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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ο ∆ήµος Πειραιά ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην προµήθεια ενός
συστήµατος αποθήκευσης αντιγράφων ασφαλείας για υποστήριξη των υπηρεσιακών
µονάδων του ∆ήµου.
Τα τεχνικά στοιχεία που περιγράφονται αποτελούν τις ελάχιστες τεχνικές
προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν τα προσφερόµενα προϊόντα. Ως εκ τούτου οι
ενδιαφερόµενοι προµηθευτές πρέπει να προσφέρουν προϊόντα που θα διαθέτουν
ισότιµα ή ανώτερα τεχνικά χαρακτηριστικά. Τα προσφερόµενα προϊόντα θα είναι
τελευταίας κατασκευής, απολύτως καινούργια και θα συνοδεύονται µε εγγύηση
καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) ετών από την ηµεροµηνία της παραλαβής.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ονοµασία

Υποχρεωτική απαίτηση

Μέγιστη µνήµη SDRAM

Intel Atom Quad Core 2,4GHz ή
ανώτερος
>= 4
>= 2,4GHz
>= 2GB
>= 2
>= 8GB

Θέσεις δίσκων

>= 4

Τύποι δίσκων που υποστηρίζονται
∆ιαστάσεις δίσκων που
υποστηρίζονται
Θύρες δικτύου RJ45

SATA και SSD

Επεξεργαστής
Πυρήνες επεξεργαστή
Συχνότητα λειτουργίας επεξεργαστή
Μνήµη SDRAM
Υποδοχές µνήµης

Ταχύτητα θυρών δικτύου

Απάντηση
Προµηθευτή

Παρατηρήσεις

2,5” και 3,5”
>= 4
10/100/1000

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ονοµασία

Υποχρεωτική απαίτηση

Θύρες USB 3.0

>= 2
1U Rack mountable
>= 2
RAID 0,1,5,6,10

∆ιαστάσεις συσκευής
Hot swappable τροφοδοτικά
∆υνατότητες RAID

Απάντηση
Προµηθευτή

Παρατηρήσεις

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ονοµασία

Υποχρεωτική απαίτηση

∆ιαχείριση µέσω φυλλοµετρητή
∆υνατότητα λειτουργίας ως backup
station µε remote replication σε άλλη
συσκευή
∆υνατότητα λειτουργίας ως
surveillance station
∆υνατότητα οµαδοποίησης θυρών
δικτύου
∆υνατότητα διασύνδεσης µε το Active
Directory
∆υνατότητα επέκτασης
αποθηκευτικού χώρου µε χρήση
πρόσθετης συσκευής
Μέγιστος υποστηριζόµενος χώρος
αποθήκευσης
Υποστήριξη VMware, Microsoft
Hyper-V
Αριθµός δίσκων που θα
περιλαµβάνονται ανά συσκευή
Χωρητικότητα κάθε δίσκου
Τύπος δίσκων που θα
περιλαµβάνονται

NAI
ΝΑΙ

Απάντηση
Προµηθευτή

Παρατηρήσεις

NAI
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
>= 96ΤΒ
ΝΑΙ
>= 4
>= 4ΤΒ
SATA III (6 Gbit/s), NAS Edition,
3,5”

Η προµήθεια θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 118 & 221 του Ν.
4412/16
Η δαπάνη της προµήθειας ανέρχεται στο ποσό των 1.998,88€ συµπ/νου ΦΠΑ 24%

Οι οικονοµικές προσφορές θα κατατίθενται στο Τµήµα Προµηθειών Κεντρικό
∆ηµαρχείο, ∆ραγάτση 12, 3ος όροφος, , ή µε fax στο 2132022106 ή µε e-mail στο
promithies@pireasnet.gr έως και την Παρασκευή 06-07-2018
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µε το Τµήµα Προµηθειών &
Υπηρεσιών στο τηλ 2132022088 και στην ∆/νση Πληροφορικής στο τηλ
2132022408 -2420
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

Σ. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ

