
              
         

 

                  Αγξίλην,      10     Απξηιίνπ 2020 

ΔΙΙΖΛΗΘΖ   ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ                                       Αξηζκ. Πξση.6351 

       ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ     

       6η ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ  

ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ  ΑΗΡΩΙ/ΛΗΑΠ   
ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΖ ΚΝΛΑΓΑ ΑΓΟΗΛΗΝ 

 

Γπαθείο : Ξπομηθειών   ΑΛΑΟΡΖΠΖ ΠΡΝ ΓΗΑΓIΘΡYΝ 
Ρασ. Γ/νζη         : 3ο σλμ Δ.Ν. Αγπινίος-Ανηιππίος   

Ρασ. Θώδικαρ : 30100, Αγπίνιο   
Ξληποθοπίερ : Γ. Γούλα    

Ρηλ.                   : 26413-61221   
Fax : 26410-25955   

E-maill gnaprom@gmail.com   

 
ΘΔΚΑ:« ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΞΝΒΝΙΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΛΑΒΑΘΚΗΠΖ ΘΔΛΡΟΗΘΩΛ ΞΝΓΝΚΩΛ 

ΓΗΑ ΡΖΛ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑ ΡΝ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΝ ΠΠΡΖΚΑΡΝΠ». 

1. Αλαβάζκηζε θεληξηθψλ ππνδνκψλ γηα ηελ ιεηηνπξγηά ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο, πποϋπολογιζμού 

δαπάνηρ 26.000,00 € + Φ.Ξ.Α. 

 

ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ:  26.000,00 € + Φ.Ξ.Α. 

 

Έρνληαο ππφςηλ: 
 

1 Σηο δηαηάμεηο ζε ηζρχ ηνπ Ν. 2286 / 1995 [ΦΔΚ 19/Α/95] « Πξνκήζεηεο Γεκνζίνπ Σνκέα θαη ξπζκίζεηο 

ζπλαθψλ ζεκάησλ» δειαδή ηηο παξ. 1 έσο 11 ηνπ άξζξνπ 2 θαη ην άξζξν 3 ζχκθσλα κε ην Ν.4412/2016. 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3329/2005 «Δζληθφ χζηεκα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο» 

(ΦΔΚ 81/Α/4-4-05) σο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 3527/2007 (ΦΔΚ 25/Α/9-2-07). 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3580/2007 «Πξνκήζεηεο θνξέσλ επνπηεπνκέλσλ απφ ην ΤΤΠΚΑ» (ΦΔΚ 134/Α/18-6-07). 

4.  Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 166/2003 «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηελ νδεγία 2000/35/ ηεο 29-6-

2000 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο». 

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3861/2010 (ΦΔΚ 112/Α/13-07-2010) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή 

αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν 

«Πξφγξακκα δηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 113/10   αξζ.4 παξ.3 « Αλάιεςε Τπνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο». 

7. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3867/2010 ηνπ άξζξνπ 27 παξ. 12 «κέρξη ηελ νινθιήξσζε ησλ δηαγσληζκψλ θαζψο θαη 

ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ έρνπλ ιήμεη ζπκβάζεηο ή θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν δηαπξαγκάηεπζε γίλεηαη κε βάζε ηε 

ρακειφηεξε ηηκή ηεο εγρψξηαο αγνξάο φπσο θαηαγξάθεηαη ζην Παξαηεξεηήξην ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ 

Ν3846/2010»  

8. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4270/14 (ΦΔΚ 143 Α/28-06-2014) : Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελ-

ζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) - δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο εθηφο ησλ παξαγξάθσλ 1 έσο 5 

ηνπ άξζξνπ 132 θαη ησλ 133 θαη 134 φπσο θαηαξγήζεθαλ κε ην Ν.4412/2016. 

9. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4281/2014 (ΦΔΚ A 160/08-08-2014) Μέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο, νξγαλσηηθά ζέκαηα Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο εθηφο ησλ άξζξσλ 134 έσο 

138,139,157 θαη ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 201 πνπ θαηαξγήζεθαλ κε ην Ν.4412/2016. 

10. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο 

Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ. 

11. To ππ.αξηζκ. 853/27-03-2018 έγγξαθν ηεο Κεληξηθήο Αξρήο Πξνκεζεηψλ Τγείαο κε ζέκα: Γηεπθξηληζηηθέο 

νδεγίεο γηα ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4472/2017 θαη ηηο ζπκβάζεηο Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ ησλ Φνξέσλ Παξνρήο 

Τπεξεζηψλ Τγείαο θαη ηεο Δζληθήο  Κεληξηθήο Αξρήο Πξνκεζεηψλ Τγείαο. 



12.To άξζξν 22Α ηνπ Ν.4472/2017 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 4542/2018 πνπ αλαθέξεη φηη: « Δηδηθφηεξα 

ζε φ,ηη αθνξά ζηελ πξνκήζεηα πγεηνλνκηθνχ πιηθνχ, αλαιψζηκνπ πιηθνχ θαη αγαζψλ ή ππεξεζηψλ, εληφο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ έθαζηνπ θνξέα, ε αξκνδηφηεηα γηα ηελ έγθξηζε ζθνπηκφηεηαο, αλεμαξηήησο πνζνχ, αλήθεη 

ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην έθαζηνπ, ππαγφκελνπ ζηε Γ.Τ.ΠΔ., θνξέα, θαη ζηνλ Γηνηθεηή ή Τπνδηνηθεηή ηεο 

αξκφδηαο ΤΠΔ γηα ηνπο θνξείο ηεο Πξσηνβάζκηαο. 

13. Σν ππ.αξηζ.4343/09-03-2020 αίηεκα ηεο Πιεξνθνξηθήο  
 14. Σελ  αξ.   771/2020 κε  ΑΓΑ:6ΚΜΜ46904Μ-ΠΦ2   απφθαζε  δέζκεπζεο  δαπάλεο. 

15. Σελ  ππ. αξηζκ. πξάμε  13ε/09.04.2020 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνχιηνπ γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δηαδηθαζίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ. 

 

Σν Γ.Ν. ΑΙΣΩΛ/ΝΙΑ-Ννζειεπηηθή Μνλάδα Αγξηλίνπ  πξνβαίλεη ζηελ δηελέξγεηα δηαδηθαζίαο ζπιινγήο θιεηζηψλ 

νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ γηα ηελ αλαβάζκηζε θεληξηθψλ ππνδνκψλ γηα ηελ ιεηηνπξγηά ηνπ πιεξνθνξηαθνχ 

ζπζηήκαηνο, άθξσο απαξαίηεηεο  γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ, κέζσ αλάξηεζεο  ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

Ννζνθνκείνπ, ζην ΚΗΜΓΗ  θαη ζηε Γηαχγεηα , ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ ζρεηηθά. 

Παξαθαινχκε λα θαηαζέζεηε έωρ ηιρ 24-04-2020, ημέπα Ξαπαζκεςή  και ώπα 14.00μ.μ. ζρεηηθή 

έγγπαθη κλειζηή πποζθοπά (ζηην οποία θα αναγπάθεηαι η θπάζη  «Νικονομική πποζθοπά » ηο 

θέμα και ο απιθμόρ  ππωηοκόλλος ηος αναπηημένος εγγπάθος). 

       εκεηψλεηαη φηη : 

      Οη ελδηαθεξφκελνη πξέπεη καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο λα ππνβάινπλ θαη ηα παξαθάησ: 

 ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ 

      Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986(Α/75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη,  ζηελ  νπνία 

πξέπεη: 

 Να αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο θαη φηη απνδέρνληαη πιήξσο ηνπο φξνπο ηεο 

πξφζθιεζεο ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ.  

 Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο  είλαη:  

αζθαιηζηηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, πνπ αθνξνχλ εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο 

θαη επηθνπξηθήο) θαη θνξνινγηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 

 Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν 

επαγγεικαηηθφ επηκειεηήξην. 

.   Να δειψλεηαη ππεχζπλα, φηη ζε πεξίπησζε πνπ αλαδεηρζεί αλάδνρνο, δεζκεχεηαη λα ηελ εθηειέζεη ζε ρξνληθφ 

δηάζηεκα πνπ ζα ηνπ νξίζεη ην Ννζνθνκείν. 

Ο ρξφλνο πιεξσκήο ζα είλαη ζχκθσλνο κε ην Π.Γ 166/5-06-2003. 

       Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ κε ην Σκεκα Πιεξνθνξηθεο  ηνπ  Ννζνθνκείνπ γηα   επηπιένλ 

πιεξνθνξίεο. (ηει.2641361123)  

       

     ΑΛΑΙΡΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ  

1. Αναβάθμιζη κενηπικών ςποδομών για ηην λειηοςπγιά ηος πληποθοπιακού ζςζηήμαηορ, 

πποϋπολογιζμού δαπάνηρ 26.000,00 € + Φ.Ξ.Α. 

ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΝ ΠΠΡΖΚΑΡΝΠ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ ΘΑΗ ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ 

 Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε δχν (2) εμππεξεηεηψλ (server). 

 Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε, ελφο (1) εμσηεξηθνχ ζπζηήκαηνο απνζήθεπζεο (San Storage).  

 Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε, ελφο (1) εμσηεξηθνχ εθεδξηθνχ ζπζηήκαηνο απνζήθεπζεο (Nas Storage) 

 Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε, Λνγηζκηθνχ Virtualization VMWare πνπ δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ινγηθήο 

θαηάηκεζεο ηνπ θπζηθνχ εμνπιηζκνχ ζε πνιιά ινγηθά κέξε εθκεηαιιεπφκελν πιήξσο ηελ ππνινγηζηηθή 
ηζρχ ηνπ εμνπιηζκνχ. 

 Δθπαίδεπζε ζε δηαρεηξηζηέο γηα πιήξε αμηνπνίεζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ πξναλαθεξζέληνο Δμνπιηζκνχ. 

 Φπζηθή εγθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ. 

 Μεηαθνξά θαη παξακεηξνπνίεζε ηνπ Πιεξνθνξηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλν ζην 

Ννζνθνκείν. 
 

ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ ΘΔΛΡΟΗΘΝ ΠΠΡΖΚΑΡΝΠ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ & ΞΖΟΔΠΗΩΛ ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ 

 

1 

 

ΔΜΞΖΟΔΡΖΡΖΠ (SERVER) ΓΗΑ VIRTUALIZATION 
 



Α/Α ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΑΞΑΗΡΖΠΖ 

1.1 Ο πξνζθεξφκελνο Δμνπιηζκφο πξέπεη λα είλαη 

ζχγρξνλνο θαη λα κελ ππάξρεη αλαθνίλσζε πεξί 
αληηθαηάζηαζεο /απφζπξζεο ηνπ). 

ΝΑΙ 

1.2 Όινη νη εμππεξεηεηέο λα είλαη ηνπ ηδίνπ θαηαζθεπαζηή ΝΑΙ 

1.3 Σα ζπζηήκαηα λα έρνπλ πηζηνπνίεζε CE ΝΑΙ 

1.4 Πξνζθεξφκελνο αξηζκφο επεμεξγαζηψλ (CPU) αλά 

εμππεξεηεηή  
≥ 1 

1.5 Τπνζηεξηδφκελνο αξηζκφο επεμεξγαζηψλ (CPU) αλά 
εμππεξεηεηή  

≥ 2 

1.6 Πξνζθεξφκελνο αξηζκφο ππξήλσλ (cores) αλά 

επεμεξγαζηή (CPU)  
≥ 8 

1.7 πρλφηεηα ιεηηνπξγίαο ησλ πξνζθεξφκελσλ 

επεμεξγαζηψλ (CPU)  
≥ 2.1 GHz 

1.8 Μλήκε Cache ησλ επεμεξγαζηψλ   11ΜΒ 

1.9 Να ππνζηεξίδεηαη ε ηαπηφρξνλε εθηέιεζε πνιιαπιψλ 

λεκάησλ αλά ππξήλα (multi-threading). 
ΝΑΙ 

1.10 Να παξέρεηαη πιήξεο ππνζηήξημε γηα hardware assisted 
x86 virtualization (αλάινγα κε ηνλ θαηαζθεπαζηή 

απαηηνχληαη ηα θαηάιιεια processor extensions, π.ρ. 
AMD-V, Intel VT-x θιπ) 

ΝΑΙ 

1.11 Μέγεζνο πξνζθεξφκελεο κλήκεο (GB)  ≥ 64 

1.12 Μέγεζνο ππνζηεξηδφκελεο κλήκεο (GB)  ≥ 768 

1.13 Σχπνο παξερφκελεο κλήκεο DDR4 ή ηζνδχλακνο ή 

αλψηεξνο 
ΝΑΙ 

1.14 πρλφηεηα ιεηηνπξγίαο παξερφκελεο κλήκεο  ≥ 2666 MHz 

1.15 ρεηηθά κε ηηο κλήκεο λα ππνζηεξίδνληαη ραξαθηεξηζηηθά 

δηαζθάιηζεο αθεξαηφηεηαο δεδνκέλσλ SDDC , ADDDC, 
Mirroring, Rank Sparing 

ΝΑΙ 

1.16 O εμππεξεηεηήο λα ππνζηεξίδεη ηνπιάρηζηνλ 3 PCI slots 

ηερλνινγίαο PCIe 3.0 
NAI 

1.17 O εμππεξεηεηήο λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ έλα (1) 

ειεγθηή δίζθσλ ζε επίπεδν πιηθνχ (hardware) κε 

ππνζηήξημε RAID-1, RAID-0, RAID-10, RAID 5 & RAID 
50 ηερλνινγίαο 12G 

ΝΑΙ 

1.18 O εμππεξεηεηήο λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο (4) 
ζχξεο Gigabit Δthernet   

ΝΑΙ 

1.19 O εμππεξεηεηήο λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ 8 ζέζεηο 

δίζθσλ  
ΝΑΙ 

1.20 O εμππεξεηεηήο λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ δχν (2) 
δίζθνπο ηχπνπ 6Gbps SAS M2 32 GB ε δηάηαμε mirror 

NAI 

1.21 O εμππεξεηεηήο λα δηαζέηεη έλα HBA SAS 12 Gbit Dual 

port 
NAI 

1.22 O εμππεξεηεηήο λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ δχν (2) 

ηξνθνδνηηθά (power supplies) θαη ηνπο αληίζηνηρνπο 
αλεκηζηήξεο (fans) κε δπλαηφηεηα αιιαγήο ελ 

ιεηηνπξγία (hot-plug) 

NAI 

1.23 Σα Λεηηνπξγηθά πζηήκαηα VMWARE, LINUX λα 
ππνζηεξίδνληαη επίζεκα απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ 

εμνπιηζκνχ 

NAI 

1.24 Να παξέρεηαη ζχζηεκα δηαγλσζηηθνχ ειέγρνπ κέζσ 
ιπρληψλ 

ΝΑΙ 

1.25 Να παξέρεηαη ιχζε δηαρείξηζεο (HW & SW) ε νπνία λα 

ππνζηεξίδεη θαη’ ειάρηζηνλ ηα εμήο : 
 Health status γηα CPU, Μλήκε, PCI adapters, 

Σξνθνδνηηθά, αλεκηζηήξεο, ηνπηθνχο δίζθνπο. 

 Power On / Off 

NAI 



 Power Capping & Monitoring 

 Remote OS Deployment 

 Virtual Media 

 LDAP, DDNS, SNMP 

 Integration κε θνλζφιεο δηαρείξηζεο vCenter, 

Microsoft System Center 

1.26 O εμππεξεηεηήο λα δηαζέηεη Trusted Platform Module 

(TPM)  
NAI 

1.27 Δγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3) εηψλ 
απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή κε επηζθεπή on-site θαη απφθξηζε 

ηνπιάρηζηνλ Next Business Day (NBD). 

ΝΑΙ 

1.28 πλνιηθφο αξηζκφο δηαθνκηζηψλ/εμππεξεηεηψλ. 2 

1.29 Τπνζηεξημε ΣPM 1.2  NAI 

1.30 Τπνζηήξημε ελεξγνπνίεζεο/απελεξγνπνίεζεο ηνπ 
ζπζηήκαηνο κέζσ ηνπ πεξηβάιινληνο δηαρείξηζεο 

(remote power on/off) θαζψο θαη απνκαθξπζκέλνπ 
reboot ησλ εμππεξεηεηψλ . 

ΝΑΙ 

1.31 Τπνζηήξημε 3 εηψλ θαηαζθεπαζηή κε αληαπφθξηζε NBD ΝΑΙ 
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SAN STORAGE 

 

 Εηηούμενορ απιθμόρ ζςζηημάηων  : 1 

Α/Α ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΑΞΑΗΡΖΠΖ 

2.1 Ο πξνζθεξφκελνο Δμνπιηζκφο πξέπεη λα είλαη ζχγρξνλνο 

θαη λα κελ ππάξρεη αλαθνίλσζε πεξί αληηθαηάζηαζεο 
/απφζπξζεο ηνπ). 

ΝΑΙ 

2.2 Σν πξνζθεξφκελν ππνζχζηεκα δίζθσλ λα είλαη ηνπ ηδίνπ 

θαηαζθεπαζηή κε ηνπο εμππεξεηεηέο 
ΝΑΙ 

2.3 Σν πξνζθεξφκελν ζχζηεκα λα πεξηιακβάλεη 

ραξαθηεξηζηηθά πςειήο δηαζεζηκφηεηαο 99.999%,  ρσξίο 
θαλέλα κνλαδηθφ ζεκείν αζηνρίαο (no single point of 

failure). Σν πνζνζηφ δηαζεζηκφηεηαο λα απνδεηθλχεηαη απφ 

έγγξαθα ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

ΝΑΙ 

2.4 Σν πξνζθεξφκελν ζχζηεκα λα δηαζέηεη δηπινχο ειεγθηέο 

(dual-controller) κε ζπλνιηθή κλήκε Cache (Read/Write) 

ηχπνπ flash. 

>= 16 GB 

2.5 Σν πξνζθεξφκελν ζχζηεκα λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ κία 

ζχξα gigabit γηα δηαρείξηζε 
ΝΑΙ 

2.6 Σν πξνζθεξφκελν ζχζηεκα λα ππνζηεξίδεη ηνπιάρηζηνλ 
90,000 random disk read IOPS  

ΝΑΙ 

2.7 Tν πξνζθεξφκελν ζχζηεκα λα ππνζηεξίδεη ιεηηνπξγία 

Failover ζε πεξίπησζε βιάβεο θάπνηνπ ειεγθηή 
ΝΑΙ 

2.8 Να ππνζηεξίδεη εηδνπνίεζε κέζσ email, θαζψο επίζεο θαη 

Telnet, SSH & SNMP 
NAI 

2.9 Σν πξνζθεξφκελν ζχζηεκα λα ππνζηεξίδεη εγγελψο 
ηνπιάρηζηνλ ηα RAID levels: 0, 1, 5, 6 θαη 10 

ΝΑΙ 

2.10 Να παξέρνληαη ηνπιάρηζηνλ 4 δηεπαθέο 12G SAS πξνο 

ηνπο εμππεξεηεηέο 
ΝΑΙ 

2.11 Σν πξνζθεξφκελν ζχζηεκα λα ππνζηεξίδεη ηελ ηερλνινγία 

Σhin Provisioning. Να πξνζθεξζεί. 
ΝΑΙ 

2.12 Σν πξνζθεξφκελν ζχζηεκα λα ππνζηεξίδεη ηελ ηερλνινγία 
Snapshots. Να πξνζθεξζεί. 

NAI 

2.13 Σν πξνζθεξφκελν ζχζηεκα λα ππνζηεξίδεη ηελ ηερλνινγία 

Real Time Tiering γηα φινπο ηνπο πξνζθεξφκελνπο ηχπνπο 
δίζθσλ.  

NAI 

2.14 Σν πξνζθεξφκελν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεη 

δίζθνπο 2.5” & 3.5” ηερλνινγηψλ SSD, SAS, NL SAS 
NAI 



2.15 Αξηζκφο ππνζηεξηδφκελσλ δίζθσλ 2.5” ρσξίο ηελ 
πξνζζήθε επηπιέσλ controllers 

>= 80 

2.16 Αξηζκφο πξνζθεξφκελσλ δίζθσλ ηερλνινγίαο SAS 10k rpm 
>= 7 

2.17 Xσξεηηθφηεηα πξνζθεξφκελσλ δίζθσλ SAS 10k rpm 
>= 900GB 

2.18 Τπνζηήξημε γηα Self Encrypted Drives 
NAI 

2.19 To ζχζηεκα λα ππνζηεξίδεη δηακνηξαζκφ ησλ δεδνκέλσλ 

ζε φιεο ηηο νκάδεο δίζθσλ 
ΝΑΙ 

2.20 Να ππνζηεξίδεηαη δηαρείξηζε κέζσ GUI 
NAI 

2.21 Να κελ απαηηείηαη άδεηα ρξήζεο γηα ηε ζχλδεζε ησλ 

servers ζην storage 
NAI 

2.22 Δγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ 3 εηψλ απφ ηνλ 

θαηαζθεπαζηή κε επηζθεπή on-site θαη απφθξηζε NBD 
ΝΑΙ 
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ΙΝΓΗΠΚΗΘΝ ΔΗΘΝΛΗΘΩΛ ΚΖΣΑΛΩΛ 
 

Α/Α ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΑΞΑΗΡΖΠΖ 

3.1 Καηαζθεπαζηήο Λνγηζκηθνχ  
ΝΑΙ 

3.2 
Πξέπεη λα πξνζθεξζεί έλα εληαίν πξντφλ 
πνπ λα θαιχπηεη ην ζχλνιν ησλ 

πξνδηαγξαθψλ πνπ αθνινπζνχλ 

ΝΑΙ 

3.3 Να αλαθεξζεί ε νλνκαζία θαη ηξέρνπζα 
έθδνζε & ππν-έθδνζε ηνπ πξντφληνο 

ΝΑΙ 

 ΔΗΓΗΘΑ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ  

3.4 

Κεληξηθή δηαρείξηζε ησλ εηθνληθψλ 
κεραλψλ θαη ησλ πφξσλ ησλ 

εμππεξεηεηψλ απφ θνλζφια δηαρείξηζεο 

ζε γξαθηθφ πεξηβάιινλ (GUI) 

ΝΑΙ 

3.5 
Μεηαθνξάο (migration) ελφο Virtual 

Machine απφ έλαλ θπζηθφ εμππεξεηεηή 
ζε άιινλ ρσξίο δηαθνπή ιεηηνπξγίαο 

ΝΑΙ 

3.6 

Πξνζηαζία απφ ζθάικα ιεηηνπξγίαο 

θπζηθνχ εμππεξεηεηή κε απηφκαηε 
επαλεθθίλεζε φισλ ησλ Virtual 

Machines ζε άιινπο θπζηθνχο 

Δμππεξεηεηέο 

ΝΑΙ 

3.7 
Λήςε ζηηγκηφηππσλ (snapshots) ησλ 

Virtual Machines γηα ιφγνπο backup ή 
δνθηκψλ 

ΝΑΙ 

3.8 
Απεηθφληζε ηνπ ζπλφινπ ησλ Virtual 

Machines, ησλ Hosts θαη ησλ κεηαμχ 
ηνπο ζρέζεσλ ζε γξαθηθφ πεξηβάιινλ 

ΝΑΙ 

3.9 Γηαρείξηζε φισλ ησλ Virtual Machines 

θαη πξφζβαζε ζηελ θνλζφια απηψλ 
ΝΑΙ 

3.10 

Παξαθνινχζεζε ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν 
ηεο δηαζεζηκφηεηαο ησλ Virtual 

Machines θαη ησλ θπζηθψλ 
εμππεξεηεηψλ 

ΝΑΙ 

3.11 Δηδνπνηήζεηο γηα ζθάικαηα ή ζπκβάληα κέζσ email, 

SNMP traps 
ΝΑΙ 

3.12 
Αξηζκφο ππνζηεξηδφκελσλ θπζηθψλ 

εμππεξεηεηψλ (Host) πξνζθεξφκελεο 

αδεηνδφηεζεο 

>= 3 

3.13 Να πξνζθεξζεί ε θνλζφια δηαρείξηζεο 

ηεο εηθνληθήο ππνδνκήο κέζσ GUI 
ΝΑΙ 

3.14 

Να πξνζθεξζεί εηθνληθφ applianceκε 
δπλαηφηεηα de-duplicated D2D backup 

ησλ εηθνληθψλ κεραλψλ, ηνπ ίδηνπ 
θαηαζθεπαζηή 

ΝΑΙ 

 
ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ HYPERVISOR 

ΠΡΖΛ ΞΟΝΠΦΔΟΝΚΔΛΖ ΔΘΓΝΠΖ 
 

3.15 Δγθαηάζηαζε απεπζείαο ζηνλ θπζηθφ 

εμππεξεηεηή (Bare-metal architecture) 
ΝΑΙ 

3.16 Μέγηζηνο αξηζκφο θπζηθψλ 
επεμεξγαζηψλ (CPUs) αλά εμππεξεηεηή 

>= 2 

3.17 Γπλαηφηεηα ρξήζεο SAN LUNs (storage 

area network) γηα απνζεθεπηηθφ ρψξν 
ΝΑΙ 

3.18 Γπλαηφηεηα ρξήζεο iSCSI LUNs γηα 

απνζεθεπηηθφ ρψξν 
ΝΑΙ 

 
ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ VIRTUAL 
MACHINES ΠΡΖΛ ΞΟΝΠΦΔΟΝΚΔΛΖ 

ΔΘΓΝΠΖ 

 



 

 

4 
 

 

ΠΠΡΖΚΑ ΑΞΝΘΖΘΔΠΖΠ NAS STORAGE  
 

 Εηηούμενορ απιθμόρ ζςζηημάηων  : 1 

Α/Α ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΑΞΑΗΡΖΠΖ 

4.1 Σχπνο: Full Tower ΝΑΙ 

4.2 Πιήζνο ππνδνρέσλ δίζθσλ 
>=4 

4.3 - Τπνζηήξημε δίζθσλ: >= 4 x 2.5"/3.5" SATA 6Gb/s, 
SATA 6Gb/s, 3Gb/s HDD ή SSD  

ΝΑΙ 

4.4 Σχπνο επεμεξγαζηή: >= 2 Core, >=1,5 GHz 
NAI 

4.5 Μλήκε RAM ζπζηήκαηνο >=1 GB 

4.6 Τπνζηεξηδφκελε Μέγηζηε κλήκε πζηήκαηνο >=7 GB 

4.7 Πξσηφθνιιν επηθνηλσλίαο: SATAIII Hotswappable 
ΝΑΙ 

4.8 Τπνζηήξημε RAID: 0, 1, 5, 6, 10, JBOD 
ΝΑΙ 

4.9 Απηφκαηε Λεηηνπξγία Back-up 
NAI 

4.10 πλδεζηκφηεηα : 2 x Gigabit Ethernet 
ΝΑΙ 

4.11 Θχξεο USB 3.0 >= 3, ε κία ζηελ κπξνζηηλή πξφζνςε 
ΝΑΙ 

4.12 Κνπκπηά: Power, Reset, USB Auto Copy  
ΝΑΙ 

4.13 Κξππηνγξάθεζε: AES 256 bit 
NAI 

4.14 Τπνζηεξηδφκελα Πξσηφθνιια: 
CIFS/SMB, AFP (v3.3), NFS(v3), FTP, FTPS, SFTP, TFTP, 

HTTP(S), Telnet, SSH, iSCSI, SNMP, SMTP, θαη SMSC 

NAI 

4.15 Δξγαιείν απνκαθξπζκέλεο δηαρείξηζεο ηνπ NAS 
NAI 

4.16 Να ππνζηεξίδεη εηδνπνίεζε κέζσ email 
ΝΑΙ 

4.17 Να ππνζηεξίδεηαη δηαρείξηζε κέζσ GUI 
ΝΑΙ 

4.18 Δγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ 2 έηε 
ΝΑΙ 

 ΠΘΙΖΟΝΠ ΓΗΠΘΝΠ ΓΗΑ NAS STORAGE  

 
 

4.19 Μέγεζνο Γίζθνπ: 3.5"εζσηεξηθφο 
 

ΝΑΙ 

4.20 Cache: >=64MB 
NAI 

4.21 Σαρχηεηα πεξηζηξνθήο δίζθνπ: >=5400 rpm 
ΝΑΙ 

4.22 Σχπνο Γηαζχλδεζεο: SATA: 6.0Gb/s 
NAI 

4.23 Αξηζκφο πξνζθεξφκελσλ δίζθσλ ηερλνινγίαο ηχπνπ NAS 
(ηχπνπ RED ή εθάκηιιν)  

>=5 

4.24 Υσξεηηθφηεηα πξνζθεξφκελσλ δίζθσλ ηχπνπ NAS 

(ηχπνπ RED ή εθάκηιιν) 
>=3 TB 

4.25 Δγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο 
>= 3 Έηε 

3.19 Μέγηζηνο αξηζκφο εηθνληθψλ 
επεμεξγαζηψλ αλά Virtual Machine 

ΝΑΙ 

 ΞΝΠΡΖΟΗΜΖ  

3.20 3 εηψλ θαηαζθεπαζηή 
ΝΑΙ 



 

ΑΞΑΗΡΝΚΔΛΔΠ ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ 

 

Δξςπηπεηηηέρ (Servers) - Hypervisors 

Παξαθάησ πεξηγξάθνληαη ηα θεληξηθά ζεκεία πινπνίεζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππνδνκήο ρσξίο λα πεξηνξίδνληαη 

απζηεξψο ζε απηά: 
Ξεπιγπαθή 

- πλαξκνιφγεζε & θπζηθή εγθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο. 

- Φπζηθή  ζχλδεζε  ηνπ  ζπζηήκαηνο  θαη  ησλ  ππνζπζηεκάησλ  ηνπ  ζηελ ειεθηξνινγηθή ππνδνκή  
ηνπ  Ννζνθνκείνπ  θαη  ζην  πθηζηάκελν  ζχζηεκα αδηάιεηπηεο παξνρήο ξεχκαηνο (UPS). 

- Ρχζκηζε παξακέηξσλ ησλ controllers παξαθνινχζεζεο θαη δηαρείξηζεο ζε δηάηαμε πςειήο 
δηαζεζηκφηεηαο. 

- Δγθαηάζηαζε Λεηηνπξγηθψλ πζηεκάησλ (Hypervisors) ζηνπο Servers. 

- Δθηέιεζε δνθηκψλ & έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο. 
 

Αποθηκεςηικό Πύζηημα (Storage) 

Παξαθάησ πεξηγξάθνληαη ηα θεληξηθά ζεκεία πινπνίεζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππνδνκήο ρσξίο λα πεξηνξίδνληαη 
απζηεξψο ζε απηά: 

Ξεπιγπαθή 

- Φπζηθή εγθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ζχλδεζή ηνπ ζηελ ειεθηξνινγηθή ππνδνκή  ηνπ  
Ννζνθνκείνπ  θαη  ζην  πθηζηάκελν  ζχζηεκα  αδηάιεηπηεο παξνρήο ξεχκαηνο (UPS). 

- Πξνγξακκαηηζκφο & δεκηνπξγία ινγηθψλ κνλάδσλ δίζθνπ ζχκθσλα κε ηελ απαηηνχκελε ιεηηνπξγηθή 
αξρηηεθηνληθή ζε ζπλελλφεζε κε ηνπο ππεπζχλνπο ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

- Γηαζχλδεζε    θαη    παξακεηξνπνίεζε    ησλ    δηθηπαθψλ    πξσηνθφιισλ επηθνηλσλίαο ηνπ 
ζπζηήκαηνο κε ηελ πθηζηάκελε Ethernet δηθηπαθή ππνδνκή. 

- Πην ζπγθεθξηκέλα: 

 Παξακεηξνπνίεζε  CIFS  γηα  ρξήζε  ηνπ  Storage  σο  File  Server, θιπ. 
 Ρχζκηζε & δηαζχλδεζε ηνπ ζπζηήκαηνο κε ην LAN ηεο λέαο ππνδνκήο κέζσ iSCSI. 

 Ρχζκηζε & δηαζχλδεζε ηνπ ζπζηήκαηνο κε ηνπο Servers κε back-to- back FC δηαζχλδεζε. 
- Ρχζκηζε  Quality  of  Service  βάζεη  ηεο  επηζπκεηήο  πξνηεξαηφηεηαο  ησλ εθαξκνγψλ ηεο λέαο 

ππνδνκήο ζε ζπλελλφεζε κε ηνπο ππεπζχλνπο ηα ΔΠΑ. Τινπνίεζε  Active-Active  configuration  κε  

απηφκαην  failover  θαη  Load. 
- Balancing ησλ LUNs. 

- Ρχζκηζε,  παξακεηξνπνίεζε  &  πξνγξακκαηηζκφο  κεραληζκνχ  δεκηνπξγίαο ηνπηθψλ ζηηγκηαίσλ 
αληηγξάθσλ κε integration ησλ λέσλ εθαξκνγψλ. 

- Ρχζκηζε,      παξακεηξνπνίεζε      &       πξνγξακκαηηζκφο      δεκηνπξγίαο απνκαθξπζκέλσλ  

αληηγξάθσλ  ζε  άιιν  ζχζηεκα  εληφο  ή  εθηφο  ηεο ππάξρνπζαο ππνδνκήο κε ζχγρξνλν ή 
αζχγρξνλν ηξφπν ιεηηνπξγίαο. 

- Ρχζκηζε & πξνγξακκαηηζκφο απηφκαηεο εηδνπνίεζεο ηνπ administrator ζε πεξίπησζε βιάβεο κε φινπο 
ηνπο δηαζέζηκνπο απφ ην ζχζηεκα κεραληζκνχο.  

- Δθηέιεζε δνθηκψλ & έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο. 
 

Ιογιζμικό Virtualization & Server Consolidation 

Παξαθάησ πεξηγξάθνληαη ηα θεληξηθά ζεκεία πινπνίεζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ινγηζκηθνχ ρσξίο λα 

πεξηνξίδνληαη απζηεξψο ζε απηά: 
Ξεπιγπαθή 

- Δγθαηάζηαζε δηαρεηξηζηηθνχ ινγηζκηθνχ (θνλζφιαο). Δγθαηάζηαζε hypervisors ζηνπο 2 rack servers. 
- Γεκηνπξγία 2 πξνδηαγεγξακκέλσλ Δηθνληθψλ Δμππεξεηεηψλ κε ηηο απαηηνχκελεο ζπλζέζεηο ζε 

ζπλάξηεζε κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ξφινπ πνπ ζα έρεη  θαη  ηεο  Λεηηνπξγηθήο  Αξρηηεθηνληθήο  πνπ  ζα  

αθνινπζεί  ν  θάζε εμππεξεηεηήο. 
- Δγθαηάζηαζε ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ ζηνπο εηθνληθνχο εμππεξεηεηέο κε βαζηθή δηθηπαθή θαη 

ιεηηνπξγηθή παξακεηξνπνίεζε. 
- Γεκηνπξγία cluster πςειήο δηαζεζηκφηεηαο κε θεληξηθφ ζεκείν απνζήθεπζεο, ην πξνδηαγεγξακκέλν 

ζχζηεκα απνζήθεπζεο (storage). 

- Παξακεηξνπνίεζε εηθνληθψλ εμππεξεηεηψλ γηα ηελ πξνηεξαηφηεηά ηνπο ζηα απνζέκαηα πνπ 
πξνέξρνληαη απφ ηνπο πφξνπο ησλ θπζηθψλ εμππεξεηεηψλ ζηνπο νπνίνπο θηινμελνχληαη νη 

hypervisors. 
- Παξακεηξνπνίεζε ινγηζκηθνχ γηα εηδνπνίεζε ηνπ δηαρεηξηζηή ζε πεξηπηψζεηο ζθαικάησλ κέζσ email, 

SNMP traps ή/θαη νπνηνπδήπνηε άιινπ δηαζέζηκνπ ηξφπνπ. 
- Δθηέιεζε δνθηκψλ & έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο. 

 



πηπεζίερ για παπαμεηποποίηζηρ ΝΞΠ ΑΠΘΙΖΞΗΝΠ™  ζηη νέα ςποδομή 

Παξαθάησ πεξηγξάθνληαη ηα θεληξηθά ζεκεία πινπνίεζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ινγηζκηθνχ ρσξίο λα 

πεξηνξίδνληαη απζηεξψο ζε απηά: 

Γενική Ξεπιγπαθή 
- Δγθαηάζηαζε ινγηζκηθνχ. 

- Παξακεηξνπνίεζε ησλ image servers (CPU / Ram / HDD’s / Network). Παξακεηξνπνίεζε Oracle 
Database Server. 

- Παξακεηξνπνίεζε Oracle Application Server. 
- Tuning Oracle Database Server. Tuning Oracle Application Server. 

- Δθηέιεζε δνθηκψλ & έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο. 

- Αιιαγή ζηνπο ζηαζκνχο εξγαζίαο ησλ θιηληθψλ πξνθεηκέλνπ λα ζπλδένληαη ζηνλ λέν DB server. 
- Αιιαγή  ζηνπο  ζηαζκνχο  εξγαζίαο  ησλ  γξακκαηεηψλ,  φπνπ  ρξεζηκνπνηνχληαη απεπζείαο 

εθηππψζεηο ζηνπο εθηππσηέο. 
- Γηαρσξηζκφο εξγαζηψλ αλά server. 

- Παξακεηξνπνίεζε δηαδηθαζηψλ Λήςεο & Αλάθηεζεο Αληηγξάθσλ Αζθαιείαο (Backup/Recovery), 

Planning Backup Strategy: Γεκηνπξγία schedule job, rman script. 
- πλδξνκή  ζην  ηκήκα  πιεξνθνξηθήο  φζνλ  αθνξά  ηνλ  έιεγρν  ιήςεο  ησλ αληηγξάθσλ αζθαιείαο 

& Γηαρείξηζε Flash Recovery Area. 
- Έιεγρνο   θαιήο   ιεηηνπξγίαο   εθαξκνγψλ   θαη   δηαζπλδέζεσλ   Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνχ 

πζηήκαηνο ηνπ Ννζνθνκείνπ 
- Να πξαγκαηνπνηεζεί έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη παξακεηξνπνίεζε ζηα λέα ιεηηνπξγηθά ζηηο 

παξαθάησ εθαξκνγέο ΑΚΛΗΠΙΟ™ FINANCE, PERSONELL, PHARMACY, DP PATIENT, CARE 

 

Ξποϋποθέζειρ ζςμμεηοσήρ 

 Δπηηξέπεηαη ε θαηάζεζε πξνζθνξψλ κφλν γηα ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ. 

 Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα παξέρεη ππεξεζίεο ξχζκηζεο/παξακεηξνπνίεζεο/ 

βειηηζηνπνίεζεο επί  ησλ  ππνδνκψλ  (Database  -  Application  Server  -  θιπ)  πνπ  ιεηηνπξγεί  ην 

Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα (ΟΠ),  θαζψο  θαη  επί  ηνπ  ίδηνπ  ηνπ  ΟΠ, παξέρνληαο  

επί  πνηλή  απνθιεηζκνχ: 
-  ζρεηηθή βεβαίσζε απφ ηελ εηαηξεία πνπ έρεη εγθαηαζηήζεη ην ΟΠ ζην Ννζνθνκείν γηα ηελ ηερληθή 

επάξθεηα πινπνίεζεο απηψλ είηε  
- θαηάζεζε ζρεηηθψλ απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ (ζπκβάζεηο, πξσηνθφιια παξαιαβήο θιπ) απφ αλάινγα 

έξγα  

θαη  λα ζπκπεξηιάβεη ζηελ πξνκήζεηα απηψλ θαη ην ζρεηηθφ θφζηνο, ην  νπνίν ζα εκθαλίδεηαη ζηελ νηθνλνκηθή 
πξνζθνξά μερσξηζηά. 

 
                 ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΚΡΙΒΔΙΑ                                              Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ 

                Η ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΗ ΣΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ                                      Αλδξέαο η. Σζψιεο                                              
       

 
             
                 

                                                                                     

                 

               


