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ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονοµικού
ΤΜΗΜΑ: Προµηθειών, ∆.Υ.
& Αποθηκών
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Χ. Τσελεγκαρίδου
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 966928
Fax: 2310 283117
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ΠΡΟΣ
Κάθε ενδιαφερόµενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για την ετήσια φιλοξενία λογισµικού AIMMS σε Cloud Server, χρήση πιστοποιητικού
ασφαλείας δεδοµένων SSL και δέσµευση domain name µε επέκταση .gr
Η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., προκειµένου να προβεί στην εξασφάλιση των κάτωθι ετήσιων υπηρεσιών:
1. Φιλοξενία λογισµικού AIMMS σε Cloud Server
2. Χρήση πιστοποιητικού ασφαλείας δεδοµένων SSL
3. ∆έσµευση domain name µε επέκταση .gr

προσκαλεί
κάθε ενδιαφερόµενο, να καταθέσει προσφορά σε κλειστό φάκελο, στον οποίο θα αναγράφεται το
αντικείµενο της προµήθειας, µέχρι την Πέµπτη 22 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 14:00 στη διεύθυνση:
ΕΥΑΘ ΑΕ
Τµήµα Προµηθειών, ∆.Υ. & Αποθηκών
8ος όροφος Τσιµισκή 98,
Τ.Κ. 54622 Θες/νίκη
σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
Σύµφωνα µε τον κατασκευαστή-υλοποιητή του AIMMS o Cloud Server πρέπει να έχει τα ακόλουθα
χαρακτηριστικά
•
•
•
•
•

Τουλάχιστον µία (1) CPU µε ένα (1) core
Τουλάχιστον 1,75 GB RAM
Τουλάχιστον σκληρό δίσκο χωρητικότητας 70 GB
Τουλάχιστον λειτουργικό σύστηµα Windows 2012 R2
Τουλάχιστον γραµµή µε µηνιαίο όγκο µεταφοράς 5GB
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Σύµφωνα µε τον κατασκευαστή-υλοποιητή του AIMMS οι προτεινόµενες προδιαγραφές για το
πιστοποιητικό SSL είναι ως εξής
•
•
•
•
•
•

Υποστήριξη Domain Validation
Να περιέχει ιδιωτικό κλειδί
Να υποστηρίζει ανταλλαγή κλειδιών, υποστηρίζοντας εξαγωγή σε Personal Information
Exchange (.pfx) file
Η κρυπτογράφηση πρέπει να είναι τουλάχιστον 128 bits
Να υποστηρίζει δηµόσιο κλειδί 2048-bits
Ως αλγόριθµος κρυπτογράφησης προτείνεται ο RSA

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
•

•
•
•
•

Οι προσφορές θα εξεταστούν από την αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης και θα επιλεγεί ο
προµηθευτής µε τη χαµηλότερη συνολικά προσφερόµενη τιµή, από εκείνους των οποίων οι
προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές µε βάση τις συνηµµένες τεχνικές προδιαγραφές.
Η προσφερόµενη τιµή των υπηρεσιών θα δοθεί ανά µονάδα και συνολικά.
Το ποσοστό του αναλογούντος ΦΠΑ, θα αναφέρεται χωριστά. Σε διαφορετική περίπτωση
θεωρείται ότι έχει συνυπολογισθεί στην τιµή της προσφοράς.
Οι προσφορές θα ισχύουν για 60 ηµέρες.
Η εξόφληση των τιµολογίων θα γίνει σε 45 µε 60 ηµέρες από την παραλαβή αυτών από το
Τµήµα Προµηθειών ∆.Υ. & Αποθηκών, και την υπογραφή των σχετικών πρωτοκόλλων από την
επιτροπή παραλαβής.

Για περισσότερες πληροφορίες επί των τεχνικών προδιαγραφών, µπορείτε να απευθυνθείτε στον
κ. Μηνά Γραµµατικόπουλο στο τηλέφωνο: 2310 966644.

Η Προϊσταµένη του Τµήµατος
Προµηθειών, ∆.Υ. & Αποθηκών

Ελένη Παχατουρίδου

