Θεσσαλονίκη 28/7/2016
Αρ. Πρωτ.: 20561
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικών
ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών
ΠΛΗΡ.: Α. Μίσκος
ΤΗΛ: 2310-966967
ΠΡΟΣ
Κάθε ενδιαφερόμενο
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Για την προμήθεια server για αναβάθμιση του domain controller της ΕΥΑΘ ΑΕ
(CPV: 48821000-9)
Η Εταιρία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. προκειμένου να αναθέσει την προμήθεια
ενός νέου server, στα πλαίσια αναβάθμισης του domain controller της, σύμφωνα και με τις
προδιαγραφές που ακολουθουν:
Προσκαλεί
Κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι την Δευτέρα 21
Αυγούστου 2017 και ώρα 14:30 στην διεύθυνση:
ΕΥΑΘ ΑΕ
Τμήμα Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών
Τσιμισκή 98, 8ος όροφος
Τ.Κ. 54622, Θεσ/νίκη
Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 4.500,00 € πλέον ΦΠΑ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΕΙΔΟΣ
CPU
RAM
HDD
Raid controller
Network
DVD-Rom

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
1 x CPU Intel, τουλάχιστον six core, clock >=
1,7Ghz, >=15MB cache, με δυνατότητα
εγκατάστασης 2ου επεξεργαστή
Μνήμη 16 GB DDR4 με δυνατότητα επέκτασης
έως 1,5TB
3 x 1TB SAS HotPlug Raid 1 (mirror) + Online
spare
Raid 0/1/5 controller με battery backup cache
τουλάχιστον 2 x 1Gbit
Ναι

Σασί

Chassis 1U Rack mountable με τουλάχιστον 4 x
θέσεις για σκληρούς δίσκους, ράγες στήριξης,
cable management

Τροφοδοτικό

2

Remote Server management με ξεχωριστή θύρα
LAN

Ναι

1

Εγγύηση τουλάχιστον 3 έτη onsite από τον
κατασκευαστή

Ναι

Όλα τα μέρη του εξυπηρετητή θα πρέπει να είναι
από τον ίδιο κατασκευαστή

Ναι

Ο κατασκευαστής θα πρέπει να έχει ιστοσελίδα με
διαθέσιμους όλους τους οδηγούς και αναβαθμίσεις
σε Bios/Firmware
Λογισμικό

Ναι
1 x Microsoft Windows 2016 Standard VL

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού:

•

•

•
•
•

Πίνακα συμμόρφωσης των Τεχνικών Προδιαγραφών.
Πιστοποιητικό με το οποίο αποδεικνύεται η εγγραφή τους σε επαγγελματικό ή εμπορικό
μητρώο σχετικό με την άσκηση της δραστηριότητας που απαιτείται για την εκτέλεση του
φυσικού αντικειμένου της παρούσας, που θα βρίσκεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία
διενέργειας του διαγωνισμού.
Φορολογική ενημερότητα
Ασφαλιστική ενημερότητα
Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986 στην οποία ο προσφέρων δηλώνει ότι:
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, έκδοσης τελευταίου τριμήνου από την
ημερομηνία της πρόσκλησης.
Η Επιτροπή Διαγωνισμού έχει τη δυνατότητα πριν την υπογραφή της Σύμβασης, να ζητήσει από τον
προσωρινό ανάδοχο την προσκόμιση των δικαιολογητικών, τα οποία αναφέρονται στην ανωτέρω
υπεύθυνη δήλωση.
Οι προσφορές θα εξεταστούν από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης και θα επιλεγεί ο
προμηθευτής με τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή, από εκείνους των οποίων οι προσφορές έχουν
κριθεί ως αποδεκτές με βάση τους συνημμένους όρους.
Το ποσοστό του αναλογούντος ΦΠΑ, θα αναφέρεται χωριστά. Σε διαφορετική περίπτωση θεωρείται
ότι έχει συνυπολογισθεί στην τιμή της προσφοράς.
Οι προσφορές θα ισχύουν για 90 ημέρες.
Η εξόφληση των τιμολογίων θα γίνει σε 45 με 60 ημέρες από την παραλαβή αυτών από το Τμήμα
Προμηθειών Δ.Υ. & Αποθηκών, και την υπογραφή των σχετικών πρωτοκόλλων από την επιτροπή
παραλαβής.

• Τον ανάδοχο βαρύνει κράτηση 0,06% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην κ. Μ. Γραμματικόπουλο, στο τηλέφωνο:
2310 966644.
Η Προϊσταμένη του Τμήματος
Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών
Ελένη Παχατουρίδου
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