχω υποπέσει σε σοβαρά παραπτώματα κατά την άσκηση της
επαγγελματικής μου δραστηριότητας.
vi. Θα είμαστε συνεπείς στην εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων
που ζητούνται από την Υπηρεσία.
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Η μη προσκόμιση των παραπάνω δικαιολογητικών, αλλά και η διαπίστωση κατά τον
έλεγχο σοβαρής ανειλικρίνειας των στοιχείων συνεπάγεται τον αποκλεισμό από τον
διαγωνισμό. Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων το κείμενο της προκήρυξης
διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,
www.hcmc.gr. Τόσο η προκήρυξη, όσο και η σχετική για την διενέργεια του
διαγωνισμού απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
Ν.Π.Δ.Δ. έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο των προγραμμάτων: ΔΙΑΥΓΕΙΑ (αρθ. 2
ν.3861/2010, ΦΕΚ Α΄/112/13.07.2010) και Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημόσιων
Συμβάσεων
(αρθ.11
ν.4013/2011,
ΦΕΚ
Α΄/204/15.09.2011 και
αρθ.
3
Π1/2380/18.12.2012, ΦΕΚ Β’/3400/20.12.2012). Για κάθε διευκρίνιση επί του
αντικειμένου του έργου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τους
κ.κ. Καφέντζη Ιωάννη 210 – 3377138 (i.kafetzis@cmc.gov.gr) και Σαββίδη Ιωάννη
210-3377277 (i.savvidis@cmc.gov.gr)
Ώρες επικοινωνίας: 10.00 πμ – 14.00 μμ

IV. Ειδικότερα, επισημαίνονται τα ακόλουθα:
Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει και αποτελεί τεκμήριο ότι κάθε
διαγωνιζόμενος έχει λάβει πλήρη γνώση και έχει αποδεχθεί ανεπιφύλακτα το
σύνολο των όρων που περιλαμβάνονται στην Προκήρυξη και στα Παραρτήματα
Α΄ και Β΄ αυτής.
ii. Οι συμμετέχουσες εταιρείες έχουν υποχρέωση - επί ποινή αποκλεισμού - να
καταθέσουν μία ενιαία προσφορά για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών,
καθότι θα υπάρξει ένας και μόνο μειοδότης.
iii. Η ανάδειξη του μειοδότη θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, η οποία θα
εκφράζεται σε Ευρώ και θα είναι μία και ενιαία για το σύνολο του έργου μη
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ θα δίδεται σε ξεχωριστή στήλη.
iv. Προσφορές που το τίμημά τους υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη θα
απορρίπτονται.
v. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές
ημέρες, προσμετρούμενες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του
διαγωνισμού.
i.

V. Ενστάσεις – Προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που
προβλέπεται από το άρθρο 15 του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α΄/10-7-2007)
«Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου», στην αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης
Ενστάσεων (Ε.Α.Ε.) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ν.Π.Δ.Δ.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΡΑΝΤΩΝΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
Α.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το αντικείμενο του έργου που θα υλοποιηθεί περιλαμβάνει την προμήθεια υλικού,
λογισμικού και υπηρεσιών εγκατάστασης, υποστήριξης και εκπαίδευσης στελεχών
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (εφεξής Ε.Κ. ή Αναθέτουσα Αρχή) μέσω της
μεταφοράς τεχνογνωσίας. Ειδικότερα, περιλαμβάνεται:


Προμήθεια νέων πληροφοριακών συστημάτων :
1. Ένα (1) συγκρότημα

αποθήκευσης δεδομένων – Storage Area

Network (SAN)
2. FC (Fibre channel) Switches (τεμ.2).
3. Εξυπηρετητές (servers) (τεμ.3)


Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία των ανωτέρω ώστε να αντικαταστήσουν
πλήρως ή αναβαθμίσουν τα παλαιά πληροφοριακά συστήματα, και να
επιτευχθεί ένα ενιαίο και σύγχρονο λειτουργικό περιβάλλον πληροφορικής για
την Ε.Κ.



Προμήθεια Υπηρεσιών εγκατάστασης, παραμετροποίησης, δοκιμών ελέγχου
και θέσης σε παραγωγική λειτουργία του νέου εξοπλισμού.



Εγκατάσταση, παραμετροποίηση, διενέργεια δοκιμών ελέγχου και θέσης σε
παραγωγική λειτουργία των λογισμικών (λειτουργικά συστήματα των servers,
MS Hyper-V clustering,Vmware vSphere 6, εφαρμογές διαχείρισης του
συστήματος SAN και των servers, ή άλλο) στο νέο εξοπλισμό.



Υπηρεσίες εκπαίδευσης



Η εγγύηση και τεχνική υποστήριξη του εξοπλισμού και λογισμικού, έτσι ώστε το
έργο της Ε.Κ. να επιτελείται απρόσκοπτα.

Στο πλαίσιο της υλοποίησης η E.K. θα προμηθευτεί και παραδώσει στην Ανάδοχο
εταιρεία το απαραίτητο λογισμικό και άδειες χρήσεις των προϊόντων Microsoft, όπου
αυτό απαιτείται.
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Α.2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η μη πλήρωση όλων των παρακάτω κριτηρίων επιφέρει την απόρριψη της προσφοράς
από την Αναθέτουσα Αρχή.
1. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να αναλάβει την εγκατάσταση και παραμετροποίηση των
συσκευών (όπως περιγράφεται αναλυτικά στους Πίνακες Β.1,Β.2,Β.3)
Συγκεκριμένα:
α) Θα αναλάβει την εγκατάσταση των συσκευών (τοποθέτηση στο Rack) και
σύνδεση τους
β) Οι συσκευές (SAN,

FC Switches, servers), όσον αφορά τις μεταξύ τους

φυσικές συνδέσεις, θα πρέπει να βρίσκονται σε διάταξη υψηλής διαθεσιμότητας.
2. Η παράδοση του έργου (συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης,
παραμετροποίησης και ελέγχου καλής λειτουργίας) θα πρέπει να γίνει
εντός σαράντα πέντε (45) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της
σύμβασης έργου.
Συγκεκριμένα:
α) Θα γίνει εγκατάσταση και παραμετροποίηση και έλεγχος καλής λειτουργίας
όλου του προσφερόμενου εξοπλισμού επί τρείς μέρες με παρουσία μηχανικού
της ανάδοχης εταιρείας
β) Μετά την αποπεράτωση των εργασιών και τον έλεγχο από τον ανάδοχο, θα
υπάρξει και περίοδος 5 εργάσιμων ημερών καλής λειτουργίας από την πλευρά
του τμήματος Πληροφορικής της Ε.Κ.
3. Ο Ανάδοχος θα παράσχει εκπαίδευση στη λειτουργία και παραμετροποίηση του
SAN και των FC switches, και επίσης στη σύνδεση τους με νέα και υπάρχοντα
συστήματα, τριών (3) εργάσιμων ημερών σε τρεις (3) διαχειριστές της Ε.Κ.
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Α.3. ΟΡΟΙ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Η μη πλήρωση όλων των παρακάτω κριτηρίων επιφέρει την απόρριψη της προσφοράς
από την Αναθέτουσα Αρχή.
1. Ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να έχει εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών
σε έργα με εγκατάσταση, παραμετροποίηση και λειτουργία αντίστοιχα με τον
προσφερόμενου εξοπλισμό, με ιδίους συνεργάτες, με κατ’ ελάχιστον τρείς (3)
εγκαταστάσεις σε αυτό το χρονικό διάστημα.
Θα πρέπει με την τεχνική του προσφορά να καταθέσει:
α) Υπεύθυνη Δήλωση υπογεγραμμένη και νομίμως επικυρωμένη ως προς το
γνήσιο της υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται ότι ο υποψήφιος ανάδοχος έχει
τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια εμπειρία σε παρόμοια έργα και
β) τουλάχιστον τρείς (3) Βεβαιώσεις εταιρειών – οργανισμών (πελατών της), στις
οποίες να αναφέρεται σαφώς η επιτυχής εκτέλεση και οριστική παραλαβή,
παρόμοιων έργων, κατά την διάρκεια των πέντε (5) τελευταίων ετών
γ) Δήλωση

ότι είναι πιστοποιημένος συνεργάτης του κατασκευαστή των

προϊόντων/υπηρεσιών

που

προσφέρει

και

ότι

κατέχει

τις

αντίστοιχες

πιστοποιήσεις (certificates) εγκατάστασης ,είτε σε υλικό είτε σε λογισμικό για τα
προσφερόμενα προϊόντα (SAN,Servers,switches)/υπηρεσίες. Να κατατεθούν τα
σχετικά έγγραφα.
δ) Ενεργή πιστοποίηση των μηχανικών
εγκατάσταση,

οι οποίοι θα αναλάβουν την

παραμετροποίηση , καθώς και την επίβλεψη κατά τον έλεγχο

καλής λειτουργίας, όλων των απαιτούμενων προδιαγραφών του έργου.
2. Τα συστήματα πρέπει να παραδοθούν με τριετή συνολικά εγγύηση (Υλικό και
εργασίες), που να περιλαμβάνει, πέραν της κάλυψης του υλικού και του
λογισμικού, και την ανανέωση του λογισμικού συστήματος (firmware) όλων των
προσφερόμενων υποσυστημάτων εντός 6 μηνών από την χρονική στιγμή που
αυτό είναι διαθέσιμο.
3. Εργασίες εγκατάστασης/παραμετροποίησης εντός ωραρίου εργασίας των
υπηρεσιών της Ε.Κ, εκτός από εργασίες που δεν μπορούν να εκτελεστούν κατά
8
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τις ώρες εργασίας και για τις οποίες θα υπάρχει προηγούμενη συνεννόηση και
συναίνεση με το Τμήμα Πληροφορικής της Ε.Κ.
4. Οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημιά προκληθεί από τις εργασίες του Αναδόχου σε
οποιαδήποτε υποδομή της Ε.Κ. κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, θα
πρέπει να αποκαθίσταται άμεσα με ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου.
5. Το έργο ολοκληρώνεται με την οριστική παραλαβή του, συμπεριλαμβανομένης
και της εκπαίδευσης, από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
Ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις των Πινάκων
Συμμόρφωσης Β.1,Β.2, Β.3, Β.4

και Β.5. Τα βασικά χαρακτηριστικά των ειδών

εξοπλισμού περιγράφονται στη στήλη «ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ», ενώ ο
ακριβής ποιοτικός ή ποσοτικός προσδιορισμός τους αποτυπώνεται στη στήλη
«ΑΠΑΙΤΗΣΗ», με αναφορά είτε σε αριθμητικές τιμές, είτε στις λέξεις ΝΑΙ ή ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ.
Η μη πλήρωση των κριτηρίων αυτών (εκτός από την ΑΠΑΙΤΗΣΗ – ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ)
επιφέρει την απόρριψη της προσφοράς από την Αναθέτουσα Αρχή.
Ειδικότερα, η στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» θα συμπληρωθεί υποχρεωτικά από τους
υποψηφίους είτε με συγκεκριμενοποίηση των επιμέρους στοιχείων που ζητά το κριτήριο
είτε με αριθμητική τιμή, όπου αυτή απαιτείται. Η χρήση της λέξεως «ΝΑΙ» ή άλλης
μονολεκτικής απάντησης, μπορεί να γίνει μόνο αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» της
συγκεκριμένης γραμμής γίνεται χρήση της και εάν και εφόσον το προτεινόμενο είδος
δικαιολογεί τη χρήση της. Σε αντίθετη περίπτωση, θα συμπληρωθεί με την ένδειξη
«ΟΧΙ». Σε περίπτωση που μένει κενή θεωρείται ότι η απάντηση είναι «ΟΧΙ».
Στη περίπτωση που στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» αναγράφεται η λέξη «ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ»
τότε οποιαδήποτε ΑΠΑΝΤΗΣΗ (ΝΑΙ ή ΟΧΙ) δεν επιφέρει την απόρριψη της
προσφοράς, αλλά σε περίπτωση ισότιμων προσφορών θα προκρίνεται αυτός ο
οποίος έχει απαντήσει ΝΑΙ. (ΙΣΟΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ).
Τέλος, στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ» γίνεται αυστηρά συγκεκριμένη
παραπομπή στη σελίδα των επισυναπτόμενων τεχνικών εγχειριδίων ή εγγράφων του
υποψηφίου, που τεκμηριώνουν ή αποσαφηνίζουν την απάντησή του της στήλης
«ΑΠΑΝΤΗΣΗ». Οι παραπομπές στα εγχειρίδια θα γίνονται με τη μορφή αριθμημένων
προσθηκών που θα αναφέρονται στους Πίνακες με το όνομα ή τον κωδικό του
εγχειριδίου, της σελίδας και της παραγράφου κλπ. Οι ίδιοι κωδικοί αριθμοί θα
αναφέρονται και στα εγχειρίδια ή σε φωτοτυπίες τμημάτων τους, αν είναι ογκώδη.
Αποτυχία σωστής, ολοκληρωμένης και λεπτομερούς παραπομπής δύναται να επιφέρει
την απόρριψη της προσφοράς από την Αναθέτουσα Αρχή.
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β.1. ΣΥΣΤΗΜΑ STORAGE AREA NETWORK (SAN)
Α/Α

1

2

3

4
5

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Ο προσφερόμενος εξοπλισμός πρέπει
να είναι σύγχρονος και να μην υπάρχει
ανακοίνωση περί αντικατάστασης ή
απόσυρσής του
Να προσφερθεί συγκρότημα
αποθήκευσης δεδομένων ( τύπου SAN
storage ) με FC connectivity >=16GBps
το οποίο να είναι πλήρως συμβατό με
τον υπάρχοντα εξοπλισμό. Επίσης θα
πρέπει να είναι εφικτό να μπορούν να
μεταφερθούν data volumes ανάμεσα
στον υπάρχοντα εξοπλισμό και στον
νέο προσφερόμενο εξοπλισμό
αποθήκευσης
Το προσφερόμενο συγκρότημα
αποθήκευσης δεδομένων (υποσύστημα
δίσκων) να είναι του ίδιου
κατασκευαστή με τους εξυπηρετητές, ή
εάν είναι διαφορετικοί να βεβαιωθεί
εγγράφως η πλήρης συμβατότητα του
SAN (υποσύστημα δίσκων ), με τους
προσφερόμενους servers.
Στην περίπτωση που προσφερθούν
SAN και servers δύο διαφορετικών
κατασκευαστών η υποστήριξη σε
υλικό/λογισμικό/υπηρεσίες να
διασφαλιστεί με έγγραφη βεβαίωση ότι
θα παρέχεται μόνο από έναν, ο οποίος
και θα δηλώσει εγγράφως ότι
αναλαμβάνει και καλύπτει πλήρως την
τεχνική υποστήριξη σε
υλικό/λογισμικό/υπηρεσίες.
Να αναφερθεί το μοντέλο και η εταιρεία
κατασκευής
Το σύστημα θα λειτουργεί με
τεχνολογία Block Level Access και όχι
File Level Access

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

11
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6

7

8

9

10

11

12
13

Το προσφερόμενο σύστημα να
περιλαμβάνει χαρακτηριστικά υψηλής
διαθεσιμότητας χωρίς κανένα μοναδικό
σημείο αστοχίας (no single point of
failure )
Το σύστημα να υποστηρίζει τρία (3)
διαφορετικά επίπεδα αποθήκευσης
(δίσκων) : α) Tier-1 υψηλής απόδοσης
για δεδομένα υψηλού I/O rate (π.χ.
Databases, caching), β) Tier-2
κανονικής απόδοσης καθώς και γ) Tier3 για μακρά αποθήκευση αρχείων. Να
προσφερθούν όλες οι απαραίτητες
άδειες για την προσφερόμενη
χωρητικότητα
ΔΙΣΚΟΙ
Υποστήριξη συνύπαρξης δίσκων τύπου
(drive mix ) SAS, ή SATA, και SSD (να
προσφερθούν όλες οι απαραίτητες
άδειες).

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Να αναφερθούν οι υποστηριζόμενοι
τύποι δίσκων SSD/HDD
Να αναφερθεί η συνολική
προσφερόμενη ωφέλιμη χωρητικότητα
για αποθήκευση δεδομένων σε μοντέλο
χρήσης Read/Write 80% / 20%.
Επίσης οι τύποι RAID ανά Tier θα
πρεπει να είναι :
a) Tier1 : RAID 10
b) Tier2 : RAID 5
Η προσφερόμενη αποθηκευτική
ικανότητα να διακρίνεται σε 2 επίπεδα
(tier1-2) : α ) Επίπεδο 1 (tier-1) δίσκοι
υψηλών επιδόσεων SSD β) Επίπεδο 2
(tier-2) δίσκοι SAS τουλάχιστον
10.000rpm
Να προσφερθεί ικανός αριθμός Hot
spare δίσκων για κάθε tier (τύπο
δίσκου) που προσφέρεται
Μέγιστος αριθμός δίσκων που μπορεί
να δεχτεί το προσφερόμενο σύστημα

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
>=192
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14

15

16

17

18
19
20
21
22

23
24
25
26
27
28

29

Να αναφερθεί το βήμα επέκτασης
δίσκων για το προσφερόμενο σύστημα
π.χ. ένας-ένας δίσκος, ζευγάρια, ή
άλλο.
Να προσφερθούν FC16 transceivers
πλήρως συμβατά, με τα υφιστάμενα
δύο Blade FC switches
ΔΙΣΚΟΙ - Tier-1 SSD
Ελάχιστος αριθμός δίσκων
Προσφερόμενη ωφέλιμη χωρητικότητα
με την προϋπόθεση ότι οι εγγραφές
δεδομένων απαιτείται να γίνονται σε
διάταξη RAID 1 (mirroring ) και χωρίς
να υπολογίζεται η χωρητικότητα
του/των Hot spare σε (ΤΒ)
Να αναφερθούν τα χαρακτηριστικά του
Tier-1
Sustained IOPs
ΔΙΣΚΟΙ - Tier-2
Ελάχιστος αριθμός δίσκων
Να προσφερθούν δίσκοι τύπου SAS
Προσφερόμενη ωφέλιμη χωρητικότητα
(σε διάταξη RAID 5 ή RAID 6 ) και
χωρίς να υπολογίζεται η χωρητικότητα
του/των HDs Hot spare σε (ΤΒ)
Ταχύτητα περιστροφής των δίσκων
SAS
Sustained IOPs
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Αριθμός ελεγκτών αποθήκευσης
(storage controllers)
Ταυτόχρονη υποστήριξη πολλαπλών
πρωτοκόλλων σύνδεσης με servers
(FC/iSCSI)
Αριθμός προσφερόμενων FC16 θυρών
ανά ελεγκτή αποθήκευσης.
Υποστήριξη επιπέδων RAID 0,1,5,6,10
και παροχή όλων των απαραιτήτων
αδειών
Να υποστηρίζει πολλαπλά επίπεδα
RAID στους δίσκους του κάθε επιπέδου
δίσκων (tier)

ΝΑΙ

>=6

8

>=1,6 TB

ΝΑΙ
>=12.000
16
ΝΑΙ
>=14

>=10.000
>= 1.500
>=2
ΝΑΙ
>=2
ΝΑΙ

ΝΑΙ
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30
31
31.1
31.2
31.3
31.4
32

33

34

35

36

37

38

Cache Memory για κάθε ένα από τους
ελεγκτές δίσκων (disk controller )
active-active
Το σύστημα θα πρέπει να υποστηρίζει :
• Τουλάχιστον δύο ελεγκτές
• Redundant / Hot Swap Disks
• Redundant / Hot Swap
τροφοδοτικά
• Redundant / Hot Swap cooling
fan modules
Το σύστημα να διαθέτει Ethernet port
για replication ( δεν απαιτείται το
replication license )
Το σύστημα να διαθέτει υποχρεωτικά
μηχανισμό διατήρησης των δεδομένων
που βρίσκονται στην cache σε
περίπτωση απώλειας ρεύματος
ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Να αναφερθεί ο τρόπος διαχείρισης του
συστήματος ο οποίος θα πρέπει να έχει
διαχειριστικό γραφικό περιβάλλον
(GUI) αλλά και περιβάλλον γραμμής
εντολών(CLI) εφόσον χρειαστεί
Δυνατότητα διαχείρισης του
συστήματος μέσω πρωτοκόλλων
επικοινωνίας που λειτουργούν πάνω
από δίκτυα TCP/IP είτε μέσω web
browser είτε μέσω εξιδεικευμένου
λογισμικού με γραφικό περιβάλλον (
GUI ) , το οποίο πρέπει να προσφερθεί
Αυτόματη ειδοποίηση του group των
διαχειριστών ( administrators ) σε
περίπτωση βλάβης (e-mail, alerts ή
άλλο ). Επίσης να υπάρχει δυνατότητα
alerting προς τον κατασκευαστή
Να περιλαμβάνεται η υποστήριξη
ιεραρχιών storage με αυτόματη
μετακίνηση δεδομένων ( storage
tiering) ανάλογα με τη χρήση τους, με
πλήρως αυτοματοποιημένο τρόπο και
χωρίς τη χρήση εξωτερικής συσκευής

>=16GB

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Δυνατότητα ορισμού ομάδων δεδομένων
που θα είναι σταθερά αποθηκευμένα σε
οποιοδήποτε tier δίσκων

ΝΑΙ
14
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40
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42

43

44

45
46

47

Υποστήριξη τεχνολογίας εικονικής
παροχής χωρητικότητας (thin
provisioning )
Να προσφερθεί λογισμικό λήψης
στιγμιαίων αντιγράφων του
αποθηκευτικού χώρου ( snapshots )
Να προσφερθούν οι απαραίτητες
άδειες λογισμικού για τις παραπάνω
λειτουργίες (tiering, thin provisioning,
snapshots) του συστήματος για το
σύνολο της προσφερόμενης
χωρητικότητας
Δυνατότητα διασύνδεσης σε servers με
τα παρακάτω λειτουργικά συστήματα :
• Microsoft Windows Server
• MS Hyper-V
• Red Hat Enterprise Linux
• SUSE Linux Enterprise Server
• Vmware
• Oracle Server
Το προσφερόμενο σύστημα
αποθήκευσης απαιτείται να παραδοθεί
εγκαταστημένο, και πλήρως
αρχικοποιημένο, με υπηρεσίες που θα
παρασχεθούν από το κατασκευαστή
του υλικού
Υπηρεσίες εκπαίδευσης 3 εργάσιμων
ημερών σε 3 administrators για το
προσφερόμενο σύστημα SAN
ΕΓΓΥΗΣΗ
Συνολική εγγύηση των
προσφερόμενων συστημάτων για όλα
τα μέρη και υποσυστήματα
Τηλεφωνική υποστήριξη 24Χ7Χ365
από τον κατασκευαστή
Ανταπόκριση σε περίπτωση βλάβης
εντός 4 ωρών την ίδια ημέρα από την
ανακοίνωση της βλάβης στο αρμόδιο
γραφείο helpdesk του κατασκευαστή.
Συμπεριλαμβάνονται ανταλλακτικά και
εργασία. Ωράριο εργασίας 24Χ7Χ365

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

>=3 έτη
ΝΑΙ

ΝΑΙ

15
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49

450

Η προσφερόμενη εγγύηση - τεχνική
υποστήριξη να περιλαμβάνει
συμβουλευτικές υπηρεσίες συντήρησης
- ( Proactive care) και να παρέχεται
από τον κατασκευαστή του συστήματος
SAN.
Η προσφερόμενη εγγύηση - τεχνική
υποστήριξη να περιλαμβάνει υπηρεσία
αυτόματης ενημέρωσης εκ μέρους του
κατασκευαστή για πιθανές βλάβες του
συστήματος και ενέργειες προαιρετικής
συντήρησης
Η προσφερόμενη εγγύηση - τεχνική
υποστήριξη θα πρέπει να προσφέρεται
και να αποδεικνύεται με παραπομπή σε
επίσημα έγγραφα από τον
κατασκευαστή του υλικού/λογισμικού

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β.2. FC SAN SWITCHES

Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Fiber channel switch
Rack mount switch
Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία
κατασκευής
Να διαθέτει όλον τον απαραίτητο
εξοπλισμό για την εγκατάσταση στο
rack
Ενεργές FC 4/8/16 Gbps ports με τα
SFPs τους, ανά switch
Δυνατότητα ενεργοποίησης επιπλέον 8
θυρών (για συνολικά 24 σε κάθε
switch)
Μέγιστο Aggregate bandwidth
Ethernet & Serial management port
Ενσωματωμένα διαγνωστικά
χαρακτηριστικά
Να προσφερθούν LC-LC Optical Fiber
cables 5 meters για την σύνδεση με
όλο τον εξοπλισμό
Τηλεφωνική υποστήριξη 24Χ7Χ365
από τον κατασκευαστή
Ανταπόκριση σε περίπτωση βλάβης
εντός 4 ωρών την ίδια ημέρα από την
ανακοίνωση της βλάβης στην αρμόδιο
γραφείο helpdesk του κατασκευαστή.
Συμπεριλαμβάνονται ανταλλακτικά και
εργασία. Ωράριο εργασίας 24Χ7Χ365

ΝΑΙ
>=2
ΝΑΙ
ΝΑΙ
>=16
ΝΑΙ
>=384Gbps
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

>=3 έτη

17

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β.3. SERVERS

Α/Α

1

1
2
3
4

5

6

7
8
9
10
11
12
13
14
15

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ SERVERS - ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ 3
Τα προσφερόμενα συστήματα, και τα 3
ΝΑΙ
τεμ., πρέπει να είναι του ιδίου
κατασκευαστή.
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ SERVERS (2 τεμ.)
ΓΕΝΙΚΑ
Να αναφερθεί το μοντέλο και η εταιρία
ΝΑΙ
κατασκευής. Να δοθεί το ISO 9001
Rack mounted – Ποσότητα
2
Το προσφερόμενα συστήματα πρέπει
να είναι κατασκευαστή, διεθνούς
ΝΑΙ
εμβέλειας, σύγχρονης τεχνολογίας
Να διαθέτει πιστοποιητικά ποιότητας
ΝΑΙ
και ασφάλειας CE,E-STAR. Να δοθούν.
Οι servers θα πρέπει να είναι συμβατοίλειτουργικοί με τον υπάρχοντα
εξοπλισμό καθώς και με τον
ΝΑΙ
προσφερόμενο νέο εξοπλισμό
(SAN,FC switches ή άλλο)
Οι servers, FC switches, storage να
είναι του ιδίου επώνυμου
ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ
κατασκευαστή για λόγους
λειτουργικότητας και ομοιομορφίας
ΜΗΤΡΙΚΗ (motherboard )
Chipset Intel C610 ή νεώτερο
ΝΑΙ
Αριθμός θέσεων επεξεργαστή (CPU
>=2
sockets) ανά server
Προσφερόμενοι επεξεργαστές τύπου
ΝΑΙ
Intel Xeon E5-26xx v4 ή καλύτεροι
Οι servers να προσφερθούν με 2 Intel
XEON E5-26XX v4 8C/16T ή
ΝΑΙ
καλύτερους
PCI-e GEn3 slots ανά server
>=2
USB 3.0 ports ανα server
>=1
VGA interface ανά server
>=1
ΜΝΗΜΗ (RAM)
Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη
>=384GB
Προσφερόμενη μνήμη DDR4 - ανά
>=192GB
server
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

18
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19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

29

30
31
32
33
34
35
36
37
38

39

Ονομαστική συχνότητα μνήμης
>=2133MT/s
Να προσφερθεί σε DIMMs των 16GB
ΝΑΙ
Μνήμη Dual Rank ECC RDIMM
ΝΑΙ
Συνολικά DIMM slots ανά server
>=12
ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΣΚΛΗΡΩΝ ΔΙΣΚΩΝ - ΔΙΣΚΟΙ
Οι servers να υποστηρίζουν hot-plug
>=2
σκληρούς δίσκους
Ελεγκτής δίσκων τεχνολογίας SAS 12
1
Gbps
Υποστήριξη hardware RAID levels
ΝΑΙ
0,1,5
Οι servers να προσφερθούν με
>=2
σκληρούς δίσκους 2.5΄΄ ή 3.5΄΄
Χωρητικότητα κάθε δίσκου
>=600GB
Τεχνολογία των δίσκων SAS 12Gbps
ΝΑΙ
Ταχύτητα των δίσκων σε RPM
>=10K RPM
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ
Αριθμός θυρών Ethernet 10/100/1000
>=6
Mbps ανά server
Κάρτα FC 16 Gbps 2 θυρών ανά server
>=1
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ξεχωριστή θύρα τύπου Gigabit
Ethernet για την διαχείριση όλων των
ΝΑΙ
υποσυστημάτων των προσφερόμενων
servers
Να προσφερθεί agent-free
ΝΑΙ
management
Να διαθέτει CLI & Web GUI
ΝΑΙ
Να προσφερθεί υποστήριξη σε IPMI
ΝΑΙ
Να υποστηρίζει IPV6
ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ
Υποστήριξη ενεργοποίησης,
απενεργοποίησης και power monitoring
των προσφερόμενων συστημάτων
Υποστήριξη out of band management
Υποστήριξη embedded diagnostics
Υποστήριξη Remote Console

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

Υποστήριξη backup & restore
configurations, remote configuration
Υποστήριξη local updates, remote
updates, automatic updates, scheduled
updates

ΝΑΙ

ΝΑΙ

19
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41

42

43

44
45
46

Να παρέχεται email alerting
SNMP traps
ΛΟΙΠΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Να προσφερθεί λογισμικό διαχείρισης
των εξυπηρετητών κατευθείαν από τον
κατασκευαστή του προσφερόμενου
υλικού
Το λογισμικό διαχείρισης να επιτρέπει
την κεντρική διαχείριση όλων των
servers και να περιλαμβάνεται η
αδειοδότηση για όλους τους
προσφερόμενους servers
Redundant hot plug τροφοδοτικά
Ισχύς τροφοδοτικού
καλώδια τροφοδοσίας τύπου C13-C14
όσα και ο αριθμός των τροφοδοτικών
Υποστηριζόμενα λειτουργικά
συστήματα (OS) :


47

48

49

50

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

>=2
>=550W
ΝΑΙ

MS-WINDOWS SERVER

ΝΑΙ

2008R2/2012/2012R2,Datacenter


MS HYPER-V,



VMWARE ESXi
Οι προσφερόμενοι servers
απαιτείται να παραδοθούν σε
διάταξη υψηλής διαθεσιμότητας με
εγκατεστημένο MS Hyper-V
clustering και O/S MS-WINDOWS
Server Datacenter. Οι άδειες
χρήσης και το απαραίτητο
λογισμικό για το παραπάνω έργο
θα παρασχεθούν από την
αναθέτουσα αρχή.

ΝΑΙ

ΕΓΓΥΗΣΗ
Συνολική εγγύηση των
προσφερόμενων συστημάτων για όλα
τα μέρη τους καθώς και των
υποσυστημάτων από τα οποία αυτά
αποτελούνται
Τηλεφωνική υποστήριξη 24Χ7Χ365
κατευθείαν από τον κατασκευαστή

>=3έτη

ΝΑΙ
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52

1
2
3
4

5

6

7
8
9
10
11
12
13
14
15

Ανταπόκριση για το hardware: on-site 4
ώρες ανταπόκριση από την αναγγελία
της βλάβης και έναρξη επισκευής την
>=3έτη
επόμενη εργάσιμη ημέρα,
συμπεριλαμβανομένων υλικών και
εργασίας. Ωράριο εργασίας 24Χ7Χ365
Η προσφερόμενη εγγύηση - τεχνική
υποστήριξη θα πρέπει να καλύπτει
υλικά και εργασία και να προσφέρεται
ΝΑΙ
και αποδεικνύεται εγγράφως από τον
κατασκευαστή των servers
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ SERVER (1τεμ.)
ΓΕΝΙΚΑ
Να αναφερθεί το μοντέλο και η εταιρία
ΝΑΙ
κατασκευής. Να δοθεί το ISO 9001
Rack mounted – Ποσότητα
1
Το προσφερόμενα συστήματα πρέπει
να είναι κατασκευαστή διεθνούς
ΝΑΙ
εμβέλειας, σύγχρονης τεχνολογίας
Να διαθέτει πιστοποιητικά ποιότητας
ΝΑΙ
και ασφάλειας CE,E-STAR. Να δοθούν
Ο server θα πρέπει να είναι συμβατόςλειτουργικός με τον υπάρχοντα
εξοπλισμό καθώς και με τον
ΝΑΙ
προσφερόμενο νέο εξοπλισμό
(SAN,FC switches ή άλλο)
Οι servers, SAN switches, storage να
είναι του ιδίου επώνυμου
ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ
κατασκευαστή για λόγους
λειτουργικότητας και ομοιομορφίας
ΜΗΤΡΙΚΗ (motherboard)
Chipset Intel C610 ή νεώτερο
ΝΑΙ
Αριθμός θέσεων επεξεργαστή (CPU
>=2
sockets) ανά server
Προσφερόμενοι επεξεργαστές τύπου
ΝΑΙ
Intel Xeon E5-26xx v4 ή καλύτεροι
Οι servers να προσφερθούν με 1 Intel
ΝΑΙ
XEON E5-26xx v4 8C/16T ή καλύτερο
PCI-e GEn3 slots ανά server
>=5
USB 3.0 ports ανα server
>=1
VGA interface ανά server
>=1
ΜΝΗΜΗ (RAM)
Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη
>=384GB
>=32GB
Προσφερόμενη μνήμη DDR4 - ανά server
21
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Ονομαστική συχνότητα μνήμης
>=2133MT/s
Να προσφερθεί σε DIMMs των 16GB
ΝΑΙ
Μνήμη Dual Rank ECC RDIMM
ΝΑΙ
Συνολικά DIMM slots ανά server
>=12
ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΣΚΛΗΡΩΝ ΔΙΣΚΩΝ - ΔΙΣΚΟΙ
Οι servers να υποστηρίζουν hot-plug
>=2
σκληρούς δίσκους
Ελεγκτής δίσκων τεχνολογίας SAS 12
1
Gbps
Υποστήριξη hardware RAID levels
ΝΑΙ
0,1,5
Οι servers να προσφερθούν με
>=2
σκληρούς δίσκους 2.5΄΄ ή 3.5''
Χωρητικότητα κάθε δίσκου
>=600GB
Τεχνολογία των δίσκων SAS 12Gbps
ΝΑΙ
Ταχύτητα των δίσκων σε RPM
>=10K RPM
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ
Αριθμός θυρών Ethernet 10/100/1000
>=6
Mbps ανά server
Κάρτα Fc 16 Gbps 2 θυρών
>=1
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ξεχωριστή θύρα τύπου Gigabit
Ethernet για την διαχείριση όλων των
υποσυστημάτων των προσφερόμενων
servers
Να προσφερθεί agent-free
management
Να διαθέτει CLI & Web GUI
Να προσφερθεί υποστήριξη σε IPMI
Να υποστηρίζει IPV6

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ

Υποστήριξη ενεργοποίησης,
απενεργοποίησης και power monitoring
των προσφερόμενων συστημάτων
Υποστήριξη out of band management
Υποστήριξη embedded diagnostics
Υποστήριξη Remote Console

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

Υποστήριξη Backup & Restore
configuration, Remote configuration.
Υποστήριξη local updates, remote
updates, automatic updates, scheduled
updates

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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Να παρέχεται email alerting
SNMP traps

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΛΟΙΠΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Να προσφερθεί λογισμικό διαχείρισης
των εξυπηρετητή κατευθείαν από τον
κατασκευαστή του προσφερόμενου
υλικού
Το λογισμικό διαχείρισης να επιτρέπει
την κεντρική διαχείριση όλων των
servers και να περιλαμβάνεται η
αδειοδότηση για όλους τους
προσφερόμενους servers
Redundant hot plug τροφοδοτικά
Ισχύς τροφοδοτικού
Να προσφερθούν καλώδια
τροφοδοσίας τύπου C13-C14 όσα και ο
αριθμός των τροφοδοτικών
Υποστηριζόμενα λειτουργικά
συστήματα (OS) :


47

ΝΑΙ

ΝΑΙ

>=2
>=550W
ΝΑΙ

MS-WINDOWS SERVER
ΝΑΙ

2008R2/2012/2012R2,MSDATA CENTER

48

49

50



MS HYPER-V,



VMWARE ESXi

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΎΣΤΗΜΑ
Ο προσφερόμενος server θα πρέπει να
παραδοθεί με εγκατεστημένο
λειτουργικό σύστημα (OS) Vmware
vSphere 6 Essentials
με Part Number :VS6-ESSL-KIT-C
Να καλύπτεται από 3-ετές subscription
για Vmware vSphere 6 Essentials
με Part Number: VS6-ESSL-3SUB-C

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΕΓΓΥΗΣΗ
Συνολική εγγύηση των
προσφερόμενων συστημάτων για όλα
τα μέρη τους καθώς και των
υποσυστημάτων από τα οποία αυτά
αποτελούνται

>=3έτη
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Τηλεφωνική υποστήριξη 24Χ7Χ365
κατευθείαν από τον κατασκευαστή
Ανταπόκριση για το hardware on-site 4
ώρες ανταπόκριση από την αναγγελία
της βλάβης και έναρξη επισκευής την
επόμενη εργάσιμη ημέρα,
συμπεριλαμβανομένων υλικών και
εργασίας. Ωράριο εργασίας 24Χ7Χ365
Η προσφερόμενη εγγύηση - τεχνική
υποστήριξη θα πρέπει να καλύπτει
υλικά και εργασία και να προσφέρεται
και αποδεικνύεται εγγράφως από τον
κατασκευαστή των servers

ΝΑΙ

>=3έτη

ΝΑΙ

24

ΑΔΑ: 7ΚΔΨΟΡΡΠ-ΜΞ0

16PROC004707517 2016-07-04
ΠΙΝΑΚΑΣ Β.4. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Α/Α

1

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Όλος ο προσφερόμενος
εξοπλισμός/λογισμικό που αναφέρεται
στους προηγούμενους πίνακες
τεχνικών προδιαγραφών απαιτείται να
παραδοθεί στην Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς πλήρως
εγκατεστημένος-παραμετροποιημένος
σε συμφωνία και επίβλεψη από τα
στελέχη του τμήματος Πληροφορικής
της Αναθέτουσας Αρχής.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΝΑΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.5. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Α/Α

1

2

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Ο προσφερόμενος
εξοπλισμός όπως
προδιαγράφεται σε όλους
τους πίνακες παραπάνω,
απαιτείται να παραδοθεί
πλήρης προς εγκατάσταση σε
υπάρχον 19-inch rack με
κοινό console
Σύνδεση με το υπάρχον DELL
KVM 1081AD. Να
προσφερθεί ο απαραίτητος
εξοπλισμός.

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΝΑΙ

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ

