
 

                    
                         

   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ  :  Πρόσκληση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  για  την  «Ανανέωση  ετήσιας

υποστήριξης εξυπηρετητών και συνοδευτικού εξοπλισμού»

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχοντας υπόψη :      

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης

Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ.  87/τ.  Α΄/07-06-2010), όπως τροποποιήθηκε

και ισχύει.

2. Τον  Οργανισμό  Εσωτερικής  Λειτουργίας  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας  Π.Δ.

133/2010  (Φ.Ε.Κ.  226/Α΄/27-12-2010),  όπως  τροποποιήθηκε  και  ισχύει  με  την  81320  &

77909 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης

(Αρ. Φ.Ε.Κ. 4302/30-12-2016).

3. Το Π.Δ. 80/2016  Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες  (Φ.Ε.Κ. 145/Α΄/5-8-2016).

4. Το Ν. 2362/95 «Περί δημοσίου Λογιστικού , ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες

διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 247/τ. Α΄/27-11-1995) ως προς τις διατάξεις οι οποίες ισχύουν μετά την

εφαρμογή του Ν. 4270/2014.

5. Το Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της

Οδηγίας  2011/85/ΕΕ)  –  δημόσιο  λογιστικό  και  άλλες  διατάξεις»  (Φ.Ε.Κ.  143/τ.  Α’/28-06-

2014).

6. Το  Ν.  2286/95 «Προμήθειες  του  δημόσιου  τομέα  και  ρυθμίσεις  συναφών  θεμάτων»

(Φ.Ε.Κ.19/τ. Α΄/01-02-1995).

7. Τις διατάξεις του N. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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8. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  107  του  Ν.  4497/2017  «Τροποποιήσεις  του  ν.  4412/2016

(Α΄147)» (Αρ. Φ. 171/τ. Α΄/13-11-2017).

9. Τις διατάξεις του Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και

την  αποκεντρωμένη  διοίκηση  Ενσωμάτωσης  Οδηγίας  2009/50/ΕΚ» (Φ.Ε.Κ.  85/Α΄/11-4-

2012),  άρθρο 6,  παρ.7 όπως τροποποιήθηκε και  ισχύει  με  το ν.4257/2014 «Επείγουσες

Ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» (Φ.Ε.Κ. 93/Α΄/14-4-2014).

10.  Τις διατάξεις του Ν.2690/1999 περί Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Φ.Ε.Κ. 45/τ. Α΄/9-3-

1999) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

11. Το Π.Δ. 28/2015 (Α΄34) Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και

στοιχεία.

12. Την αριθμ. 35130/739/09-08-2010 απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών περί αύξησης

των χρηματικών ποσών του ν.2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν

προμήθεια  προϊόντων,  παροχή  υπηρεσιών  ή  εκτέλεση  έργων  (Φ.Ε.Κ.  1291/τ.Β΄/11-08-

2010).

13. Τις Δ/ξεις του Ν. 3861/2010 (Αρ. Φ. 112/13-7-2010), τεύχος Α' «Ενίσχυση της διαφάνειας

με  την  υποχρεωτική  ανάρτηση  νόμων  και  πράξεων  των  κυβερνητικών,  διοικητικών  και

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις», όπως

τροποποιήθηκε με τον Ν. 4210/2013, άρθρο 23 παρ. 4.

14. Το Ν.  4013/2011  (Φ.Ε.Κ.  204  Α'/15-9-2011)  «Σύσταση  ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής

Δημοσίων  Συμβάσεων  και  Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων  Συμβάσεων  –

Αντικατάσταση  του  έκτου  κεφαλαίου  του  ν.  3588/2007  (πτωχευτικός  κώδικας)–

Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις».

15. Το Ν.  4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις  – Καταργήσεις,  Συγχωνεύσεις  Νομικών

Προσώπων  και  Υπηρεσιών  του  Δημόσιου  Τομέα  –  Τροποποίηση  Διατάξεων  του  π.δ.

318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθμίσεις», άρθρο 1 και άρθρο 3 (Φ.Ε.Κ. 74/τ. Α’/26-03-2014).

16. Την με αριθμ. 33/08-03-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας

Κεντρικής  Μακεδονίας «Έγκριση  προγράμματος  εκτελεστέων  προμηθειών  Περιφέρειας

Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2019».

17. Το  αριθμ.  19REQ004706065 πρωτογενές  αίτημα  της  Δ/νσης  Διαφάνειας  και

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.  

18. Την με Αρ. Πρωτ. 209568(6387)/30-04-2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ :

61377ΛΛ-ΓΓ8,  ΑΔΑΜ :  19REQ004874902 και  A/A 2321 του Τμήματος Προϋπολογισμού,

Λογιστικής  και  Ταμειακής  Διαχείρισης  της  Π.Κ.Μ.  –  Κ.Α.Ε.  02.21.01.721.0879.01

(καταχωρήθηκε με α/α 2208 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής του Τμήματος

Προϋπολογισμού, Λογιστικής και Ταμειακής Διαχείρισης).

19. Την  αριθμ. 30110(385)/27-01-2017  Απόφαση  Περιφερειάρχη  Κεντρικής  Μακεδονίας

“Περί  μεταβίβασης  αρμοδιοτήτων  των  οργανικών  μονάδων  της  Περιφέρειας  Κεντρικής

Μακεδονίας στους Αντιπεριφερειάρχες και στον Εκτελεστικό Γραμματέα, καθώς και παροχή

2



εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων,  αποφάσεων και  άλλων πράξεων  “ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ”,  στους  Αντιπεριφερειάρχες,  στον  Εκτελεστικό  Γραμματέα,  στους

Προϊσταμένους  των  Γενικών  Διευθύνσεων,των  Διευθύνσεών  /Αυτοτελών  Διευθύνσεων,

Υποδιευθύνσεων, Τμημάτων/Αυτοτελών Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων της Περιφέρειας

Κεντρικής  Μακεδονίας  (Φ.Ε.Κ.  390/Β΄/10-02-2017)  και  την  αριθμ.  Γ.Π.Κ.Μ.οικ.844/26-03-

2018 Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας “Περί ορισμού Αντιπεριφερειάρχη και

ανάθεση  τομέων  ευθύνης  σε  όλους  τους  Αντιπεριφερειάρχες  της  Περιφέρειας  Κεντρικής

Μακεδονίας” (Φ.Ε.Κ. 1266/Β’/10-04-2018).  

Ανακοινώνει ότι:

προτίθεται να προβεί σε  διαδικασία απευθείας ανάθεσης για την    «Ανανέωση ετήσιας  

υποστήριξης εξυπηρετητών και συνοδευτικού εξοπλισμού»

Κριτήριο ανάθεσης : η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά απο-

κλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα έχει διάρκεια ενός (1) έτους από την υπογραφή της.

Η  προϋπολογισθείσα  δαπάνη  της  εν  λόγω  ανάθεσης  ανέρχεται  στο  ποσό  των

12.400,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (10.000,00 € άνευ Φ.Π.Α.), το οποίο κα-

τανέμεται στα έτη 2019 & 2020 ως εξής :

* Για το έτος 2019 το ποσό του προϋπολογισμού του έργου ανέρχεται σε 6.200,00 € συμπε-

ριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (5.000,00 € άνευ Φ.Π.Α.).

* Για το έτος 2020 το ποσό του προϋπολογισμού του έργου ανέρχεται σε 6.200,00 € συμπε-

ριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% ( 5.000,00 € άνευ Φ.Π.Α.).

CPV : 72253200-5 Υπηρεσίες υποστήριξης συστημάτων πληροφορικής

NUTS : EL52 (Κεντρική Μακεδονία)

Η παρούσα Πρόσκληση υπόκειται στους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις :

 ΑΡΘΡΟ 1 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ 

Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι η προμήθεια ετήσιας υποστήριξης για

servers και συνοδευτικού εξοπλισμού που προσφέρουν υπηρεσίες δικτύου και φιλοξενούν

τα δεδομένα της έδρας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας .
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Με τον όρο «υποστήριξη», καλύπτεται για ένα προσυμφωνημένο χρονικό διάστημα ο

εξοπλισμός όχι μόνο σε ότι αφορά την αποκατάσταση σε λειτουργία εξεζητημένων βλαβών

αλλά και την δωρεάν αντικατάσταση υλικού, που δυσλειτουργεί ή έχει καταστραφεί μέσα σε

αυτό το χρονικό διάστημα.

 Η κατάσταση «Εξυπηρετητές και συνοδευτικός εξοπλισμός προς υποστήριξη» που

ακολουθεί περιέχει ανάλυση των ειδών και την επιθυμητή ημερομηνία έναρξης της ετήσιας

υποστήριξης.

Πίνακας Ι
(Εξυπηρετητές και συνοδευτικός εξοπλισμός προς υποστήριξη)

Κατασκευαστής Τύπος συστήματος Σειριακός 
Αριθμός

Επιθυμητή ημερομηνία έναρξης
ανανέωσης υποστήριξης

HPE

BladeSystem c7000 
Enclosure GB8816KBXC 02-07-2019

BL460c G1 CZJ82803PK 02-07-2019

BL460c G1 CZJ84305PF 02-07-2019

BL460c G6 CZJ0400FT5 02-07-2019

ML350 G5 CZJ733040C 02-07-2019

ML350 G5 CZJ7330404 02-07-2019

ML350 G5 CZJ7330406 02-07-2019

ML350 G5 CZJ73207Y2 02-07-2019

ML350 G5 CZJ733040F 02-07-2019

ML350 G5 CZJ733040E 02-07-2019

ML350 G5 CZJ73207XZ 02-07-2019

ML350 G5 CZJ73303ZX 02-07-2019

ML350 G5 CZJ843072U 02-07-2019

DL380 G4 GB8631F7EC 02-07-2019

DL380 G4 GB8631F7EF 02-07-2019

DL180 G5 CZC9074FCM 02-07-2019

DL380G5 CZC71415WM 02-07-2019
EVA4400 - main chassis που 
επίσης περιλαμβάνει:
-8 τεμάχια 1TB FATA HDD 
(AG691B)
-8 τεμάχια 450GB 15K Fibre 
Channel HDD (AG803B)
-1 τεμάχιο T5497B T5497B 
HP Command View EVA4400 
Unlimited SW LTU  

SGA94904GS 02-07-2019
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ
Υποστήριξη – Ελάχιστες απαιτήσεις

Α/Α Απαίτηση Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή

1 Η υποστήριξη είναι ετήσιας διάρκειας και 
περιλαμβάνει ανταλλακτικά και εργασίες.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ

2

Ο Ανάδοχος διαθέτει προσωπικό το οποίο 
είναι εκπαιδευμένο σε συστήματα HPE 
Proliant Servers ( Blades, rackmount, 
Tower) και HPE storages 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ

3
Ο Ανάδοχος διαθέτει προσωπικό 
πιστοποιημένο ως VΜware Certified 
Professional 6.5 (ή ανώτερο).

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ

4

Αν απαιτηθεί, ο Ανάδοχος θα παρέχει 
υποστήριξη σε λογισμικό Vmware vSphere 6
& Vmware vCenter με μέγιστη συνολική 
διάρκεια δεκαπέντε (15) ωρών ετησίως. 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ

5

Σε κάθε περίπτωση κλήσης του Αναδόχου, η
ανταπόκριση τεχνικού θα πρέπει να γίνει το 
αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης 
ημέρας από την αναγγελία της βλάβης. Δεν 
υπάρχει περιορισμός στον μέγιστο αριθμό 
κλήσεων για αντιμετώπιση βλαβών.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ

6

Σε περίπτωση βλάβης υλικού, όλα τα  
ανταλλακτικά θα είναι της κατασκευάστριας 
εταιρίας και ίδιων ή ανώτερων 
προδιαγραφών με τα υλικά που 
αντικαθιστούν. Η υποστήριξη καλύπτει και 
την αντικατάσταση οποιουδήποτε υλικού  
που μπορεί να περιλαμβάνεται στα 
συστήματα του Πίνακα Ι. 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ

7

Εάν ζητηθεί από τον Φορέα, ο Ανάδοχος θα 
προχωρήσει σε αναβάθμιση υλικολογισμικού 
(firmware) των συστημάτων του Πίνακα Ι. 
Τυχόν κόστος επιβαρύνει αποκλειστικά τον 
Ανάδοχο.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ
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ΑΡΘΡΟ 2

 ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι προσφορές τοποθετούνται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα  περιέχει

εις διπλούν :

Α) Φάκελο Δικαιολογητικών συμμετοχής, ο οποίος θα περιέχει :

i  ) Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄75),   όπως εκάστοτε

ισχύει, δίχως να απαιτείται θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής στην οποία δηλώνονται τα

κάτωθι:

α)  Δεν  υπάρχει  σε  βάρος  του  αμετάκλητη  καταδικαστική  απόφαση  σχετικά  με  τα  εξής

αδικήματα:  συμμετοχή σε  εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά

εγκλήματα  ή  εγκλήματα  συνδεόμενα  με  τρομοκρατικές  δραστηριότητες,   ή  ηθική

αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος,  νομιμοποίηση εσόδων

από  παράνομες  δραστηριότητες  ή  χρηματοδότηση  της  τρομοκρατίας,  παιδική

εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων.

β) Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος.

γ) Είναι εγγεγραμμένος στο οικείο επιμελητήριο. 

δ) Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον υποψήφιο ανάδοχο για ένα (1) έτος από την ημέρα

διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης

ε)  Αποδέχεται  ανεπιφύλακτα  όλους  τους  όρους  της  παρούσας  πρόκλησης  εκδήλωσης

ενδιαφέροντος. 

Σημειώνεται ότι για όσα δηλώθηκαν με την ανωτέρω Υπεύθυνη Δήλωση θα

ζητηθεί  προσκόμιση των αντίστοιχων Δικαιολογητικών μόνο από τον προσωρινό

ανάδοχο και πριν την έκδοση της Απόφασης Ανάθεσης, ήτοι :

* Απόσπασμα  Ποινικού  Μητρώου  ή  ισοδύναμο  έγγραφο  που  εκδίδεται  από  αρμόδια

δικαστική ή διοικητική αρχή, τα οποία να έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την

υποβολή τους ή σε περίπτωση έλλειψής τους Υπεύθυνες δηλώσεις (για τα νομικά πρόσωπα

κατατίθεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο), εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της

πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών,

* Πιστοποιητικό του αρμόδιου Πρωτοδικείου ότι δεν τελεί υπό πτώχευση που έχει εκδοθεί

έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του,

* Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως,

στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος να έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες

πριν από την υποβολή τους,

* Αποδεικτικό Εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο εν ισχύ. 

ii) Λοιπά δικαιολογητικά : τα νομικά πρόσωπα θα πρέπει πρόσθετα να υποβάλλουν όλα

τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει η  σύσταση και η νόμιμη εκπροσώπηση  του

6



υποψήφιου Αναδόχου και η τήρηση των σχετικών διατυπώσεων δημοσιότητας, με τις τυχόν

τροποποιήσεις τους. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή

προσφορά, μαζί με την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά  για κάθε

προμηθευτή που συμμετέχει  στην ένωση ή κοινοπραξία.   Συγκεκριμένα  απαιτούνται τα

παρακάτω νομιμοποιητικά έγγραφα, από τα οποία πρέπει να προκύπτουν :

- η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, 

- το τελευταίο τροποποιημένο καταστατικό, 

- το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας 

του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κ.λ.π.), τυχόν τρίτοι, στους 

οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, 

- καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου

Γ      ι  α   τι  ς         Α  νώνυ  μ  ες   Ετ  α      ι  ρ      ί  ες:  

Ανακοίνωση καταχώρησης του ισχύοντος διοικητικού συμβουλίου και της εκπροσώπησης 

της εταιρείας στο ΦΕΚ ή στο ΓΕΜΗ (ΤΑΕ-ΕΠΕ).

Γ      ι  α   τι  ς         Ετ  α      ι  ρ      ί  ες   Π  ε  ρ      ι  ο  ρ      ι  σ  μ  ένης   Ε  υθύνης:  

Ανακοίνωση  καταχώρησης  του τελευταίου  τροποποιημένου  -  κωδικοποιημένου

καταστατικού στο Φ.Ε.Κ. ή στο ΓΕΜΗ (ΤΑΕ-ΕΠΕ).

Γ      ι  α   τι  ς   Ι      δ  ι  ω  τι  κές   Κ  ε  φ  α      λ  α      ι  ουχ  ι  κές,   τι  ς   Ο      μ  ό  ρ  ρ      υθ  μ  ες     κ  α      ι   τι  ς   Ετ  ε  ρ      ό  ρρ      υθ  μ  ες   Ετ  α      ι  ρ      ί  ες:  

Ανακοίνωση  καταχώρησης  του τελευταίου  τροποποιημένου  -  κωδικοποιημένου

καταστατικού στο ΓΕΜΗ (ΤΑΕ-ΕΠΕ).

Γ      ι  α     α      τ  ο  μι  κή         επ  ι  χε  ί  ρ      ηση     – Φυσ  ι  κό   Π  ρ      όσωπο:  

Φωτοαντίγραφο της  βεβαίωσης έναρξης εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.  ή  σχετική

εκτύπωση από το μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσημη

μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά κατατίθενται σύμφωνα με το

άρθρο 1 του Ν.4250/2014 καθώς και το άρθρο 43 του Ν.4605/2019, ήτοι :

α) Εφόσον πρόκειται για δημόσια  έγγραφα κατατίθενται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των

πρωτότυπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους και

β) Εφόσον πρόκειται για ιδιωτικά έγγραφα κατατίθενται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα

αντίγραφα, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή σε απλή φωτοτυπία

εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους.

Β) Χωριστό Φάκελο Τεχνικής Προσφοράς

Εντός του εν λόγω φακέλου θα περιέχεται : 

i) Υπεύθυνη δήλωση  της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄75),  όπως εκάστοτε

ισχύει, δίχως να απαιτείται θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής στην οποία δηλώνεται ότι

με την κατάθεση του φακέλου προσφοράς της η εταιρεία/επιχείρηση αποδέχεται όλους τους
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όρους  και  τις  προϋποθέσεις  της  με  Αρ.  Πρωτ.  209551(6386)/31-05-2019  Πρόσκλησης

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

ii) Συμπληρωμένος (θετικά : “ΝΑΙ”) στο πεδίο “Απάντηση” και αρμοδίως υπογεγραμμένος, ο

Πίνακας II του Παραρτήματος της παρούσας Πρόσκλησης.

iii) Οποιοδήποτε δικαιολογητικό τεκμηριώνει τις απαιτήσεις του εν λόγω Πίνακα.

Γ) Χωριστό Φάκελο Οικονομικής Προσφοράς

Η προσφορά θα δίνεται σε ευρώ (χωρίς και συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). 

Φόροι, ΦΠΑ, κρατήσεις υπέρ τρίτων,  κάθε άλλη νομική επιβάρυνση καθώς και κάθε άλλη

δαπάνη μη ρητά καθοριζόμενη από την παρούσα, επιβαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει

να έχουν συνυπολογισθεί στην προσφορά του διαγωνιζόμενου.

Προσφορά  που  θα  υπερβαίνει  τη  συνολική  προϋπολογισθείσα  δαπάνη

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24% (12.400,00 €), θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Σημειώνεται ότι η προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται σε υποστήριξη δώδεκα (  12  ) μηνών  

από την υπογραφή της σύμβασης.

Η Υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται :

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών

εταιρειών (O.E. και Ε.Ε.) και Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών (Ι.Κ.Ε.) από τους διαχειριστές,

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), από τον νόμιμο εκπρόσωπο, ο οποίος

δηλώνει για όλα τα μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας και για την εταιρεία ό τι δεν υπάρχει σε

βάρος  τους  καθώς  και  σε  βάρος  της  εταιρείας  αμετάκλητη  καταδικαστική  απόφαση

σχετικά με τα αντίστοιχα αδικήματα.

ΑΡΘΡΟ 3

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι ενδιαφερόμενοι  δύνανται  να καταθέσουν την προσφορά τους σε σφραγισμένο

φάκελο  αυτοπροσώπως,  ταχυδρομικά  (με  συστημένη  επιστολή)  ή  μέσω  εταιρείας

ταχυμεταφορών (courier),  στα γραφεία  του Τμήματος  Προμηθειών,  26ης Οκτωβρίου 64,

Τ.Κ.: 546 27, Θεσ/νίκη με την προϋπόθεση ότι θα έχουν περιέλθει στην υπηρεσία μας και θα

έχουν  πρωτοκολληθεί έως την Δευτέρα     10  /06/2019 και ώρα 12 : 00 μ.μ.   .

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από τη διενεργούσα τη διαδικασία

της  ανάθεσης  υπηρεσία  στα  γραφεία  του  Τμήματος  Προμηθειών,  παρουσία  των

προσφερόντων  ή  των  νομίμως  εξουσιοδοτημένων  εκπροσώπων  τους την  ίδια  μέρα

(Δευτέρα     10  /06/2019) και ώρα 13 : 00 μ.μ.   .

Για περαιτέρω πληροφορίες για την εν λόγω ανάθεση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν

να  απευθύνονται στο τηλέφωνο  2313 – 319.101 (για τεχνικά θέματα) & στο τηλέφωνο 2313

– 319.146 (για λοιπά θέματα).

8



ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Με το άνοιγμα του φακέλου της προσφοράς, αξιολογείται ο φάκελος των Δικαιολογη-

τικών συμμετοχής, ήτοι η ορθότητα κατάθεσης της Υπεύθυνης Δήλωσης και των λοιπών δι-

καιολογητικών.  Κατόπιν, ο Φάκελος της Τεχνικής Προσφοράς αξιολογείται με τη συνδρομή

της Διεύθυνσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Π.Κ.Μ., ως αρμόδιας Υπηρεσί-

ας,  λόγω  τεχνογνωσίας,  για  τη  σύνταξη  των  τεχνικών  προδιαγραφών  της  παρούσας

πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 Όσες προσφορές θα αξιολογηθούν θετικά ως προς τα ανωτέρω θα συνεχίσουν με

το άνοιγμα των Φακέλων των Οικονομικών Προσφορών όπου και θα καταγραφούν  οι

οικονομικές  προσφορές  με  φθίνουσα  σειρά.  Ανάδοχος  αναδεικνύεται  ο  προσφέρων την

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότε-

ρη τιμή).

ΑΡΘΡΟ 5 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η εκτέλεση της σύμβασης θα παρακολουθείται από αρμόδια Επιτροπή Παρακολού-

θησης και Παραλαβής, η οποία θα βεβαιώνει κάθε φορά την καλή εκτέλεση ως προς την πα-

ροχή των προσφερόμενων εργασιών καθώς και την παραλαβή των απαραίτητων ανταλλα-

κτικών.

Η σύμβαση που θα συναφθεί μπορεί να τροποποιηθεί σε περίπτωση που προκύ-

ψουν  αντικειμενικά  αιτιολογημένες  συνθήκες,  εφόσον  συμφωνήσουν  προς τούτο  τα  δύο

συμβαλλόμενα μέρη.

Ο Ανάδοχος που θα προκύψει δεν δικαιούται να εκχωρήσει τα εισπρακτέα δικαιώμα-

τά του που απορρέουν από τη σύμβαση που θα συναφθεί σε οποιοδήποτε Φυσικό ή Νομικό

πρόσωπο χωρίς την προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του εργοδότη που παρέχεται μόνον εγ-

γράφως.                                                                 

    
                                                                                    ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ Π.Κ.Μ.                        
                                                                     Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
                                                                     ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Κ.Μ.   
                                                              
                                                                               

                                                                       ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ
Υποστήριξη – Ελάχιστες απαιτήσεις

Α/Α Απαίτηση Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή

1 Η υποστήριξη είναι ετήσιας διάρκειας και 
περιλαμβάνει ανταλλακτικά και εργασίες.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ

2

Ο Ανάδοχος διαθέτει προσωπικό το οποίο 
είναι εκπαιδευμένο σε συστήματα HPE 
Proliant Servers ( Blades, rackmount, 
Tower) και HPE storages 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ

3
Ο Ανάδοχος διαθέτει προσωπικό 
πιστοποιημένο ως VΜware Certified 
Professional 6.5 (ή ανώτερο).

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ

4

Αν απαιτηθεί, ο Ανάδοχος θα παρέχει 
υποστήριξη σε λογισμικό Vmware vSphere 6
& Vmware vCenter με μέγιστη συνολική 
διάρκεια δεκαπέντε (15) ωρών ετησίως. 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ

5

Σε κάθε περίπτωση κλήσης του Αναδόχου, η
ανταπόκριση τεχνικού θα πρέπει να γίνει το 
αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης 
ημέρας από την αναγγελία της βλάβης. Δεν 
υπάρχει περιορισμός στον μέγιστο αριθμό 
κλήσεων για αντιμετώπιση βλαβών.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ

6

Σε περίπτωση βλάβης υλικού, όλα τα  
ανταλλακτικά θα είναι της κατασκευάστριας 
εταιρίας και ίδιων ή ανώτερων 
προδιαγραφών με τα υλικά που 
αντικαθιστούν. Η υποστήριξη καλύπτει και 
την αντικατάσταση οποιουδήποτε υλικού  
που μπορεί να περιλαμβάνεται στα 
συστήματα του Πίνακα Ι. 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ

7

Εάν ζητηθεί από τον Φορέα, ο Ανάδοχος θα 
προχωρήσει σε αναβάθμιση υλικολογισμικού 
(firmware) των συστημάτων του Πίνακα Ι. 
Τυχόν κόστος επιβαρύνει αποκλειστικά τον 
Ανάδοχο.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ
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