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Προς 

Κάθε ενδιαφερόμενο 

 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Για την προμήθεια εξοπλισμού για ανάπτυξη περιβάλλοντος δοκιμών 

 

Η ΕΥΑΘ ΑΕ προκειμένου να εξασφαλίσει με τη διαδικασία πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος την προμήθεια εξοπλισμού για ανάπτυξη περιβάλλοντος δοκιμών, σύμφωνα 

με την τεχνική περιγραφή που ακολουθεί  

 

Προσκαλεί 

 

Κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά μέχρι την 17/10/2018  ημέρα Τετάρτη και 

ώρα 14:00, στην διεύθυνση: 

ΕΥΑΘ ΑΕ, Τμήμα Προμηθειών, Δ. Υ. και Αποθηκών, 8ος όροφος 

Τσιμισκή 98, ΤΚ 54622 

Θεσσαλονίκη. 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Για τις ανάγκες υλοποίησης υπηρεσιών/εφαρμογών και ανάπτυξής τους εκτός 

παραγωγής καθώς και για δοκιμές πριν από αναβαθμίσεις ή ανάπτυξης νέων υπηρεσιών, 

είναι απαραίτητη η χρήση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος δοκιμών (staging environment). 

Το περιβάλλον δοκιμών, σε αντίθεση με το περιβάλλον παραγωγής, δε χρειάζεται να 

έχει πολλούς πόρους, ούτε κατά ανάγκη να είναι τελευταίας τεχνολογίας, αλλά ούτε και κατά 

ανάγκην να αποτελείται από καινούριο εξοπλισμό, οπότε εν τέλει μπορεί να αποτελείται από 

εξυπηρετητές παλιότερης τεχνολογίας (μεταχειρισμένους/refurbished). 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω η ΕΥΑΘ ΑΕ αιτείται την προμήθεια τεσσάρων (4) 

συστημάτων με τα κάτωθι χαρακτηριστικά ώστε να αναπτυχθεί ένα τέτοιο περιβάλλον στην 

ΕΥΑΘ ΑΕ. 

Το κάθε σύστημα θα πρέπει να έχει τουλάχιστον τα κάτωθι χαρακτηριστικά: 

 Καινούργιο ή ανακατασκευασμένο (refurbished) 

 Μέγεθος: 1U 

 CPU: >=1xIntel Xeon με >=6 cores, >=2.26GHz (>=8MB cache, >=1066Mhz 

bus) ή καλύτερο και επιπλέον υποστήριξη για hyperthreading. Υποστήριξη 

τουλάχιστον VT-d και EPT extensions. 

 RAM: >=64GB DDR3 ή καλύτερη 

 Τροφοδοτικά: 2, hot swap 



 SSD: Συνολική χωρητικότητα (άθροισμα όλων τω δίσκων) τουλάχιστον 2Τ σε 

άρτιο πλήθος δίσκων μεγαλύτερο του 2, (δηλ. 4 ή 6 ή 8 δίσκοι). 

 NICs: >=2x1Gbps ή γρηγορότερο 

 ΗΒΑ controller: συμβατό chipset με τη motherboard τύπου LSI 2008 

generation (LSI SAS 9211-8i) ή καλύτερο (μεταξύ των LSI SAS 9207-8i, LSI SAS 

9300-8i, LSI SAS 9305-16i). 

 Rack rails. 

Εγγύηση: τουλάχιστον 3 χρόνια. 

Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός της συνολικής προμήθειας (και των τεσσάρων 

μηχανημάτων) ανέρχεται στις 5.600 € πλέον ΦΠΑ.  

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα πρέπει να καταθέσουν, μαζί με την προσφορά 

τους, επί ποινή αποκλεισμού, τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

Πιστοποιητικό Φορολογικής ενημερότητας το οποίο να βρίσκεται σε ισχύ κατά την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 

Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής ενημερότητας το οποίο να βρίσκεται σε ισχύ κατά την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 

Υπεύθυνη δήλωση με την οποία δηλώνει ότι  α) δεν τελεί υπό πτώχευση,  δεν έχει υπαχθεί 

σε διαδικασία εξυγίανσης και  ειδικής εκκαθάρισης, δεν τελεί υπό  αναγκαστική διαχείριση 

από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες,  ή βρίσκεται σε 

οποιασδήποτε άλλης ανάλογη κατάσταση και β) δεν συντρέχει λόγος αποκλεισμού του από 

αυτούς περιλαμβάνονται στο άρθρο 73 παρ.1 και 2 του Ν. 4412/2016 

Η ΕΥΑΘ ΑΕ έχει τη δυνατότητα πριν την υπογραφή της Σύμβασης, να ζητήσει από τον 

προσωρινό ανάδοχο την προσκόμιση των δικαιολογητικών τα οποία αναφέρονται στη 

Υπεύθυνη Δήλωση. 

 Οι προσφορές θα εξεταστούν από αρμόδια επιτροπή και μειοδότης θα αναδειχθεί 

αυτός που θα προσφέρει τη συνολικά  χαμηλότερη τιμή. 

 Ο εξοπλισμός θα παραδοθεί στο Τμήμα Πληροφορικής, στην Εγνατίας 127. 

 Ο ανάδοχος θα κληθεί να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων 

της σύμβασης που θα συναφθεί, ύψους 5% της συμβατικής αξίας. 

 Τον ανάδοχο βαρύνει κράτηση 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ και 0,06% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ. 

 Η εξόφληση των τιμολογίων θα γίνεται σε διάστημα 45 -60 ημερών από την 

παραλαβή αυτών από το Τμήμα Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών και την υπογραφή 

των σχετικών πρωτοκόλλων από την επιτροπή παραλαβής. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στον κ Γιώργο Μαμαλάκη, στο 

τηλέφωνο 2310966746 

 

 Ο Διευθυντής Οικονομικών 

 

 

Δημήτρης Αλεξανδρής 

 


