Θεσσαλονίκη 04/10/2016
Αρ. πρωτ. 27495

ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

Δ/ΝΣΗ: Οικονομικού
ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών, Δ.Υ.
& Αποθηκών
ΠΛΗΡ.: Α. Μίσκος
ΤΗΛ: 2310-966967

ΠΡΟΣ
Κάθε ενδιαφερόμενο

ΘΕΜΑ: «Προμήθεια συσκευών backup για SAP Servers»
Η Εταιρία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε, προκειμένου να προβεί στην προμήθεια
συσκευών backup για τους Servers του Λογισμικού SAP, προϋπολογισμού δαπάνης 10.000,00€
πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με τον Πίνακα 1 και τις Τεχνικές Προδιαγραφές που ακολουθούν
Προσκαλεί
κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά, μέχρι την Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2016 και ώρα
14:30 στη διεύθυνση:
Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.
Τμήμα Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών
8ος όροφος Τσιμισκή 98,
Τ.Κ. 54622, Θεσσαλονίκη
FAX: 2310 283117
Πίνακας 1 – Ενδεικτικές Τιμές Κόστους
Αριθμός
Προϋπολογιζόμενη
Κωδικός
τεμαχίων /
Σύνολο
Παρατηρήσεις
τιμή μονάδας
CPV
αδειών
Συσκευή
backup

1

4.000,00€

4.000,00€

Δυνατότητα
εκκίνησης VMWare
από backup και
λειτουργία αυτού

Σκληροί
Δίσκοι
συσκευής
Backup

7

215,00€

1.505,00€

Δίσκοι για συσκευή
Backup

30211200-3

Λογισμικό
backup

3 physical
server (2
CPU per
server)

1.500,00€

4.500,00€

Δυνατότητα backup
VMware σε
λειτουργία

48731000-1

30213000-5

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Τα απαιτούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά της συσκευής backup είναι τα εξής (*):
Επεξεργαστής

Τουλάχιστον Intel i5 Quad-Core

Μνήμη

Τουλάχιστον 8GB RAM με επέκταση έως 32GB RAM και
τουλάχιστον τέσσερις (4) υποδοχές μνήμης

Δίσκοι

Τουλάχιστον οκτώ (8) δίσκοι 2.5” και 3.5”

Μέγιστη συνολική
υποστηριζόμενη
χωρητικότητα (raw capacity)

Τουλάχιστον 48TB

Επέκταση Δίσκων

Υποστήριξη τουλάχιστον οκτώ (8) θηκών επέκτασης δίσκων

Hot-Swap

Υποστήριξη hot-swap αλλαγής δίσκων

Υποστήριξη εσωτερικής
Cache

Τουλάχιστον δύο (2) mSata

Θύρες Δικτύου LAN

• Τουλάχιστον τέσσερις (4) θύρες Gigabit, επεκτάσιμες σε οκτώ (8)
θύρες Gigabit
• ή τέσσερις (4) θύρες 10 Gigabit και τέσσερις (4) θύρες Gigabit

Θύρες Επέκτασης

Τουλάχιστον δύο (2) θύρες PCI-E

USB Θύρες

Τουλάχιστον τέσσερις (4) USB 3.0 και τέσσερις (4) USB 2.0

HDMI Θύρες

Τουλάχιστον μια (1) θύρα HDMI

Διαστάσεων

Rack Mounted

Τροφοδοτικά

Τουλάχιστον δύο (2) Redundant/Hot Swap τροφοδοτικά, με μέγιστη
κατανάλωση λειτουργίας 150W

Ταχύτητα Ανάγνωσης

Τουλάχιστον 440MB/s

Ταχύτητα Εγγραφής

Τουλάχιστον 440MB/s

Raid

Υποστήριξη raid 5 + Spare

Virtualization

Υποστήριξη εικονικών μηχανών VMWARE (εγκατάσταση και
εκτέλεση από τον ίδιο εξοπλισμό) και δυνατότητα δημιουργίας
Snapshots αυτών

Λογισμικό

Λογισμικό antivirus και καμερών ασφαλείας με υποστήριξη
τεσσάρων (4) έως 72 καμερών

Λειτουργικό Σύστημα

Δυνατότητα εγκατάστασης εφαρμογών

Διαχείριση

Δυνατότητα διαχείρισης της συστοιχίας μέσω δικτύου από Web
Browser ή από εξειδικευμένο λογισμικό με γραφικό περιβάλλον το
οποίο θα πρέπει να προσφερθεί

Καταγραφή

Αναλυτική καταγραφή της κατάστασης του συστήματος (σκληροί
δίσκοι, ανεμιστήρες, κτλ.) και του ιστορικού και των στατιστικών
δραστηριότητας

Ειδοποιήσεις

Αποστολή ειδοποιήσεων μέσω e-mail σε περίπτωση βλάβης

Υποστήριξη δυνατότητας
απομακρυσμένης
αναπαραγωγής σε
πραγματικό χρόνο
iSCSI

Υποστήριξη πρωτοκόλλου iSCSI και iSCSI Lun Backup

Χρόνος παραγωγής
προσφερόμενου μοντέλου

Δεν πρέπει να έχει σταματήσει η παραγωγή του ή να βρίσκεται στην
κατάσταση End Of Life

Χρόνος Εγγύησης

Τουλάχιστον 3 έτη

Να υποστηρίζεται με συσκευές ίδιου κατασκευαστή

Τα απαιτούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά των σκληρών δίσκων συσκευής backup είναι τα εξής (*):
Ποσότητα

Επτά (7) Δίσκοι

Χωρητικότητα σε Data

4ΤΒ ανά τεμάχιο

Ταχύτητα περιστροφής

7200rpm

Cache MB

128

Δυνατότητα Hot Swap

Ναι

Χρόνος Εγγύησης

Τουλάχιστον 3 έτη

Χρόνος παραγωγής
προσφερόμενου μοντέλου

Δεν πρέπει να έχει σταματήσει η παραγωγή του ή να βρίσκεται στην
κατάσταση End Of Life

Τα απαιτούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά του λογισμικού backup είναι τα εξής (*):
Online Backup

Δυνατότητα backup εικονικών μηχανών (VM WARE) όσο αυτά είναι
σε λειτουργία, χωρίς να πρέπει να γίνουν shutdown και χωρίς να
επηρεαστεί η λειτουργία τους.

Υποστήριξη Backup
εικονικών μηχανών

Τουλάχιστον VMware vSphere και Microsoft Hyper-V

Σύνδεση λογισμικού Backup

Δυνατότητα λήψης backup σε NAS, DAS και κασετών αποθήκευσης
μέσω του υφιστάμενου εξοπλισμού/λογισμικού

Ανάκτηση εικονικών
μηχανών

Πλήρης ανάκτηση εικονικών μηχανών σε οποιοδήποτε server και
δυνατότητα γρήγορης ανάκτησης μόνο των δεδομένων που έχουν
αλλαχθεί

Ανάκτηση δεδομένων από
λειτουργικά συστήματα

Microsoft Windows, Linux, Mac OS, Unix

Active Directory

Δυνατότητα αναζήτησης και ανάκτησης στοιχείων active directory
(χρήστες, ομάδες, πληροφορίες Η/Υ, επαφών και κωδικών)

Microsoft Exchange

Προβολή και ανάκτηση Exchange Server (2010, 2013, 2016) e-mail,
επαφών κτλ. . Υποστήριξη ανάκτησης αρχικής θυρίδας e-mail
(original mailbox)

Βάσεις Δεδομένων SQL

Ανάκτηση βάσεων δεδομένων SQL (αρχεία κινήσεων, αρχεία
καταγραφής, πίνακες, διαδικασίες, όψεις κλπ.)

Microsoft SharePoint

Προβολή backup SharePoint με δυνατότητα αναζήτησης και
γρήγορης επαναφοράς μεμονωμένων στοιχείων ή πλήρους
SharePoint Site

Βάσεις Δεδομένων Oracle

Ανάκτηση βάσεων δεδομένων Oracle (αρχεία κινήσεων, αρχεία
καταγραφής, πίνακες, διαδικασίες, όψεις κλπ.)

Αποσφαλμάτωση εικονικών
μηχανών

Δυνατότητα εκτέλεσης ενός ή περισσοτέρων εικονικών μηχανών σε
αποκλεισμένο περιβάλλον και δυνατότητα αποσφαλμάτωσης,
δοκιμής και εκπαίδευσης παραγωγικών εικονικών μηχανών (χωρίς
αυτό να επηρεάζει την λειτουργία της επιχείρησης)

Διαχείριση μέσω ιστοσελίδας

Ανάκτηση αρχείων, VM μηχανών, βάσεων δεδομένων μέσω
ιστοσελίδας

Μεμονωμένα αρχεία Backup

Αποθήκευση VM μηχανών σε ξεχωριστά αρχεία Backup και
δυνατότητα εξαίρεσης μεμονωμένων αρχείων και φακέλων κατά τη
διάρκεια Backup και Restore

(*) Το προς αγορά υλικό – λογισμικό θα καλύπτει κατ ελάχιστον τα παραπάνω χαρακτηριστικά ή
ισοδύναμα αυτών

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
•
•

•
•
•

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν προσφορά είτε για το σύνολο, είτε για μέρος της
αιτούμενης προμήθειας, αλλά για το σύνολο κάθε είδους.
Οι προσφορές θα εξεταστούν από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης και θα επιλεγεί ο
προμηθευτής (ες) με τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή, εφόσον οι προσφορές έχουν κριθεί ως
αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές.
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 περίπου 45 ημέρες από την έκδοση αυτών και μετά την
υπογραφή των σχετικών πρωτοκόλλων από την επιτροπή παραλαβής.

Η Προϊσταμένη του τμήματος
Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών

Ελένη Παχατουρίδου

