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Ι. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1ο (Αντικείµενο Προµήθειας)
Η παρούσα συγγραφή αφορά την αναβάθµιση πληροφοριακού εξοπλισµού,
συµπεριλαµβανοµένου Εξυπηρετητών ∆ικτύου τύπου Blade, όπως περιγράφεται στις
τεχνικές προδιαγραφές.

Άρθρο 2ο

(Ισχύουσα διάταξη)

Η παρούσα προµήθεια θα γίνει βάσει των διατάξεων της 11389/23-3-93 απόφασης
Υπουργείου Εσωτερικών όπου ορίστηκε ο ενιαίος κανονισµός προµηθειών Οργανισµών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).

Άρθρο 3ο (Τρόπος εκτέλεσης της προµήθειας)
Συµβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:
 Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων
 Οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών
 Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισµός

Άρθρο 4ο (Σύµβαση)
Ο προµηθευτής µετά την ανακοίνωση της παραγγελίας και αποδοχής της από αυτόν
σύµφωνα µε τον Νόµο, υποχρεούται να προσέλθει σε ορισµένο τόπο και χρόνο όχι
µικρότερο των πέντε (5) ηµερών ούτε µεγαλύτερο των δέκα (10), για να υπογράψει την
σχετική σύµβαση και να καταθέσει την κατά άρθρο 5 της παρούσας, εγγύηση για την
καλή εκτέλεση αυτής.

Άρθρο 5ο (Εγγύηση)
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καθορίζεται σε 5% επί της συµβατικής αξίας
της προµήθειας, παρέχεται δε µε εγγυητική επιστολή. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της
σύµβασης επιστρέφεται στον ή προµηθευτή µετά την οριστική παραλαβή από την
αρµόδια επιτροπή.

Άρθρο 6ο (Χρόνος παράδοσης και εγκατάστασης)
Ο χρόνος παράδοσης του υλικού είναι επιθυµητό να µην υπερβαίνει τις 30 ηµέρες από
την υπογραφή της σχετικής σύµβασης και θα φέρουν πιστοποιητικά γνησιότητας.και µε
τα απαραίτητα Τεχνικά φυλλάδια.

Σελίδα 1

από τις 5

Άρθρο 7ο (Χρόνος εγγύησης)
Ο χρόνος εγγύησης τόσο του υλικού όσο και του λογισµικού ορίζεται σε τρία (3)
τουλάχιστον χρόνια για τους Η/Υ µετρούµενος από την ηµεροµηνία της παραλαβής.

Άρθρο 8ο (Ποινικές ρήτρες-Έκπτωση προµηθευτών)
Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συµβατικής προθεσµίας εκτέλεσης των
προµηθειών µπορεί να επιβληθεί σε βάρος των προµηθευτών ποινική ρήτρα σύµφωνα
µε τις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 9ο (Πληµµελής κατασκευή)
Εάν η εγκατάσταση και η λειτουργία τόσο του υλικού όσο και του λογισµικού δεν είναι
σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης, και των τεχνικών προδιαγραφών ή εµφανίζουν
ελαττώµατα ή ελλείψεις οι προµηθευτές υποχρεούται να αποκαταστήσουν ή βελτιώσουν
αυτές, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 10ο (Φόροι, Τέλη, Κρατήσεις)
Οι προµηθευτές υπόκεινται σε όλους τους βάσει των κειµένων διατάξεων φόρους, τέλη
και κρατήσεις που ισχύουν κατά την ηµέρα της υπογραφής της σύµβασης πλην του ΦΠΑ
που βαρύνει τον ∆ήµο.

Άρθρο 11ο (Παραλαβή)
Θα γίνει από την οικεία επιτροπή
για την σωστή λειτουργία του υλικού και του
λογισµικού.
Εάν κατά την παράδοση εγκατάσταση και δοκιµή για την σωστή λειτουργία από το πιο
πάνω αναφερόµενο τµήµα του υλικού διαπιστωθούν ελλείψεις θα αναφερθούν µε έκθεση
στους προµηθευτές οι οποίοι υποχρεούται να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για
την αποκατάσταση των δυσλειτουργιών. Μετά από την ενέργεια αυτή διενεργείται, βάσει
κειµένων διατάξεων η οριστική παραλαβή.
______________________________________________________________________
____

ΙΙ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
Η προµήθεια αυτή περιλαµβάνει Μηχανογραφικό εξοπλισµό σύγχρονης τεχνολογίας,
συµπεριλαµβανοµένου Εξυπηρετητών ∆ικτύου σε διάταξη Blade, που είναι απαραίτητος
για την ορθή, έγκυρη και αδιάλειπτη λειτουργία των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών, που
υποστηρίζονται από την ∆/νση Πληροφορικής του ∆ήµου Πειραιά.
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.
Όλος ο εξοπλισµός προορίζεται για την αναβάθµιση του ήδη εγκατεστηµένου
συστήµατος Blade Server M1000 της κατασκευάστριας εταιρείας Dell. Είναι
αυτονόητο ότι ο νέος εξοπλισµός θα είναι απόλυτα συµβατός µε τον υπάρχοντα.
Τα προσφερόµενα προϊόντα θα είναι τελευταίας κατασκευής, απολύτως καινουργή και
θα συνοδεύονται µε εγγύηση καλής λειτουργίας από τον κατασκευαστικό οίκο
τουλάχιστον τρία (3) έτη.
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Τα Τεχνικά χαρακτηριστικά των ειδών της προµήθειας αναφέρονται στους κατωτέρω
πίνακες.
Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΥΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ.
Προµηθευτής ο οποίος δεν θα έχει συµπληρώσει λεπτοµερώς τους πίνακες αποκλείεται από τον
διαγωνισµό.

ΙΙα. Blade Server ΤΜΧ -1- (Ένα)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Ονοµασία
Τα τµήµατα που συνθέτουν το σύστηµα
του µικροϋπολογιστή, να είναι απολύτως
συµβατά µε το εγκατεστηµένο σύστηµα
Blade Server που διαθέτει ο ∆ήµος
Περαιά (DELL M1000).
Γενικά Χαρακτήρισα
Τύπος:
Να αναφερθούν:
•
Κατασκευαστής
•
Μοντέλο:
•
Αρχιτεκτονική:
•
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
•
Πιστοποιητικά (Ποιότητας,
Προστασίας περιβάλλοντος κλπ)
Εγκατεστηµένη δυνατότητα
αποµακρυσµένης και τοπικής
διαχείρισης:
Τύπος επεξεργαστή:

Συχνότητα Λειτουργίας:
ου
Λανθάνουσα Μνήµη Επεξεργαστών 2
επιπέδου (L2 Cache):
Πλήθος εγκατεστηµένων επεξεργαστών:
Μνήµη:
Μέγεθος προσφερόµενης κεντρικής
µνήµης RAM ανά server:
∆υνατότητα επέκτασης κεντρικής µνήµης
RAM για κάθε server:
∆υνατότητα ∆ιπλασιασµού
προεγκατεστηµένης (προσφερόµενης)
κεντρικής µνήµης RAM, χωρίς
αντικατάσταση της υπάρχουσας µνήµης:
Σκληρός ∆ίσκος
•
Κατασκευαστής
•
Μοντέλο
•
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Τύπος θέσης:
Ελεγκτής Σκληρών µε υποστήριξη
Hardware RAID:
Πλήθος εγκατεστηµένων δίσκων:
Χωρητικότητα Μονάδων ∆ίσκων
έκαστης:

Υποχρεωτική απαίτηση

ΝΑΙ

Απάντηση
Προµηθευτή

Παρατηρήσεις
Προτείνεται ο Blade
Server M610 της
Dell.

Blade Server
Ναι

Ναι
Τετραπλού πυρήνα παρόµοιου
Intel Xeon Ε5607 ή
αντίστοιχων επιδόσεων άλλου
κατασκευαστή
Τουλάχιστον ≥ 2,26 GHz
Τουλάχιστον 8Mbytes

Να αναφερθεί

Τουλάχιστον 2 (δύο)
Τουλάχιστον 8 Gbytes / DDR3/
1333MHz
Τουλάχιστον µέχρι τα 92
Gbytes
Επιθυµητό

Να αναφερθούν
Εσωτερικός
Ναι

Τύπος ελεγκτή δίσκου:

Τουλάχιστον 2 (δύο)
Τουλάχιστον 1 Τbytes /
7200 rpm
SAΤΑ

Προσαρµοστής ∆ικτύου
Κατασκευαστής:
Ethernet Gigabit NIC:

Να αναφερθεί
Τουλάχιστον 1 (µία πόρτα)

Εγγύηση

Χρονική ∆ιάρκεια:
Χρόνος απόκρισης:
Τόπος :

3 Χρόνια του κατασκευαστή
Επόµενη Εργάσιµη Μέρα
(Next Business Day)
Στον Χώρο µας (On Site)
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ΣΚΛΗΡΟΙ ∆ΙΣΚΟΙ ΤΜΧ-10 (δέκα)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Ονοµασία

Απάντηση
Προµηθευτή

Υποχρεωτική απαίτηση

Παρατηρήσεις

Να αναφερθούν

•
Κατασκευαστής
•
Μοντέλο
•
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Χωρητικότητα Μονάδων ∆ίσκων
έκαστης:

Τουλάχιστον 900 Βbytes /
10000 rpm
SAS

Τύπος ελεγκτή δίσκου:
Εγγύηση

3 Χρόνια του κατασκευαστή
Επόµενη Εργάσιµη Μέρα
(Next Business Day)
Στον Χώρο µας (On Site)

Χρονική ∆ιάρκεια:
Χρόνος απόκρισης:
Τόπος :

Μεταγωγείς ∆ικτύου ΤΜΧ-8 (οχτώ)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Ονοµασία
•
•
•

Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πλαίσιο Rack Mounted 19”

Υποχρεωτική απαίτηση

Να αναφερθούν

Απάντηση
Προµηθευτή

Παρατηρήσεις

Τεχνικές προδιαγραφές
και Λειτουργικότητα
αντίστοιχα µε το
SWITCH SLM248GTEU της CISCO

ΝΑΙ

Αποµακρυσµένος έλεγχος και
διαχείριση µε διαδικτυακή
εφαρµογή.(remote monitoring and
configuration via web browser)
Προσφερόµενες θύρες 10/100BaseTΧ
Να διαθέτει τουλάχιστον δύο
υποδοχές για την τοποθέτηση
δοµοστοιχείων µε θύρες :
100/1000Gigabit Switch (πλέον 4
expandable Gigabit ports)

48

ΝΑΙ

Secure management via SSH/SSL
and secure user control via 802.1x &
MAC filtering

ΝΑΙ

IGMP snooping, L2/L3 COS, queuing
& scheduling for Voice/Video

ΝΑΙ

Intelligent traffic management with
Rate Limiting, Policing, Shaping, and
Storm control

ΝΑΙ

Εγγύηση

Χρονική ∆ιάρκεια:
Χρόνος απόκρισης:

Τόπος :

3 Χρόνια του
κατασκευαστή
Επόµενη Εργάσιµη
Μέρα (Next Business
Day)
Στον Χώρο µας (On
Site)
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ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α
1
2
3

ΕΙ∆ΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1
10
8

Blade Server
Σκληροί ∆ίσκοι
Μεταγωγείς ∆ικτύου

Η προµήθεια των ηλεκτρονικών υλικών, σύµφωνα µε τις Τεχνικές προδιαγραφές θα
βαρύνει τον Κ. Α. 10.7134.39
του προϋπολογισµού Oικ. έτους 2012.
Συνολική Τιµή : 18.000 €
Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται ο ΦΠΑ 19%
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∆. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ

Θ. ΥΦΑΝΤΙ∆ΗΣ
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Ο
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Ι. ΜΕΛΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥΜΠΕΚΗΣ
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