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ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

   

 

ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το Ίδρυµα Τεχνολογίας και Έρευνας  (στο εξής: η Αναθέτουσα Αρχή) για τις ανάγκες 
του Ινστιτούτου Πληροφορικής προκηρύσσει δηµόσιο ανοικτό διαγωνισµό, µε κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική και λειτουργική άποψη προσφορά  
µε αντικείµενο το έργο «Προµήθεια συστηµάτων βάσης δεδοµένων υψηλής 
διαθεσιµότητας και λοιπού εξοπλισµού» 

Αναλυτικά, το αντικείµενο του έργου και συνολικά οι υποχρεώσεις του αναδόχου 
περιγράφονται στο µέρος Β «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ» της Προκήρυξης αυτής.   

Η παρούσα Προκήρυξη του ∆ιαγωνισµού δηµοσιεύτηκε σύµφωνα µε τον Κανονισµό 
Προµηθειών του ΙΤΕ: 

1.Στο Ελληνικό τύπο: την 16/1/2013 

2.Αναρτήθηκε στο Πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ: την 15/1/2013 

και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής http://www.forth.gr/ στην ενότητα «Νέα / 
Προκηρύξεις – ∆ιαγωνισµοί» την 16/1/2013 

στην οποία θα αναρτηθούν και τυχόν συµπληρωµατικές πληροφορίες/διευκρινήσεις για 
την παρούσα προκήρυξη. 

Η Προκήρυξης του ∆ιαγωνισµού αποστάλθηκε:  

2. Στo Επιµελητήριo: την 15/1/2013 

3. Aναρτήθηκε  σε εµφανές σηµείο της Αναθέτουσας Αρχής: την 16/1/2013 

ΑΡΘΡΟ 2 ΟΡΙΣΜΟΙ 

Οι ακόλουθοι όροι θα έχουν, πλην της περιπτώσεως που τα συµφραζόµενα απαιτούν 
διαφορετικά, τις έννοιες που τους αποδίδονται στη συνέχεια: 

Αναθέτουσα Αρχή 

Το Ίδρυµα Τεχνολογίας και Έρευνας που εδρεύει στο ∆ήµο Ηρακλείου Κρήτης οδός Ν. 
Πλαστήρα 100 Βασιλικά Βουτών το οποίο, µε την υπ΄αριθ 268/18-5/17-11-2012 
πρακτικού απόφαση του διοικητικού συµβουλίου του  προκηρύσσει τον διαγωνισµό 
αυτό.  

Υπηρεσία ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού  

Το Ινστιτούτο Πληροφορικής της Αναθέτουσας Αρχής Ν. Πλαστήρα 100 Βασιλικά 
Βουτών Ηρακλείου Κρήτης 

Αρµόδιος Υπηρεσίας ∆ιενέργειας 
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Η κ. Λιάνα Κεφαλάκη υπάλληλος της Υπηρεσίας ∆ιενέργειας που παρέχει σχετικές µε το 
διαγωνισµό πληροφορίες (τηλέφωνο επικοινωνίας +30.2810391605, φαξ +30.2810391602, 
e-mail: liana@ics.forth.gr). 

Προκήρυξη 

Η παρούσα προκήρυξη που αποτελείται από το Μέρος Α: Γενικοί και Ειδικοί Όροι, το 
Μέρος Β: Τεχνική Περιγραφή, και το Παράρτηµα Ι: Υποδείγµατα Εγγυήσεων. 

Έργο  

«Προµήθεια συστηµάτων βάσης δεδοµένων υψηλής διαθεσιµότητας και 
λοιπού εξοπλισµού» όπως αναλυτικά περιγράφονται στο Μέρος Β. ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ της Προκήρυξης. 

Επιτροπή ∆ιαγωνισµού  

Το αρµόδιο για την αποσφράγιση και την αξιολόγηση των προσφορών συλλογικό όργανο 
της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο θα συγκροτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό. 

Προσφέρων 

Οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή οµάδα προσώπων συµµετέχει στο διαγωνισµό 
και υποβάλλει προσφορά µε σκοπό τη σύναψη Σύµβασης µε την Αναθέτουσα Αρχή. 

Εκπρόσωπος 

Ο υπογράφων την προσφορά -στην περίπτωση που αυτή δεν υπογράφεται από τον ίδιο 
τον Προσφέροντα- που µπορεί να είναι ο νόµιµος εκπρόσωπος του Προσφέροντα, ή 
πρόσωπο εξουσιοδοτηµένο από τον Προσφέροντα ή τον νόµιµο  εκπρόσωπό του, ή, σε 
περίπτωση ένωσης προσώπων, πρόσωπο εξουσιοδοτηµένο από όλα τα µέλη της ένωσης.  

Αντίκλητος 

Το πρόσωπο που ο Προσφέρων µε δήλωσή του, στην οποία περιλαµβάνονται τα πλήρη 
στοιχεία του προσώπου (ονοµατεπώνυµο, ταχυδροµική διεύθυνση, αριθµός τηλεφώνου, 
fax, κ.λπ.), ορίζει σαν υπεύθυνο για τις ενδεχόµενες ανάγκες επικοινωνίας της 
Αναθέτουσας Αρχής µε τον Προσφέροντα. 

Ανάδοχος 

Ο Προσφέρων που θα επιλεγεί και θα συνάψει Σύµβαση µε την Αναθέτουσα Αρχή, 
σύµφωνα µε τον τρόπο και τη διαδικασία που περιγράφονται στο παρόν τεύχος. 

Κατακύρωση 

Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής µε την οποία κατακυρώνεται η υλοποίηση του 
έργου στον Ανάδοχο. 

Σύµβαση 

Η έγγραφη συµφωνία µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, η οποία 
καταρτίζεται µετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης. 
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Συµβατικό Τίµηµα 

Η τιµή προσφοράς στην οποία θα κατακυρωθεί το Έργο.  

Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής  

Οµάδα προσώπων, ορισµένη από την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία έχει την ευθύνη για 
την επίβλεψη της εκτέλεσης της Σύµβασης από τον Ανάδοχο και την παραλαβή των 
Παραδοτέων του Έργου. 

Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων  

Αρµόδιο για την αξιολόγηση ενστάσεων και προσφυγών συλλογικό όργανο της 
Αναθέτουσας Αρχής που θα συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό  

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

3.1 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  

Ο ∆ιαγωνισµός θα διεξαχθεί σύµφωνα: 

τον κανονισµό προµηθειών του Ιδρύµατος Τεχνολογίας και Έρευνας Υπουργ. Απόφαση 
υπ΄αριθ. 5263(ΦΟΡ)559/19-7-2000 και συµπληρωµατικά µε τις διατάξεις του  Π.∆. 
118/2007 Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου 

3.2 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

Οι Προσφέροντες δικαιούνται να υποβάλουν ένσταση: 

α. κατά της Προκήρυξης του διαγωνισµού  

β. κατά της συµµετοχής Προσφέροντα στο διαγωνισµό και 

γ. κατά της νοµιµότητας διενέργειας του διαγωνισµού. 

δ. κατά της κατακυρωτικής απόφασης όσον αφορά την πληρότητα και νοµιµότητα 
των δικαιολογητικών  

Οι ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στην Υπηρεσία ∆ιενέργειας ως εξής: 

α. Κατά της Προκήρυξης του διαγωνισµού, µέσα στο µισό του χρονικού 
διαστήµατος από τη δηµοσίευση της Προκήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία 
διενέργειας. Η απόφαση περί αποδοχής ή απόρριψης της ένστασης, στην 
περίπτωση αυτή, εκδίδεται από την Αναθέτουσα Αρχή το αργότερο πέντε (5) 
εργάσιµες ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας. 

β. Κατά της συµµετοχής Προσφέροντα στο διαγωνισµό ή κατά της νοµιµότητας 
της διενέργειας ως προς τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των 
προσφορών, κατά τη διάρκεια αποσφράγισης των προσφορών και εντός της 
εποµένης εργάσιµης ηµέρας από την στιγµή που έλαβε γνώση των σχετικών 
στοιχείων ο διαγωνιζόµενος. Η ένσταση κατά της συµµετοχής Προσφέροντα στο 
διαγωνισµό κοινοποιείται υποχρεωτικά από τον ενιστάµενο σ’ αυτόν κατά του 
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οποίου στρέφεται εντός δύο ηµερών από της υποβολής της. Η ένσταση αυτή 
δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού αλλά εξετάζεται κατά την 
αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού από το αρµόδιο όργανο της 
Αναθέτουσας Αρχής και εκδίδεται µετά από γνωµοδότηση του η σχετική 
απόφαση περί αποδοχής ή απόρριψης αυτής .  

γ. Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού έως και την 
Κατακύρωση, µέσα σε χρονικό διάστηµα τριών  (3) εργασίµων ηµερών από της 
γνωστοποίησης της σχετικής απόφασης στους διαγωνιζοµένους. Η ένσταση 
αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά εντός δύο ηµερών κατά αυτού κατά του οποίου 
στρέφεται. 

      δ.  Κατά της κατακυρωτικής απόφασης όσον αφορά τη νοµιµότητα και πληρότητα 
των δικαιολογητικών των άρθρων 7 και 18 µέσα σε χρονικό διάστηµα τριών 
εργασίµων ηµερών αφότου ο ενδιαφερόµενος έλαβε γνώση της κατακυρωτικής 
απόφασης και των ως άνω δικαιολογητικών. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται 
υποχρεωτικά εντός δύο (2) ηµερών από την υποβολής της σε αυτόν  κατά του 
οποίου στρέφεται. 

Οι Προσφέροντες δικαιούνται να υποβάλουν προσφυγή, κατά των αποφάσεων 
που επιβάλλουν οποιασδήποτε µορφής κυρώσεις σε βάρος τους, µέσα σε 
ανατρεπτική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την έκδοσή τους. Επί της 
προσφυγής αποφαίνεται η Αναθέτουσα Αρχή µε απόφαση του ∆ιοικητικού της 
Συµβουλίου, µετά από γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 

   

3.3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

         Η συµµετοχή στον προκηρυσσόµενο µε την παρούσα διαγωνισµό είναι ανοικτή, 
επί ίσοις όροις, σε όσους πληρούν τις νοµικές, οικονοµικές και τεχνικές 
προϋποθέσεις που προβλέπονται στην Προκήρυξη και διαθέτουν την απαιτούµενη 
επαγγελµατική επάρκεια και εµπειρία. 

          Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτές οι προσφορές που είναι σύµφωνες µε όλους τους 
όρους, τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές της Προκήρυξης. Προσφορές που, 
κατά την κρίση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, είναι αόριστες και ανεπίδεκτες 
εκτίµησης ή περιέχουν όρους αντίθετους προς την Προκήρυξη ή/και αιρέσεις, 
χαρακτηρίζονται ως µη αποδεκτές και απορρίπτονται. 

         Τα έγγραφα της προσφοράς και της Σύµβασης συντάσσονται στην ελληνική 
γλώσσα ή συνοδεύονται από µετάφραση στην ελληνική γλώσσα, τα τεχνικά 
φυλλάδια /εγχειρίδια επιτρέπεται να υποβληθούν στην αγγλική γλώσσα. 
∆ικαιολογητικά τα οποία υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα πρέπει να συνοδεύονται 
υποχρεωτικά από µετάφραση τους στην Ελληνική γλώσσα. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 ΑΙΤΗΣΗ - ΠΑΡΟΧΗ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ 

Σε περίπτωση που οι παραλήπτες της Προκήρυξης διαπιστώσουν ότι το παραληφθέν 
αντίγραφο δεν είναι πλήρες, σύµφωνα µε τον πίνακα περιεχοµένων και το συνολικό 
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αριθµό σελίδων, δικαιούνται να ζητήσουν από την Υπηρεσία ∆ιενέργειας, νέο πλήρες 
αντίγραφο. Ενστάσεις κατά της νοµιµότητας του διαγωνισµού µε το αιτιολογικό της µη 
πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της Προκήρυξης, θα απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ζητήσουν εγγράφως, από την Υπηρεσία ∆ιενέργειας, 
συµπληρωµατικές πληροφορίες ή διευκρινήσεις για το περιεχόµενο της παρούσας 
Προκήρυξης µέχρι τις 12/2/2013 και ώρα 10:00. 

Οι συµπληρωµατικές πληροφορίες ή διευκρινήσεις θα δηµοσιεύονται στην σχετική 
ιστοσελίδα της υπηρεσίας όπου βρίσκεται και η παρούσα προκήρυξη 
(http://www.forth.gr ενότητα «Νέα/Προκηρύξεις-∆ιαγωνισµοί) µέχρι τις 15/2/2013 
και ώρα 10:00.  

 

ΑΡΘΡΟ 5 ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στο Ίδρυµα Τεχνολογίας και Έρευνας Ινστιτούτο 
Πληροφορικής που βρίσκεται στην οδό Ν. Πλαστήρα 100 στα Βασιλικά Βουτών 
Ηρακλείου Κρήτης, στο ισόγειο του Κεντρικού κτιρίου του ΙΤΕ την 22/2/2013  ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 10:00 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6 ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

6.1 ∆ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που έχουν  
κύρια επαγγελµατική απασχόληση τους κατά τα τελευταία τρία (3) έτη την εµπορία 
ηλεκτρονικών ειδών και υπολογιστών, που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο 
κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου 
(ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων του 
Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε µε το νόµο 2513/1997. 

Επισηµαίνεται ότι κάθε υποψήφιος, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που συµµετέχει στο 
διαγωνισµό αυτόνοµα ή µε άλλα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, δεν µπορεί, επί ποινή 
αποκλεισµού, να µετέχει σε περισσότερες από µία προσφορές. ∆εν επιτρέπεται επίσης η 
συµµετοχή ενός υπεργολάβου σε περισσότερα από ένα σχήµατα. Οι προσφορές των 
υποψηφίων στους οποίους θα συµµετέχει κοινός υπεργολάβος θα απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 

6.2 ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Στο διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτοί: 

• Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της προηγουµένης παραγράφου. 

• Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από διαγωνισµούς για προµήθειες του ∆ηµοσίου.  
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• Όσοι απώλεσαν το δικαίωµα να συµµετέχουν σε δηµόσιους διαγωνισµούς µε 
απόφαση άλλης ∆ηµόσιας Υπηρεσίας ή Ν.Π.∆.∆, Ν.Π.Ι.∆ ή ΑΕ του ∆ηµοσίου Τοµέα 
γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συµβατικές τους υποχρεώσεις. 

• Όσα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες µε τις 
παραπάνω κυρώσεις. 

• Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις 
αποκλεισµού της παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον µέλος της. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

7.1 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι Προσφέροντες οφείλουν µε ποινή αποκλεισµού, µαζί µε την προσφορά, να 
καταθέσουν Εγγύηση συµµετοχής τους στο διαγωνισµό, ποσού που αντιστοιχεί σε 
ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης µε ΦΠΑ. Η εγγύηση 
συµµετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον ένα (1) µήνα µετά τη λήξη του χρόνου 
ισχύος της προσφοράς,  δηλαδή  να λήγει στις 22/5/2013. Η εγγύηση συµµετοχής 
επιστρέφεται στον Ανάδοχο µετά την κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης µε  την 
υπογραφή της σύµβασης, ενώ στους λοιπούς Προσφέροντες µέσα σε πέντε (5) 
εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της Κατακύρωσης. 

Η εγγύηση συµµετοχής εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που 
λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) 
ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει 
τη Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία 
κυρώθηκε µε το νόµο 2513/1997 και έχουν, σύµφωνα µε την νοµοθεσία των κρατών 
αυτών, αυτό το δικαίωµα. 

Εγγυήσεις που εκδίδονται σε άλλο κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται από 
µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να συνταχθεί σύµφωνα µε το υπόδειγµα 1 του 
Παραρτήµατος Ι. 

 

7.2 ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι Προσφέροντες οφείλουν, µαζί µε την προσφορά, να καταθέσουν επί ποινή 
αποκλεισµού  τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ΄4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 µε θεώρηση του 
γνησίου υπογραφής στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος 
διαγωνισµού και στην οποία ο υποψήφιος θα δηλώνει ότι: 

     α) η προσφορά του συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας προκήρυξης 
της οποίας έλαβε γνώση και την αποδέχεται ανεπιφύλακτα και συµµετέχει µε µία 
µόνη προσφορά στα πλαίσια του παρόντος διαγωνισµού 

     β) η υποβαλλόµενη προσφορά καλύπτει το σύνολο του προκηρυσσοµένου έργου και 
τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτή είναι αληθή και ακριβή, 
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     γ) ο χρόνος ισχύος της προσφοράς τους ανέρχεται σε εξήντα(60) ηµερολογιακές 
ηµέρες προσµετρούµενες από την εποµένη της ηµέρας του διαγωνισµού, 

     δ) παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσης του σχετικά µε οποιαδήποτε 
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή, µαταίωση ή ακύρωση του 
διαγωνισµού, 

     ε) δεν έχει κηρυχθεί τελεσίδικα έκπτωτος από σύµβαση προµηθειών ή υπηρεσιών 
του δηµόσιου τοµέα λόγω µη εκπλήρωσης των συµβατικών του υποχρεώσεων, µε 
απόφαση του αρµοδίου οργάνου  

     στ) δεν έχει τιµωρηθεί µε αποκλεισµό από τους διαγωνισµούς προµηθειών ή 
υπηρεσιών του δηµόσιου τοµέα. Για τα αλλοδαπά πρόσωπα απαιτείται δήλωση ότι 
δεν έχουν αποκλεισθεί από αντίστοιχη Αρχή της χώρας εγκατάστασης τους 

     ζ) θα διατηρήσει εµπιστευτικά και θα χρησιµοποιήσει µόνο για τους σκοπούς του 
παρόντος διαγωνισµού τα στοιχεία και τις πληροφορίες των υπολοίπων προσφορών 
που τυχόν θα τεθούν υπόψη του και αποτελούν κατά δήλωση των συντακτών 
εµπορικό ή επιχειρηµατικό απόρρητο. 

     η) θα δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς του, δεν έχουν 

καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα κατωτέρω αδικήµατα:   

         1) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου  
2) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του 
Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής 
δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου  
3) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία 
των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων  
4) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται από το 
άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για 
την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για την 
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες  

    θ)  θα δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς του δεν έχει 
καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της 
υπεξαίρεσης της εκβίασης της πλαστογραφίας της ψευδορκίας και της δολίας 
χρεοκοπίας  

    ι) θα δηλώνεται ότι είναι εγγεγραµµένος στο οικείο Επιµελητήριο, 

    ια) Θα αναλαµβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των 
δικαιολογητικών του άρθρου 18 της παρούσας 

2.  Αντίγραφα των ισολογισµών και των αποτελεσµάτων χρήσεως των τριών τελευταίων 

ετών ή και δήλωση για τον κύκλο εργασιών που αφορά παρόµοια έργα. 

3. Όλα τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει η σύσταση και εκπροσώπηση του 
Υποψηφίου Αναδόχου (καταστατικό µε τυχόν τροποποιήσεις του, διορισµός 
εκπροσώπων) 

4. Πρακτικό απόφασης ∆ιοικητικού συµβουλίου της εταιρείας, ή απόφαση των 
∆ιαχειριστών µε την οποία  
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      α) Εγκρίνεται η συµµετοχή τους στο διαγωνισµό 

      β) Ορίζεται ο νόµιµος εκπρόσωπος µε εξουσία να υπογράφει όλα τα έγγραφα του 
διαγωνισµού 

     Οι διαγωνιζόµενοι φυσικά πρόσωπα δεν προσκοµίζουν τέτοιο πρακτικό  

 

ΑΡΘΡΟ 8 ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους Προσφέροντες για δύο µήνες  
προσµετρούµενους από την εποµένη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού ήτοι µέχρι 
την 22/4/2013.  

Η ισχύς των προσφορών είναι δυνατό να παραταθεί, εφ’ όσον ζητηθεί από την Υπηρεσία 
∆ιενέργειας, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το παραπάνω οριζόµενο. 

ΑΡΘΡΟ 9 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

Στο διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές για το σύνολο ή µέρος του 
προκηρυσσόµενου µε την παρούσα Έργου. 

 

ΑΡΘΡΟ 10 ΜΕΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Προσφορές για µέρος του προκηρυσσόµενου µε την παρούσα Έργου δεν γίνονται δεκτές 

. 
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Οι προσφορές τοποθετούνται µέσα σε ενιαίο σφραγισµένο φάκελο, σε δύο (2) 
αντίτυπα, δακτυλογραφηµένες στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από µετάφραση 
στην ελληνική γλώσσα, µε εξαίρεση τους τεχνικούς όρους που είναι δυνατό να 
αναφέρονται στην αγγλική γλώσσα. Τα εγχειρίδια που θα συνοδεύουν την προσφορά, 
µπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα. 

Το ένα αντίτυπο θα φέρει την ένδειξη "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ" και θα υπερισχύει σε περίπτωση 
ασυµφωνίας του µε τα υπόλοιπα αντίτυπα. 

Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

• Η λέξη "ΠΡΟΣΦΟΡΑ" µε κεφαλαία γράµµατα 

• Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας ∆ιενέργειας 

• Ο πλήρης τίτλος της Προκήρυξης και ο αριθµός αυτής. 

• Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

• Τα πλήρη στοιχεία του Προσφέροντα. 

Ο ενιαίος φάκελος της προσφοράς περιέχει τους εξής σφραγισµένους υποφακέλους: 

1. Φάκελο ∆ικαιολογητικών συµµετοχής ο οποίος περιέχει : 

     α. Αίτηση συµµετοχής στο διαγωνισµό  
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     β. Η εγγύηση συµµετοχής 

     γ. Τα ζητούµενα δικαιολογητικά συµµετοχής 

2. Φάκελο Τεχνικής Προσφοράς  ο οποίος περιέχει την Τεχνική προσφορά. 

3. Φάκελο Οικονοµικής προσφοράς ο οποίος περιέχει την οικονοµική προσφορά.   

Οι υποφάκελοι τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του 
κυρίως φακέλου. 

Οι προσφορές πρέπει να συνταχθούν µε τον τρόπο, και τα χαρακτηριστικά που 
καθορίζονται στην Προκήρυξη και να φέρουν την υπογραφή του Προσφέροντα ή του 
Εκπροσώπου του, ενώ όλες οι σελίδες τους θα πρέπει να µονογράφονται από τον ίδιο.  

∆εν πρέπει να έχουν ξέσµατα σβησίµατα προσθήκες διορθώσεις. Εάν υπάρχει 
οποιαδήποτε διόρθωση αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από 
τον προσφέροντα . 

 

ΑΡΘΡΟ 12 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΛΩΝ. 

12.1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Η τεχνική προσφορά πρέπει είναι σύµφωνη µε την περιγραφή  του Β΄Μέρους Τεχνική 
Περιγραφή της Προκήρυξης και να περιέχει συµπληρωµένους τους πίνακες 
συµµόρφωσης που επισυνάπτονται.  

12.2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Η οικονοµική προσφορά θα πρέπει να αντιστοιχεί στο σύνολο των προσφεροµένων. 

Προϊόντα ή υπηρεσίες που προσφέρονται δωρεάν, θα αναγράφονται στην Οικονοµική 
Προσφορά µε την ένδειξη "ΧΩΡΙΣ ΚΟΣΤΟΣ" στη στήλη τιµών. Παράλληλα θα δοθούν, σε 
χωριστό πίνακα, οι τιµές αυτών των προϊόντων ή υπηρεσιών, που θα ισχύουν σε 
ενδεχόµενη περίπτωση επέκτασης. Στην περίπτωση που έχει παραλειφθεί η αναγραφή 
τιµής και δεν υπάρχει η ένδειξη "ΧΩΡΙΣ ΚΟΣΤΟΣ" θεωρείται ότι τα προϊόντα ή οι 
υπηρεσίες έχουν προσφερθεί δωρεάν. 

Οι τιµές θα δίνονται, χωρίς Φ.Π.Α., θα αναγράφεται δε το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις %, 
στο οποίο υπάγεται το υπό προµήθεια είδος ή υπηρεσία.  

Σε περίπτωση ύπαρξης διαφορών µεταξύ των αντιτύπων της οικονοµικής προσφοράς 
κατισχύουν τα αναγραφόµενα στο αντίτυπο που φέρει την ένδειξη "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ". 

Οι τιµές, για το σύνολο του Έργου, θα πρέπει να δίνονται σε ΕΥΡΩ . 

Στις τιµές θα περιλαµβάνεται και κάθε άλλο κόστος που είναι δυνατό να τις  επιβαρύνει. 

ΑΡΘΡΟ 13 ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές είναι δυνατό: 

α. να υποβάλλονται στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού κατά την ηµέρα του διαγωνισµού και 
µέχρι την  ώρα διενέργειάς του 
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είτε 

β. να αποστέλλονται στην Υπηρεσία ∆ιενέργειας µε οποιονδήποτε τρόπο, και 
πρωτοκολλούνται µε την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην 
Υπηρεσία ∆ιενέργειας µέχρι την ηµέρα και ώρα διενέργειας του διαγωνισµού, µε 
ευθύνη του Προσφέροντος. 

 

Η Υπηρεσία ∆ιενέργειας δεν αναλαµβάνει καµία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στην 
άφιξη των προσφορών, από οποιαδήποτε αιτία, που αποστέλλονται µε τον ως άνω 
τρόπο. 

Οι προσφορές που είτε υποβλήθηκαν µετά την καθορισµένη ηµεροµηνία είτε δεν 
έφθασαν έγκαιρα στην Υπηρεσία ∆ιενέργειας, θα επιστρέφονται στους Προσφέροντες 
χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί. 

 

ΑΡΘΡΟ 14 ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η αποσφράγιση των προσφορών που έχουν έγκαιρα υποβληθεί ή αποσταλεί και 
παραληφθεί, γίνεται δηµόσια, από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού. 

Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την 
ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στην Προκήρυξη. 

Η αποσφράγιση κάθε προσφοράς γίνεται µε την  παρακάτω διαδικασία : 

Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος που περιέχει τα δικαιολογητικά και την εγγύηση 
συµµετοχής καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, µονογράφονται δε από την 
επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και η Τεχνική προσφορά κατά φύλλο εκτός από τα  
prospectus. 

Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά µονογράφεται από 
την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού. 

 

ΑΡΘΡΟ 15 ΕΛΕΓΧΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

Μετά την αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού ελέγχει την ορθότητα 
και την πληρότητα των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί καθώς και των εγγυήσεων 
συµµετοχής και καταγράφει τα αποτελέσµατα του ελέγχου σε Πρακτικό της.  

Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, εφ’ όσον παραστεί ανάγκη, µπορεί να καλέσει τους 
Προσφέροντες να παράσχουν τις σχετικές διευκρινήσεις για τα δικαιολογητικά µέσα σε 
πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία που θα τους ζητηθούν. 

 

ΑΡΘΡΟ 16 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

16.1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Για τις ανάγκες της τεχνικής αξιολόγησης, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού θα ακολουθήσει την 
παρακάτω περιγραφόµενη διαδικασία: 
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α. Θα ελέγξει το περιεχόµενο των τεχνικών προσφορών προκειµένου να διαπιστώσει 
εάν ικανοποιούν τους όρους της προκήρυξης   

 β. Θα προχωρήσει στη βαθµολόγηση των τεχνικών όρων των αποδεκτών 
προσφορών, σύµφωνα µε τα κριτήρια  

 

Α/Α ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Συντελεστής 

βαρύτητας (%) 

1. Συµφωνία προσφοράς µε τεχνικές προδιαγραφές προκήρυξης 60  

2. Ποιότητα του εξοπλισµού 20 

3. Χρόνος παράδοσης 10 

4. Εγγύηση καλής λειτουργίας 10 

 

Η βαθµολογία που µπορεί να λάβει κάθε προσφέρων για κάθε Κριτήριο µπορεί να είναι 
από 100 έως 110. Για κάθε προσφορά βαθµολογούνται τα επί µέρους Κριτήρια. Η 
συνολική βαθµολογία καθορίζεται σε 100 βαθµούς για την περίπτωση που καλύπτονται 
ακριβώς οι απαιτήσεις της διακήρυξης. Η βαθµολογία αυτή θα αυξάνεται µέχρι 110 
βαθµούς στην περίπτωση που υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις της διακήρυξης. Η 
βαθµολογία κάθε κριτηρίου, είναι το γινόµενο του επιµέρους συντελεστή βαρύτητας του 
κριτηρίου επί τη βαθµολογία του. 

Τέλος, η συνολική βαθµολογία κάθε προσφοράς, προκύπτει από το άθροισµα των  
βαθµολογιών των κριτηρίων. 

Τυχόν εµφάνιση τιµών που οδηγούν στην αποκάλυψη της «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» σε οποιοδήποτε σηµείο της «ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» αποτελεί λόγο 
απόρριψης της προσφοράς. 

 

16.2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές 
κατά το προηγούµενο στάδιο επιστρέφονται από την Υπηρεσία ∆ιενέργειας στους 
Προσφέροντες, χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί. 

Η αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών θα πραγµατοποιηθεί στο Χώρο 
∆ιενέργειας, την ηµεροµηνία και ώρα που θα ορίζεται στη σχετική ανακοίνωση της 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, ενώπιον των τυχόν παρισταµένων εκπροσώπων των 
υποψηφίων αναδόχων. 

Για τις ανάγκες της οικονοµικής αξιολόγησης, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού θα ελέγξει το 
περιεχόµενο των οικονοµικών προσφορών και θα προχωρήσει στην συγκριτική κατάταξη 
τους. 
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16.3 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής και οικονοµικής αξιολόγησης, η Επιτροπή 
∆ιαγωνισµού θα κατατάξει τις προσφορές σε Συγκριτικό Πίνακα, κατά φθίνουσα σειρά 
του τελικού βαθµού: 

Β = ΒΚ / ΒΤ όπου: 

ΒΚ  = το συνολικό κόστος της προσφοράς σε Ευρώ,  και ΒΤ  = ο βαθµός τεχνικής 
αξιολόγησης.   

Ως πλέον συµφέρουσα προσφορά θα θεωρηθεί εκείνη που παρουσιάζει το µικρότερο 
βαθµό Β. 

Σε περίπτωση ισοβαθµίας, οι προσφορές που ισοβαθµούν κατατάσσονται κατά φθίνουσα 
σειρά του βαθµού τεχνικής αξιολόγησης (ΒΤ). 

Η πρώτη στον Συγκριτικό Πίνακα κατάταξης, θεωρείται η πλέον συµφέρουσα προσφορά. 

 

ΑΡΘΡΟ 17 ∆ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού όµως έχει το δικαίωµα, εφ’ όσον το κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει 
από Προσφέροντα την παροχή διευκρινήσεων σχετικά µε το περιεχόµενο της 
προσφοράς του, καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης. Στην περίπτωση 
αυτή η παροχή διευκρινήσεων είναι υποχρεωτική  για τον Προσφέροντα και δεν 
θεωρείται αντιπροσφορά. 

Τέτοιου είδους διευκρινήσεις θα παραδίδονται εγγράφως στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, 
µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα που αυτή θα ορίζει κατά περίπτωση, το οποίο δεν θα 
είναι µικρότερο των πέντε (5) εργασίµων ηµερών. 

Από τις διευκρινήσεις που δίνονται από Προσφέροντες, σύµφωνα µε τα παραπάνω, 
λαµβάνονται υπόψη µόνον εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία για τα οποία ζητήθηκαν. 

 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

ΑΡΘΡΟ 18  ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ-ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Μετά την ολοκλήρωση του έργου της αξιολόγησης, ο υποψήφιος ανάδοχος στον οποίον 
πρόκειται να γίνει κατακύρωση του διαγωνισµού καλείται εντός είκοσι ηµερών από την 
παραλαβή της έγγραφης ειδοποίησης να υποβάλλει σε σφραγισµένο φάκελο τα έγγραφα 
και δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω: 

α. Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου του τόπου όπου ασκούν το επάγγελµά τους 
ή άλλης αρµόδιας αρχής, σύµφωνα µε τα ισχύοντα στη χώρα εγκατάστασής τους, µε 
το οποίο θα βεβαιώνεται το ειδικό επάγγελµά τους καθώς και η άσκησή του κατά το 
έτος διενέργειας του διαγωνισµού.  
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β. Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή 
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του 
τελευταίου τριµήνου.   

Τα νοµικά πρόσωπα οφείλουν να προσκοµίσουν απόσπασµα ποινικού µητρώου των 
νοµίµων εκπροσώπων τους (αναλόγως µε την νοµική µορφή των όπως για τους 
Οµόρρυθµους εταίρους και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε, για ∆ιαχειριστές Ε.Π.Ε., για τον 
Πρόεδρο, ∆/νων Σύµβουλο και τα µέλη ∆.Σ. για Α.Ε.,σε κάθε άλλη περίπτωση 
νοµικού προσώπου για τους νόµιµους εκπρόσωπους τους). 

γ. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής του τελευταίου εξαµήνου, 
σύµφωνα µε τα ισχύοντα στη χώρα εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει 
ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική 
διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν 
έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, 
αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή άλλη ανάλογη διαδικασία. 

δ. Υπεύθυνη δήλωση. Στην οποία αναγράφονται οι οργανισµοί κοινωνικής ασφάλισης 
στην οποία ο διαγωνιζόµενος οφείλει να καταβάλει εισφορές 

ε.  Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 
προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στην 
καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης κατά την ηµεροµηνία της ως άνω 
έγγραφης ειδοποίησης 

στ. Πιστοποιητικό ότι είναι ενήµερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά 
την ηµεροµηνία της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

Σε περίπτωση που ορισµένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν 
καλύπτουν στο σύνολο όλες τις περιπτώσεις πρέπει να συµπληρωθούν από ένορκη 
βεβαίωση ενώπιον δικαστικής αρχής ή συµβολαιογράφου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι 
ο προσφέρων δεν βρίσκεται σε αντίστοιχη κατάσταση, 

Αν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν 
καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη 
βεβαίωση του Προσφέροντα, ενώπιον δικαστικής αρχής ή συµβολαιογράφου ή 
αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού. 

∆ικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται από 
µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.  

Η ηµεροµηνία και η ώρα αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών θα γίνει σε 
ηµεροµηνία και ώρα που θα ορισθεί και ανακοινωθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Οι 
διαγωνιζόµενοι δικαιούνται να παραβρίσκονται στην διαδικασία αποσφράγισης του 
φακέλου των δικαιολογητικών και να λαµβάνουν γνώση αυτών. 

Στην περίπτωση που ο διαγωνιζόµενος ο οποίος προσφέρει την πλέον συµφέρουσα 
προσφορά δεν προσκοµίσει ένα ή περισσότερα από τα ανωτέρω έγγραφα και 
δικαιολογητικά η κατακύρωση του διαγωνισµού γίνεται στον διαγωνιζόµενο που 
προσφέρει την αµέσως επόµενη συµφέρουσα προσφορά µε την προϋπόθεση ότι και 
αυτός θα προσκοµίσει εγκαίρως και προσηκόντως τα ανωτέρω δικαιολογητικά 
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Αν κανένας από τους διαγωνιζοµένους δεν προσκοµίσει εγκαίρως και προσηκόντως τα 
ανωτέρω δικαιολογητικά ο διαγωνισµός µαταιώνεται 

Στις περιπτώσεις που ο προσφέρων δεν προσκοµίζει κατά το στάδιο της κατακύρωσης 
εγκαίρως και προσηκόντως τα ανωτέρω δικαιολογητικά καταπίπτει υπέρ του ΙΤΕ η 
εγγύηση συµµετοχής του προσφέροντος. 

Η κατακύρωση του διαγωνισµού γίνεται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του 
ΙΤΕ έπειτα από γνωµοδότηση της αρµόδιας για τον διαγωνισµό επιτροπής. Στον ανάδοχο 
αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση της Κατακύρωσης εγγράφως. 

Από την ανακοίνωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού στον Ανάδοχο, η Σύµβαση 
θεωρείται ότι έχει συναφθεί το δε έγγραφο (Σύµβαση) που ακολουθεί έχει µόνον 
αποδεικτικό χαρακτήρα. 

 

18.1 ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ 

Η Αναθέτουσα Αρχή, µετά από σχετική γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, 
διατηρεί το δικαίωµα: 

α. να αποφασίσει τη µαταίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισµού 

β. να αποφασίσει τη µαταίωση του διαγωνισµού και την επανάληψή του µε 
τροποποίηση ή µη των όρων και των προδιαγραφών της Προκήρυξης 

γ. να αποφασίσει τη µαταίωση του διαγωνισµού και να προσφύγει στην απευθείας 
ανάθεση, εφ’ όσον ισχύουν οι προϋποθέσεις των παραγράφων του άρθρου 21 του 
κανονισµού προµηθειών του  ΙΤΕ . 

 

ΑΡΘΡΟ 19  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης καταρτίζεται η σχετική Σύµβαση, η οποία 
ρυθµίζει όλες τις λεπτοµέρειες για την εφαρµογή της Κατακύρωσης. 

Η Σύµβαση, που περιλαµβάνει, λεπτοµερώς όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις για 
την υλοποίηση του Έργου καθώς και τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των 
συµβαλλοµένων µερών, καταρτίζεται µε βάση  την Κατακύρωση, την προσφορά και την 
Προκήρυξη. 

Σε περίπτωση που πιθανολογείται ότι, κατά το χρονικό διάστηµα κατάρτισης του τελικού 
κειµένου της Σύµβασης, θα λήξει η ισχύς της προσφοράς ή της εγγύησης συµµετοχής, ο 
Ανάδοχος υποχρεούται στην έγκαιρη παράταση της ισχύος της προσφοράς του κατά τον 
εκτιµούµενο για την ολοκλήρωση του κειµένου της Σύµβασης απαιτούµενο χρόνο και 
την παράταση, για τον ίδιο χρόνο, της ισχύος της εγγυητικής συµµετοχής ή την 
αντικατάστασή της µε την εγγύηση καλής εκτέλεσης. 

Μετά την ολοκλήρωση του εγγράφου της Σύµβασης και µέσα σε χρονικό διάστηµα δέκα 
πέντε (15) ηµερών από την λήψη έγγραφης πρόσκλησης από την Αναθέτουσα Αρχή, ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή της Σύµβασης, προσκοµίζοντας 
τα παρακάτω στοιχεία: 
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(α) Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι εταιρεία ή συνεταιρισµός ή ένωση προσώπων, 
τα έγγραφα νοµιµοποίησης του προσώπου που θα υπογράψει τη Σύµβαση. 

(β) Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της Σύµβασης ποσού που θα αντιστοιχεί στο 
10% της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, όπως και όλες οι εγγυήσεις που αναφέρονται στην 
Προκήρυξη, εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που 
λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν 
υπογράψει τη Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού 
Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε µε το νόµο 2513/1997 και έχουν, σύµφωνα µε την 
νοµοθεσία των κρατών αυτών, αυτό το δικαίωµα 

Εγγυήσεις που εκδίδονται σε άλλο κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται από 
µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να συνταχθεί σύµφωνα µε το 
υπόδειγµα 2 του Παραρτήµατος Ι. 

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη Σύµβαση, κηρύσσεται 
έκπτωτος µε απόφαση του ∆.Σ. του ΙΤΕ και καταπίπτει υπέρ του ΙΤΕ η εγγύηση 
συµµετοχής στο διαγωνισµό .  

 

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 

ΑΡΘΡΟ 20  ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ 

Η  Σύµβαση διέπεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο. 

Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχοµένως προκύψουν σχετικά µε την ερµηνεία ή την 
εκτέλεση ή την εφαρµογή της Σύµβασης ή εξ' αφορµής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο 
Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύµφωνα µε τους 
κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών 

Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύµφωνα µε τα παραπάνω 
οριζόµενα, αρµόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στο Ηράκλειο Κρήτης. 

 

ΑΡΘΡΟ 21 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

21.1 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύµβασης Προµήθειας, επιστρέφεται µετά την οριστική 
(ποσοτική και ποιοτική) παραλαβή του Έργου και ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν 
απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλοµένους. 

21.2 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Για την καλή λειτουργία του εξοπλισµού  κατά το χρονικό διάστηµα της δωρεάν 
συντήρησής τους (περίοδος εγγύησης), ο Ανάδοχος υποχρεούται, µετά την οριστική 
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παραλαβή τους, να καταθέσει εγγύηση, το ύψος της οποίας θα ανέρχεται στο 5% της 
συµβατικής τους αξίας, χωρίς Φ.Π.Α. και µε χρόνο ισχύος µεγαλύτερο από τη συµβατική 
περίοδο εγγύησης κατά τρεις (3) µήνες. 

Η εγγύηση καλής λειτουργίας επιστρέφεται στον Ανάδοχο µετά τη λήξη της περιόδου 
εγγύησης. 

Η εγγυητική επιστολή εγγύησης καλής λειτουργίας πρέπει να συνταχθεί σύµφωνα µε το 
υπόδειγµα του Παραρτήµατος Ι. 

 

ΑΡΘΡΟ 22 ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

22.1 ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 

Η διάρκεια υλοποίησης του Έργου ορίζεται σε χρονικό διάστηµα 3 µηνών από την 
ηµεροµηνία υπογραφής της Σύµβασης προµήθειας ή σύµφωνα µε τα αναφερόµενα από 
τον ανάδοχο στην τεχνική προσφορά. 

Η προθεσµία αυτή δύναται να παραταθεί για ένα ακόµη µήνα, εφ’ όσον τούτο ζητηθεί 
εγγράφως και αιτιολογηµένα από τον προσφέροντα το αργότερο εντός δεκαπέντε 
ηµερών από την σύναψη της σύµβασης. 

22.2 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

Η παραλαβή των προϊόντων του Έργου, θα γίνει από την Επιτροπή Παραλαβής. Η 
παραλαβή των προϊόντων του έργου θα γίνει από την Επιτροπή Παραλαβής, η οποία θα 
οριστεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Η οριστική παραλαβή θα γίνει εντός του χρονικού 
διαστήµατος ενός µηνός από την προσωρινή παραλαβή. 

22.3 ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί µονοµερώς το δικαίωµα µετάθεσης του 
χρονοδιαγράµµατος του Έργου εάν κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται, για συνολικό χρονικό 
διάστηµα τριάντα ηµερών και στις περιπτώσεις αυτές ενηµερώνει εγκαίρως τον Ανάδοχο 
για την διαφοροποίηση του χρονοδιαγράµµατος. 

Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει µετάθεση της προθεσµίας εκτέλεσης του Έργου, στην 
περίπτωση που η εκτέλεση της Σύµβασης ή επί µέρους δραστηριοτήτων της καθυστερεί 
ή πρόκειται να καθυστερήσει για λόγους που δεν ανάγονται σε περιοχές ευθύνης του ή 
για λόγους ανωτέρας βίας. Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος συνυποβάλλει πλήρη  και 
λεπτοµερή στοιχεία για την τεκµηρίωση του αιτήµατός του και το αίτηµα εξετάζεται από 
την Αναθέτουσα Αρχή η οποία αποφασίζει εάν δικαιολογείται να δοθεί µετάθεση και 
πόση, είτε για το µέλλον είτε µε αναδροµική ισχύ και ειδοποιεί σχετικά γραπτώς τον 
Ανάδοχο. 

 

ΑΡΘΡΟ 23 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

23.1 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η πληρωµή του Συµβατικού Τιµήµατος του Έργου θα γίνει τον παρακάτω τρόπο: 
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To 100% του συµβατικού τιµήµατος µε την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή 
του Έργου. 

Όλες οι πληρωµές θα γίνονται σε ευρώ µε την προσκόµιση των νοµίµων 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο 
πληρωµής και σε χρόνο προσδιοριζόµενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για 
έκδοση των σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων. 

 

ΑΡΘΡΟ 24 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 

Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι το Έργο θα εκτελεσθεί σύµφωνα 
µε τους όρους και προϋποθέσεις της Σύµβασης και ότι τα υπό προµήθεια προϊόντα θα 
πληρούν όλες τις ιδιότητες και χαρακτηριστικά που προβλέπονται στη Σύµβαση αυτή και 
θα στερούνται οποιωνδήποτε ελαττωµάτων (οφειλοµένων ενδεικτικά σε ελλιπή 
σχεδίαση, πληµµελή κατασκευή, ελαττωµατικά υλικά) και ότι θα ανταποκρίνονται στις 
προδιαγραφές, λειτουργίες, αποτελέσµατα και ιδιότητες όπως αυτές προδιαγράφονται 
στην Προκήρυξη ή επιτρέπεται να προδιαγραφούν από την Αναθέτουσα Αρχή κατά την 
εκτέλεση του Έργου. 

Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι όλος ο εξοπλισµός θα είναι κατά 
την παράδοσή του καινούργιος. 

Για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον τριών (3) ετών από την ηµεροµηνία οριστικής 
παραλαβής του εξοπλισµού που περιλαµβάνονται στο αντικείµενο του Έργου, που θα 
καλείται στο εξής «περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας», ο Ανάδοχος εγγυάται ότι θα 
παρέχει τις υπηρεσίες συντήρησης χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση για την 
Αναθέτουσα Αρχή.  Ο εξοπλισµός νοείται σε καθεστώς εγγύησης υπό την ευθύνη του 
Αναδόχου από τη στιγµή της εγκατάστασής του. Το χρονικό διάστηµα µεταξύ της 
εγκατάστασης και της οριστικής του παραλαβής δεν συµπεριλαµβάνεται στην περίοδο 
εγγύησης. 

Ο Ανάδοχος εγγυάται αυτοτελώς την καλή και προσήκουσα λειτουργία του εξοπλισµού 
κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας. 

Είναι υπεύθυνος για τη χωρίς καθυστέρηση και µε δικά του έξοδα αποκατάσταση κάθε 
ελαττώµατος που αναφαίνεται κατά την περίοδο αυτή, εκτός αν µπορέσει να αποδείξει  
ότι τα ελαττώµατα προέρχονται από αίτια που δεν έχουν σχέση µε σφάλµατα στην 
κατασκευή, στα υλικά, στη σχεδίαση ή στην υλοποίηση. 

Αν ελαττώµατα κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής συνεπάγονται την αχρηστία µέρους 
ή του συνόλου του εξοπλισµού, ο Ανάδοχος προβαίνει σε αντικαταστάσεις σε τέτοιο 
βαθµό ώστε να διατηρηθεί το επίπεδο που καθορίζεται στη Σύµβαση, χωρίς επιβάρυνση 
της Αναθέτουσας Αρχής. 

Η Αναθέτουσα Αρχή πληροφορεί τον Ανάδοχο ως προς το είδος και την έκταση κάθε 
ελαττώµατος µόλις αυτό γίνει εµφανές. Αν ο Ανάδοχος δεν αποκαταστήσει το ελάττωµα 
χωρίς καθυστέρηση,η εγγυτική καλής λειτουργίας καταπίπτει και η Αναθέτουσα Αρχή 
µπορεί να φροντίσει για την αποκατάσταση του ελαττώµατος από τρίτον, µε κίνδυνο και 
δαπάνη του Αναδόχου. 
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ΑΡΘΡΟ 25 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η Σύµβαση τροποποιείται όταν συµφωνήσουν, εγγράφως, προς τούτο, τα δύο 
συµβαλλόµενα µέρη. 

 

ΑΡΘΡΟ 26 ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ 

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να µεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύµβαση ή µέρος αυτής 
χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής.  

 

ΑΡΘΡΟ 27  ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ  

Ο Ανάδοχος διατηρεί την κυριότητα των παραδιδοµένων µέχρι την  ηµεροµηνία 
Οριστικής Παραλαβής τους, οπότε η κυριότητα µεταβιβάζεται στην Αναθέτουσα Αρχή, 
ελεύθερη από κάθε βάρος και δικαίωµα τρίτου. 

 

ΑΡΘΡΟ 28 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

Ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο για κάθε ζηµία ή απώλεια των προϊόντων που θα 
παραδοθούν στην Αναθέτουσα Αρχή σε εκτέλεση της Σύµβασης Προµήθειας, µέχρι την 
ηµεροµηνία οριστικής παραλαβής τους, υποχρεούµενος σε περίπτωση ζηµιάς, φθοράς ή 
απώλειας σε πλήρη αποκατάσταση ή, ακόµη και αντικατάστασή τους. 

Μετά την Οριστική Παραλαβή ο κίνδυνος µεταβιβάζεται στην Αναθέτουσα Αρχή. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει κάθε πρόσφορο µέτρο ασφάλειας και προστασίας 
για την αποτροπή ζηµιών ή φθορών και είναι υπεύθυνος για κάθε ζηµία ή βλάβη 
προσώπων, πραγµάτων ή εγκαταστάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, του προσωπικού της 
ή τρίτων και για την αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζηµίας που είναι δυνατόν να 
προξενηθεί κατά ή επ’ ευκαιρία της εκτέλεσης του Έργου από τον Ανάδοχο ή τους 
υπεργολάβους του εφ’ όσον οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτών ή σε ελάττωµα του 
εξοπλισµού. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει και διατηρεί ασφαλισµένο το προσωπικό του 
στους αρµόδιους ασφαλιστικούς οργανισµούς καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου 
και µεριµνά  όπως  οι υπεργολάβοι του πράξουν το ίδιο. 

 

ΑΡΘΡΟ 29 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

Τα συµβαλλόµενα µέρη δεν ευθύνονται για τη µη εκπλήρωση των συµβατικών τους 
υποχρεώσεων, στο µέτρο που η αδυναµία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά 
ανωτέρας βίας. 

Ο Ανάδοχος, επικαλούµενος υπαγωγή της αδυναµίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε 
γεγονός που εµπίπτει στην προηγούµενη παράγραφο,  οφείλει να γνωστοποιήσει και 
επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός 
αποσβεστικής προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από τότε που συνέβησαν, προσκοµίζοντας 
τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει 
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εντός δέκα (10) ηµερών από λήψεως του σχετικού αιτήµατος του Αναδόχου, 
διαφορετικά µε την πάροδο άπρακτης της προθεσµίας τεκµαίρεται η αποδοχή του 
αιτήµατος. 

 

ΑΡΘΡΟ 30 ΛΥΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύµβαση σε οποιαδήποτε από τις 
ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί το Έργο µε τον τρόπο που ορίζεται στη Σύµβαση, παρά τις 
προς τούτο επανειληµµένες οχλήσεις της Αναθέτουσας Αρχής 

β) ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύµβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια 
της Αναθέτουσας Αρχής  

γ) Ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική  διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή 
ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε 
βάρος του, στο σύνολο ή σε σηµαντικό µέρος των περιουσιακών του στοιχείων. 

δ) εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκηµα σχετικό µε την 
άσκηση του επαγγέλµατός του 

Τα αποτελέσµατα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον Ανάδοχο της εκ 
µέρους της Αναθέτουσας Αρχής καταγγελίας. Κατ’ εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή 
δύναται, κατ’ ενάσκηση διακριτικής της ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις 
καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, να τάξει εύλογη (κατ’ αυτήν) προθεσµία θεραπείας της 
παραβάσεως, οπότε τα αποτελέσµατα της καταγγελίας επέρχονται αυτόµατα µε την 
πάροδο της ταχθείσας προθεσµίας, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει 
εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα. 

Με την µετά από καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχής λύση της Σύµβασης, ο Ανάδοχος 
υποχρεούται µετά από αίτηση της Αναθέτουσας Αρχής: 

α) Να απόσχει από την διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής υπηρεσιών ή 
εκτέλεσης υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη Σύµβαση, πλην εκείνων που  
επιβάλλονται για την διασφάλιση  προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων. 

β) Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, όποιο έργο, 
εργασία ή προϊόν (ολοκληρωµένο ή µη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του καθώς 
και τα πάσης φύσεως υποστηρικτικά έγγραφα και µέσα (µαγνητικά ή µη) και να 
µεριµνήσει όπως οι Υπεργολάβοι και συνεργάτες του πράξουν το ίδιο. 

γ) Να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε εξοπλισµό, υλικά  ή άλλα αγαθά που 
αφορούν άµεσα ή έµµεσα το Έργο και ευρίσκονται στην κατοχή του, εγγυώµενος ότι 
οι Υπεργολάβοι και συνεργάτες του θα πράξουν  το ίδιο. 

Το συντοµότερο δυνατό µετά την καταγγελία της Σύµβασης, η Αναθέτουσα Αρχή 
βεβαιώνει την αξία του παρασχεθέντος µέρους του Έργου καθώς και κάθε οφειλή έναντι 
του Αναδόχου κατά την ηµεροµηνία καταγγελίας. 
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Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου 
σύµφωνα µε  την Σύµβαση προς τον Ανάδοχο µέχρις εκκαθαρίσεως των µεταξύ τους 
υποχρεώσεων και οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από τον Ανάδοχο αποζηµίωση για 
κάθε ζηµία που υπέστη µέχρι του ανώτατου ποσού του Συµβατικού Τιµήµατος που 
αντιστοιχεί στην αξία του τµήµατος του Έργου που δεν µπορεί, λόγω πληµµελούς 
εκτελέσεως της Σύµβασης, να χρησιµοποιηθεί για τον προοριζόµενο σκοπό. 
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Β’  ΜΕΡΟΣ : ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
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Γενική περιγραφή 

Ο προσφερόµενος εξοπλισµός θα χρησιµοποιηθεί από το Ι.Π. για την υλοποίηση ενός 
συστήµατος βάσης δεδοµένων, υψηλής διαθεσιµότητας, καθώς και γενικής χρήσης 
εξυπηρετητών. 

Συνοπτικά ο προσφερόµενος εξοπλισµός αποτελείται από: 

• 2 εξυπηρετητές µε διπλά υποσυστήµατα δίσκων για την υλοποίηση ενός cluster βάσης 
δεδοµένων. 

• 2 εξυπηρετητές για την υποστήριξη αντιγραφής σε αποµακρυσµένη τοποθεσία 
(replication) της βάσης δεδοµένων. 

• 1 εξυπηρετητής βάσης δεδοµένων 

• 2 εξυπηρετητές γενικής χρήσης  

• Λοιπός εξοπλισµός. 

Αρχιτεκτονική λειτουργίας βάσης δεδοµένων 

Η αρχιτεκτονική λειτουργίας του εξοπλισµού που υλοποιεί το  σύστηµα βάσης δεδοµένων 
υψηλής διαθεσιµότητας φαίνεται στο παρακάτω σχήµα. 

Figure 1 Φυσική αρχιτεκτονική βάσης δεδοµένων 
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Περιγραφή λειτουργίας 

Το σύστηµα βάσης δεδοµένων αποτελείται από ένα cluster αποτελούµενο από δύο εξυπηρετητές 
και δύο υποσυστήµατα δίσκων. Το κάθε ζεύγος (εξυπηρετητής / υποσύστηµα δίσκων) βρίσκεται 
φυσικά τοποθετηµένο σε διαφορετικό χώρο και διασυνδέονται µεταξύ τους µε οπτικές ίνες σε 
διάταξη any2any όπως φαίνεται και στο παραπάνω σχήµα. 

Τα υποσυστήµατα δίσκων θα πρέπει να υλοποιούν block level replication των δεδοµένων της 
βάσης, έχοντας την ίδια ακριβώς διαµόρφωση (configuration). Στο cluster θα πρέπει να ορίζονται 
δυο διαφορετικά cluster resources για την βάση δεδοµένων, το κάθε ένα από τα οποία θα 
χρησιµοποιεί διαφορετικό υποσύστηµα δίσκων, ενώ θα µπορεί να εκτελεστεί σε οποιοδήποτε 
από τους δύο εξυπηρετητές. Το ένα από τα δύο resources θα πρέπει να εκτελείται/ξεκινά 
αυτόµατα, ενώ το δεύτερο θα πρέπει να εκτελείται/ξεκινά κατ’ επιλογή. 

Τα δεδοµένα  κατοπτρίζονται σε δύο εξυπηρετητές που βρίσκονται σε αποµακρυσµένα σηµεία, 
µέσω replication της βάσης δεδοµένων. 

Λογισµικό 

Το λογισµικό συστήµατος (σε όλους τους εξυπηρετητές βάσης δεδοµένων) θα πρέπει να είναι 
Linux  x86_64 και να διαθέτει όλα τα απαραίτητα πακέτα για την υλοποίηση του cluster (µόνο 
στους εξυπηρετητές που το υλοποιούν). Αν δεν χρησιµοποιείται ελεύθερο Linux λογισµικό, τότε 
θα πρέπει να δίνονται οι απαραίτητες άδειες για αναβαθµίσεις διάρκειας ίσης µε την διάρκεια 
εγγύησης των συστηµάτων (υλικού). 

Το λογισµικό συστήµατος θα πρέπει να περιλαµβάνεται στο PostgreSQL BuildFarm Status 
(http://buildfarm.postgresql.org/cgi-bin/show_status.pl) για την τρέχουσα σταθερή (stable) 
έκδοση της PostgreSQL, ικανοποιώντας τουλάχιστον τα παρακάτω: 

• integer-datetimes 

• nls 

• openssl 

• xml 

• debug 

• python 

• perl 

• thread-safety 

• cassert 

Προτιµητέο λειτουργικό σύστηµα CentOS x86_64 στην νεότερη κατά την διάρκεια της 
εγκατάστασης σταθερή έκδοση. 

Το λογισµικό καθώς και η αρχιτεκτονική υλοποίησης του cluster θα πρέπει να περιγράφεται 
πλήρως στην τεχνική προσφορά.  

Άλλο λογισµικό (εκτός του λογισµικού συστήµατος) που προσφέρεται, θα πρέπει να είναι 
πιστοποιηµένο για χρήση από το προσφερόµενο λογισµικό συστήµατος. 

Υλικό 

Το υλικό που απαρτίζει το σύστηµα της βάσης δεδοµένων (cluster) θα πρέπει να παραδοθεί ως 
ενιαίο λειτουργικό σύνολο, εγκατεστηµένο και παραµετροποιηµένο όπως περιγράφεται 
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παραπάνω. Στο σύνολο του εξοπλισµού θα πρέπει να περιλαµβάνονται οι απαραίτητες κάρτες 
και καλώδια (χαλκού και οπτικών ινών) για την διασύνδεση των εξυπηρετητών µεταξύ τους, 
καθώς και µε τα υποσυστήµατα δίσκων. 

Η διασύνδεση αυτή (µε τα υποσυστήµατα δίσκων) θα πρέπει να διασφαλίζει διπλά µονοπάτια 
µεταξύ του κάθε εξυπηρετητή και των υποσυστηµάτων δίσκων, καθώς και να διασφαλίζει την 
λειτουργία σε περίπτωση αστοχίας κάποιας κάρτας διασύνδεσης. 

Σε περίπτωση που απαιτείται διασύνδεση των εξυπηρετητών µέσω δικτύου, αυτή θα πρέπει να 
γίνεται µέσω διαφορετικού φυσικού δικτύου από το δίκτυο δεδοµένων (cluster interconnect). 

Ο ανάδοχος δεν έχει την υποχρέωση της φυσικής διασύνδεσης των δύο διαφορετικών χώρων 
στους οποίους θα εγκατασταθεί ο εξοπλισµός. Στην τεχνική προσφορά θα πρέπει να 
περιγράφεται πλήρως ο τρόπος διασύνδεσης και οι απαιτήσεις αυτής, ώστε να εγκατασταθούν 
από το Ι.Π. τα απαιτούµενα καλώδια. Τα καλώδια αυτά θα τερµατίζουν σε αντίστοιχες επίτοιχες 
πρίζες (τύπου SC), µέσω των οποίων θα διασυνδεθούν τα συστήµατα. 

Κατά την παράδοση του εξοπλισµού θα γίνουν οι απαραίτητες δοκιµές ελέγχου για την καλή 
λειτουργία του συστήµατος από το Ι.Π. 

Το κάθε αντικείµενο / µέρος του εξοπλισµού, θα πρέπει να αποτελεί ενιαίο σύστηµα από έναν 
κατασκευαστή. 

Τα υπόλοιπα συστήµατα θα παραδοθούν χωρίς εγκατεστηµένο λειτουργικό. 

Εγγύηση καλής λειτουργίας 

Για το σύνολο των εξυπηρετητών και των συστηµάτων αποθήκευσης, θα πρέπει να παρέχεται 
εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον τριών (3) ετών. Για τον λοιπό εξοπλισµό παρέχεται η 
συνήθης εγγύηση του κατασκευαστή, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στους αντίστοιχους 
πίνακες συµµόρφωσης. Ο ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει την υποστήριξη του συνόλου του 
εξοπλισµού από τον κάθε κατασκευαστή, ο οποίος και θα πρέπει να καλύπτει αυτόν κατ’ 
ελάχιστον µε τους ακόλουθους χρόνους: 

• Εξυπηρετητές που συµµετέχουν στο cluster, 7x24 report. 

• Λοιποί εξυπηρετητές, 5x9 report. 

• Συστήµατα αποθήκευσης δεδοµένων, 7x24 report. 

• Λοιπός εξοπλισµός, συνήθης εγγύηση του κατασκευαστή 

Η κάλυψη του κάθε κατασκευαστή για τον εξοπλισµό που προσφέρεται, σύµφωνα µε τους 
παραπάνω όρους, θα πρέπει να αποδεικνύεται έγγραφα κατά την παράδοση του εξοπλισµού από 
τον ανάδοχο. 

Η υποστήριξη / εγγύηση καλής λειτουργίας θα πρέπει να παρέχεται στον τόπο που είναι 
εγκατεστηµένος ο εξοπλισµός: 

• 2 x εξυπηρετητές βάσης δεδοµένων (db replicas), 1 x UPS, στη Αθήνα. 

• Όλος ο λοιπός στο Ηράκλειο. 

Για το σύνολο του εξοπλισµού (εκτός αυτού που αναφέρεται στον πίνακα “Λοιπός εξοπλισµός”), 
τα απαιτούµενα ανταλλακτικά (καθώς και µηχανικός της εταιρίας αν απαιτείται) για την 
αποκατάσταση της βλάβης, θα πρέπει να βρίσκονται στις εγκαταστάσεις του Ι.Π. την δεύτερη 
εργάσιµη ηµέρα από την ηµέρα ανακοίνωσης της βλάβης. 
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Το ωράριο ανακοίνωσης της βλάβης (όπου δεν απαιτείται 24ώρη υποστήριξη), θα πρέπει να 
παρέχεται σύµφωνα µε την ώρα Ελλάδος, ενώ εργάσιµες θεωρούνται οι εργάσιµες ηµέρες της 
Ελλάδος (∆ευτέρα έως Παρασκευή εκτός των επισήµων αργιών από 09:00 και έως τις 18:00).  

Όσον αφορά την ανταπόκριση του προµηθευτή ή/και κατασκευαστή στην αποκατάσταση της 
βλάβης, ως εργάσιµη ηµέρα θεωρούνται οι εργάσιµες ηµέρες της Ελλάδος (∆ευτέρα έως 
Παρασκευή εκτός των επισήµων αργιών) από 09:00 και έως τις 18:00. 

 

Υπηρεσίες 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει τον εξοπλισµό στις εγκαταστάσεις του Ι.Π. στο Ηράκλειο. 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει υπηρεσίες εγκατάστασης και παραµετροποίησης του cluster 
της βάσης δεδοµένων, µε βάση την λειτουργική περιγραφή που αναφέρεται παραπάνω, σε 
συνεργασία µε το προσωπικό του Ι.Π. 

• Φυσική εγκατάσταση των προσφερόµενων σε υπάρχον rack 

• Εγκατάσταση λογισµικού συστήµατος, λογισµικού cluster, κ.λ.π. 

• Παραµετροποίηση λογισµικού cluster. 

• Παραµετροποίηση των θυρών διαχείρισης (IP διευθύνσεις κ.α.). 

• Σύνδεση των δύο database servers στο καθένα από τα δύο storage. 

• Εγκατάσταση και παραµετροποίηση λογισµικού δηµιουργίας snapshots των συστηµάτων 
αποθήκευσης. Επίδειξη χρήσης λειτουργίας µε πραγµατικά δεδοµένα. 

• Εγκατάσταση και παραµετροποίηση λογισµικού για το σύγχρονο / ασύγχρονο 
συγχρονισµό των δύο προσφερόµενων συστηµάτων αποθήκευσης. Επιπλέον απαιτείται ο 
έλεγχος επικοινωνίας µεταξύ των δύο συστηµάτων, δοκιµές σύγχρονου και ασύγχρονου 
συγχρονισµού. Επίδειξη µε πραγµατικά δεδοµένα. 

Με το πέρας της εγκατάστασης το προσωπικό του Ι.Π. θα εκτελέσει δοκιµές καλής λειτουργίας 
µε βάση διάφορα σενάρια αστοχιών του εξοπλισµού (διακοπές ρεύµατος, διακοπές µονοπατιών 
φυσικής διασύνδεσης κλπ) για τον έλεγχο της καλής λειτουργίας του εξοπλισµού. 

Κατά την διάρκεια της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας, ο ανάδοχος πρέπει να παρέχει στο 
προσωπικό του Ι.Π. υπηρεσίες υποστήριξης από πιστοποιηµένους µηχανικούς στα 
εγκατεστηµένα συστήµατα, για την επίλυση προβληµάτων λειτουργίας. Η τεχνική βοήθεια θα 
πρέπει να παρέχεται οποιαδήποτε µέρα και ώρα (7x24 support). 

Στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η επίλυση του προβλήµατος από το προσωπικό του Ι.Π., 
την επίλυση του προβλήµατος θα πρέπει να αναλαµβάνει µηχανικός της προµηθεύτριας / 
κατασκευάστριας εταιρίας, ο οποίος θα είναι πιστοποιηµένος στο συγκεκριµένο σύστηµα. 

Στην τεχνική προσφορά θα πρέπει να αναφέρονται σαφώς οι τρόποι και οι διαδικασίες για την 
επίλυση των προβληµάτων του συστήµατος. 

Όλες οι εργασίες αποκατάστασης βλαβών θα γίνονται στις εγκαταστάσεις του Ι.Π., είτε στο 
Ηράκλειο, είτε στην Αθήνα. 

Χρόνος παράδοσης 

Στην τεχνική προσφορά του προµηθευτή θα πρέπει να αναφέρεται ο χρόνος παράδοσης του 
εξοπλισµού, καθώς και ο χρόνος εγκατάστασης / παραµετροποίησης. Ο µέγιστος χρόνος δεν 
µπορεί να υπερβαίνει τους 3 µήνες. 
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Τεχνικές προδιαγραφές εξυπηρετητών βάσης δεδοµένων που συµµετέχουν στο cluster 

 

A/A Τεχνικές προδιαγραφές Υποχρεωτική απαίτηση 
Απάντηση 
προµηθευτή 

Παραποµπή-
τεκµηρίωση 

A Προτεινόµενη λύση    

A.1 Συνολική περιγραφή της 
προτεινόµενης λύσης 

Περιγράψτε αναλυτικά την 
προτεινόµενη λύση υλοποίησης του 
cluster (συµπεριλαµβανοµένων των 

συστηµάτων δίσκων), το λογισµικό που 
χρησιµοποιείται, το υλικό, την 

αρχιτεκτονική κ.α. 

  

A.2 Αριθµός προσφερόµενων 
εξυπηρετητών 

2 
  

Β Chassis    

B.1 Να αναφερθεί το ακριβές 
µοντέλο και η εταιρεία 
κατασκευής 

ΝΑΙ 
  

B.2 Height Max 2U, Rack mounted 19” std rack   

B.3 Operating temperature 10-35 oC   

B.4 Operating relative humidity 10-85%   

B.5 Normative Standards CE 

EN55022 

EN55024 

EN61000-3-2  

EN61000-3-3 

EN60950-1 

  

B.6 Hard disk drive bays ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ   

C I/O Expansion Slots    

C.1 I/O Expansion Slots ≥ 3   

C.2 I/O expansion slots technology PCIe 3.0   

C.3 I/O expansion slots bus width 
x16 

ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ 
  

C.4 I/O expansion slots bus width x8 ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ   

C.5 I/O expansion slots Form Factor 
Full Legnth/Full Height, Half 
Length/Full Height, Low form 
factor 

ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ 

  

C.6 Memory slots ≥ 24   

C.7 Θύρες USB προσβάσιµες από το 
εµπρός – πίσω  µέρος 

≥2 / ≥2 
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A/A Τεχνικές προδιαγραφές Υποχρεωτική απαίτηση Απάντηση 
προµηθευτή 

Παραποµπή-
τεκµηρίωση 

C.8 Ενσωµατωµένη κάρτα γραφικών 
µε έξοδο VGA και στο εµπρός 
και στο πίσω µέρος του 
µηχανήµατος 

NAI 

  

D CPU    

D.1 Number of CPUs 2   

D.2 Maximum number of CPU 
supported 

≥ 2 
  

D.3 Announcement date > 1/1/2012   

D.4 Instruction set 64bit   

D.5 Cores/cpu 8   

D.6 Threads/CPU 16   

D.7 Frequency ≥ 2.6GHz   

D.8 L2 Cache/CPU ≥ 256KB/Core   

D.9 L3 Cache/CPU ≥ 20MB   

D.10 IO Bus ≥ 8.0GT/s QPI   

D.11 Memory Types Supported DDR3-1333/1600   

D.12 Memory Channels 4   

D.13 Max Memory bandwidth ≥ 51GB/s   

D.14 SPECint_rate_base2006 ≥ 600 

Για σύστηµα µε δύο επεξεργαστές. Να 
παρατίθεται το αποτέλεσµα των 
µετρήσεων για το προσφερόµενο 

µοντέλο. 

  

E Memory    

E.1 Installed memory ≥ 32GB   

E.2 Memory type DDR3-1600  

PC3-12800R 

  

E.3 Supported memory 768GB   

E.4 Memory configuration ≥ 8 x 4GB Dual rank 

Η διαµόρφωση της µνήµης θα πρέπει να 
κατανέµεται εξίσου και στα τέσσερα 
διαθέσιµα κανάλια µνήµης του κάθε 

επεξεργαστή 

  

F RAID Controller    

F.1 RAID controller  NAI   

F.2 Host interface  PCIe2.0 ή PCIe3.0   

F.3 Bus Width (x16, x8) ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ   

F.4 Supported RAID levels 0,1,10,5,50,6,60   

F.5 Global Hotspare drive NAI   
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A/A Τεχνικές προδιαγραφές Υποχρεωτική απαίτηση Απάντηση 
προµηθευτή 

Παραποµπή-
τεκµηρίωση 

F.6 Cache memory ≥ 512MB   

F.7 Μέθοδος συγκράτησης 
δεδοµένων σε περίπτωση 
απώλειας παροχής (flash/battery 
backup, κλπ) 

ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ 

Την µέθοδο που χρησιµοποιείται καθώς 
και τον µέγιστο χρόνο συγκράτησης των 

δεδοµένων. 

  

F.8 Ports 6Gb SAS ≥ 2   

F.9 Maximum number of logical 
drives supported 

ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ 
  

G Hard Disk Drives    

G.1 Drive Type 2.5” SFF, SAS 6Gbps Enterprise   

G.2 Drive Rotational Speed ≥ 10K   

G.3 Drive Capacity 300GB   

G.4 Drives installed ≥ 3   

G.5 Hot plug NAI   

G.6 Drive configuration RAID 1 + hot spare   

H Optical Drive    

H.1 DVD Rom NAI   

I Remote management card    

I.1 Full text and graphics mode 
console for pre-OS and OS 

NAI 
  

I.2 Support for different users (not 
counting default 
root/administrator account) 

≥ 2 
  

I.3 Power control NAI   

I.4 Virtual  media CD/DVD   

I.5 Separate 10/100 ethernet 
interface 

NAI 
  

I.6 SNMP support (GET) NAI v2   

I.7 SNMP trap support  NAI  

with configurable destination 

  

I.8 SMTP support NAI   

I.9 Alarms using snmp/email NAI   

I.10 Server monitoring Temperature, Fans, Power, CPU, 
Memory, RAID Array logical and 

physical drives 

  

I.11 Memory ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ   

I.12 Supported OS ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ   

I.13 Client Browser support Firefox   

I.14 Access methods HTTP, SSH, other 

ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ 
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A/A Τεχνικές προδιαγραφές Υποχρεωτική απαίτηση Απάντηση 
προµηθευτή 

Παραποµπή-
τεκµηρίωση 

I.15 On board flash card ή 
ενσωµατωµένο (εσωτερικά) 
USB drive από το οποίο µπορεί 
να γίνει boot το µηχάνηµα 

8GB 

  

I.16 Υποστήριξη IPMI NAI 2.0   

J Warranty    

J.1 3-years warranty NAI 

Η Εγγύηση πρέπει να περιλαµβάνει όλα 
τα µέρη του συστήµατος και να 
παρέχεται από τον κατασκευαστή 

  

J.2 Response time 2nd Business Day ή καλύτερο 

Βλέπε και όρους στην ενότητα «εγγύηση 
καλής λειτουργίας» 

  

J.3 Ωράριο παροχής υποστήριξης 7x24   

K Networking    

K.1 1Gbps Ethernet adapter copper 
for public network 

≥ 2 
  

K.2 1Gbps Ethernet adapter copper 
for cluster interconnect 

≥ 2  

(εφόσον στο λογισµικό υλοποίησης του 
cluster χρησιµοποιείται δικτυακό 

heartbeat τότε αυτό απαιτείται να γίνεται 
µέσω ξεχωριστού φυσικού δικτύου και 
δεν µπορεί να χρησιµοποιεί το δίκτυο 

δεδοµένων) 

  

L Cluster    

L.1 Λογισµικό και αρχιτεκτονική 
υλοποίησης του cluster 

∆εν απαιτείται. Αναλυτική περιγραφή 
γίνεται στην παράγραφο Α.1 XXX XXX 

Μ Power Supply    

M.1 N+1 redundant power supply, 
230V 

NAI 
  

M.2 Απόδοση τροφοδοτικού ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ   

N Υπηρεσίες εγκατάστασης    

Ν.1 Εγκατάσταση και 
παραµετροποίηση σε 
διαµόρφωση cluster, για την 
υποστήριξη PostgreSQL 

NAI 

  

O Άλλος εξοπλισµός    

Ο.1 Κάρτες διασύνδεσης µε το 
υποσύστηµα δίσκων 

NAI 

Για την διασφάλιση της εναλλακτικής 
διασύνδεσης των εξυπηρετητών µε τα 
συστήµατα δίσκων, οι οπτικές κάρτες 
διασύνδεσης θα πρέπει να διασυνδέουν 
αυτούς µε τα συστήµατα δίσκων µέσω 
θυρών που ανήκουν σε διαφορετικές 

κάρτες.  
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A/A Τεχνικές προδιαγραφές Υποχρεωτική απαίτηση Απάντηση 
προµηθευτή 

Παραποµπή-
τεκµηρίωση 

O.2 Αριθµός χρησιµοποιούµενων 
οπτικών θυρών ανά κάρτα 

≤ 2 
  

O.3 Ταχύτητα οπτικών θυρών  ≥ 8Gbps   

O.4 Πρωτόκολλο διασύνδεσης PCIe3.0 x8 ή PCIe2.0 x8   

O.5 ∆ιασύνδεση σε απόσταση Οι προσφερόµενες κάρτες θα πρέπει να 
υποστηρίζουν την διασύνδεση των 

εξυπηρετητών µε  τα συστήµατα δίσκων 
σε απόσταση 100 µέτρων µε την χρήση 

κατάλληλης οπτικής ίνας. 

  

O.6 Προδιαγραφές οπτικής ίνας 
διασύνδεσης των δύο χώρων 

Να προσδιοριστούν οι προδιαγραφές της 
οπτικής ίνας που θα πρέπει να 

διασυνδέει τους δύο ανεξάρτητους 
χώρους. 
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Τεχνικές προδιαγραφές εξυπηρετητών αντιγράφων βάσης δεδοµένων (db replicas) 

 

A/A Τεχνικές προδιαγραφές Υποχρεωτική απαίτηση 
Απάντηση 
προµηθευτή 

Παραποµπή-
τεκµηρίωση 

A Αριθµός µηχανηµάτων    

A.1 Αριθµός προσφερόµενων 
εξυπηρετητών 

2 
  

Β Chassis    

B.1 Να αναφερθεί το ακριβές 
µοντέλο και η εταιρεία 
κατασκευής 

ΝΑΙ 
  

B.2 Height Max 2U, Rack mounted 19” std rack   

B.3 Operating temperature 10-35 oC   

B.4 Operating relative humidity 10-85%   

B.5 Normative Standards CE 

EN55022 

EN55024 

EN61000-3-2  

EN61000-3-3 

EN60950-1 

  

B.6 Hard disk drive bays ≥ 16   

C I/O Expansion Slots    

C.1 I/O Expansion Slots ≥ 3   

C.2 I/O expansion slots technology PCIe 3.0   

C.3 I/O expansion slots bus width x8 ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ   

C.4 I/O expansion slots Form Factor 
Full Legnth/Full Height, Half 
Length/Full Height, Low form 
factor 

ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ 

  

C.5 Memory slots ≥ 24   

C.6 Θύρες USB προσβάσιµες από το 
εµπρός – πίσω  µέρος 

≥2 / ≥2 
  

C.7 Ενσωµατωµένη κάρτα γραφικών 
µε έξοδο VGA και στο εµπρός 
και στο πίσω µέρος του 
µηχανήµατος 

NAI 

  

D CPU    

D.1 Number of CPUs ≥ 1   

D.2 Maximum number of CPU 
supported 

≥ 2 
  

D.3 Announcement date > 1/1/2012   

D.4 Instruction set 64bit   
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A/A Τεχνικές προδιαγραφές Υποχρεωτική απαίτηση Απάντηση 
προµηθευτή 

Παραποµπή-
τεκµηρίωση 

D.5 Cores/cpu 8   

D.6 Threads/CPU 16   

D.7 Frequency ≥ 2.6GHz   

D.8 L2 Cache/CPU ≥ 256KB/Core   

D.9 L3 Cache/CPU ≥ 20MB   

D.10 IO Bus 8.0GT/s QPI   

D.11 Memory Types Supported DDR3-1333/1600   

D.12 Memory Channels 4   

D.13 Max Memory bandwidth ≥ 51GB/s   

D.14 SPECint_rate_base2006 > 300 

Για σύστηµα µε έναν επεξεργαστή.  

> 600  

Για σύστηµα µε δύο επεξεργαστές, αν 
δεν έχει γίνει µέτρηση για το 

συγκεκριµένο µοντέλο χρησιµοποιώντας 
έναν επεξεργαστή. 

Να παρατίθεται το αποτέλεσµα των 
µετρήσεων για το προσφερόµενο 

µοντέλο. 

  

E Memory    

E.1 Installed memory ≥ 16GB   

E.2 Memory type DDR3-1600  

PC3-12800R 

  

E.3 Supported memory 768GB   

E.4 Memory configuration ≥ 4 x 4GB Dual rank 

Η διαµόρφωση της µνήµης θα πρέπει να 
κατανέµεται εξίσου και στα τέσσερα 
διαθέσιµα κανάλια µνήµης του κάθε 

επεξεργαστή 

  

F RAID Controller    

F.1 RAID controller  NAI   

F.2 Host interface  PCIe3.0 ή PCIe2.0   

F.3 Bus Width (x16, x8) ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ   

F.4 Supported RAID levels 0,1,10,5,50,6,60   

F.5 Global Hotspare drive NAI   

F.6 Cache memory ≥ 1GB DDR3-1333   

F.7 Μέθοδος συγκράτησης 
δεδοµένων σε περίπτωση 
απώλειας παροχής (flash/battery 
backup, κλπ) 

ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ 

Την µέθοδο που χρησιµοποιείται καθώς 
και τον µέγιστο χρόνο συγκράτησης των 

δεδοµένων 
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A/A Τεχνικές προδιαγραφές Υποχρεωτική απαίτηση Απάντηση 
προµηθευτή 

Παραποµπή-
τεκµηρίωση 

F.8 Ports 6Gb SAS ≥ 2   

F.9 Maximum number of logical 
drives supported 

ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ 
  

G Hard Disk Drives    

G.1 Drive Type 2.5” SFF, SAS 6Gbps Enterprise   

G.2 Drive Rotational Speed ≥ 10K   

G.3 Drive Capacity 600GB   

G.4 Drives installed ≥ 10   

G.5 Hot plug NAI   

G.6 Drive configuration Drives will be configured in various 
RAID5 groups 

  

H Optical Drive    

H.1 DVD Rom Επιθυµητό   

I Remote management card    

I.1 Full text and graphics mode 
console for pre-OS and OS 

NAI 
  

I.2 Support for different users (not 
counting default root / 
administrator account) 

≥ 2 
  

I.3 Power control NAI   

I.4 Virtual  media CD/DVD   

I.5 Separate 10/100 ethernet 
interface 

NAI 
  

I.6 SNMP support (GET) NAI v2   

I.7 SNMP trap support  NAI with configurable destination   

I.8 SMTP support NAI   

I.9 Alarms using snmp/email NAI   

I.10 Server monitoring Temperature, Fans, Power, CPU, 
Memory, RAID Array logical and 

physical drives 

  

I.11 Memory ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ   

I.12 Supported OS ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ   

I.13 Client Browser support Firefox   

I.14 Access methods HTTP, SSH, other 

ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ 

  

I.15 On board flash card ή 
ενσωµατωµένο (εσωτερικά) 
USB port από το οποίο µπορεί 
να γίνει boot το µηχάνηµα 

8GB 

  

I.16 Υποστήριξη IPMI NAI 2.0   

J Warranty    
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A/A Τεχνικές προδιαγραφές Υποχρεωτική απαίτηση Απάντηση 
προµηθευτή 

Παραποµπή-
τεκµηρίωση 

J.1 3-years warranty NAI 

Η Εγγύηση πρέπει να περιλαµβάνει όλα 
τα µέρη του συστήµατος και να 
παρέχεται από τον κατασκευαστή 

  

J.2 Response time 2nd Business Day ή καλύτερο 

Βλέπε και όρους στην ενότητα «εγγύηση 
καλής λειτουργίας» 

  

J.3 Ωράριο παροχής υποστήριξης 5x9 ή καλύτερο   

K Networking    

K.1 1Gbps Ethernet adapter copper 
for public network 

≥ 2 
  

L Power Supply    

L.1 N+1 redundant power supply, 
230V 

NAI 
  

L.2 Απόδοση τροφοδοτικού ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ   
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Τεχνικές προδιαγραφές εξυπηρετητών βάσης δεδοµένων ανάπτυξης (development db) 

 

A/A Τεχνικές προδιαγραφές Υποχρεωτική απαίτηση 
Απάντηση 
προµηθευτή 

Παραποµπή-
τεκµηρίωση 

A Αριθµός µηχανηµάτων    

A.1 Αριθµός προσφερόµενων 
εξυπηρετητών 

1 
  

Β Chassis    

B.1 Να αναφερθεί το ακριβές 
µοντέλο και η εταιρεία 
κατασκευής 

ΝΑΙ 
  

B.2 Height Max 2U, Rack mounted 19” std rack   

B.3 Operating temperature 10-35 oC   

B.4 Operating relative humidity 10-85%   

B.5 Normative Standards CE 

EN55022 

EN55024 

EN61000-3-2  

EN61000-3-3 

EN60950-1 

  

B.6 Hard disk drive bays ≥ 8    

C I/O Expansion Slots    

C.1 I/O Expansion Slots ≥3   

C.2 I/O expansion slots technology PCIe 3.0   

C.3 I/O expansion slots bus width x8 ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ   

C.4 I/O expansion slots Form Factor 
Full Legnth/Full Height, Half 
Length/Full Height, Low form 
factor 

ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ 

  

C.5 Memory slots ≥ 24   

C.6 Θύρες USB προσβάσιµες από το 
εµπρός – πίσω  µέρος 

≥2 / ≥2 
  

C.7 Ενσωµατωµένη κάρτα γραφικών 
µε έξοδο VGA και στο εµπρός 
και στο πίσω µέρος του 
µηχανήµατος 

NAI 

  

D CPU    

D.1 Number of CPUs ≥ 1   

D.2 Maximum number of CPU 
supported 

≥ 2 
  

D.3 Announcement date > 1/1/2012   

D.4 Instruction set 64bit   
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A/A Τεχνικές προδιαγραφές Υποχρεωτική απαίτηση Απάντηση 
προµηθευτή 

Παραποµπή-
τεκµηρίωση 

D.5 Cores/cpu 8   

D.6 Threads/CPU 16   

D.7 Frequency ≥ 2.6GHz   

D.8 L2 Cache/CPU ≥ 256KB/Core   

D.9 L3 Cache/CPU ≥ 20MB   

D.10 IO Bus 8.0GT/s QPI   

D.11 Memory Types Supported DDR3-1333/1600   

D.12 Memory Channels 4   

D.13 Max Memory bandwidth ≥ 51GB/s   

D.14 SPECint_rate_base2006 > 300 

Για σύστηµα µε έναν επεξεργαστή.  

> 600  

Για σύστηµα µε δύο επεξεργαστές, αν 
δεν έχει γίνει µέτρηση για το 

συγκεκριµένο µοντέλο χρησιµοποιώντας 
έναν επεξεργαστή. 

Να παρατίθεται το αποτέλεσµα των 
µετρήσεων για το προσφερόµενο 

µοντέλο. 

  

E Memory    

E.1 Installed memory ≥ 16 GB   

E.2 Memory type DDR3-1600  

PC3-12800R 

  

E.3 Supported memory 768GB   

E.4 Memory configuration ≥ 4 x 4 GB Dual rank 

Η διαµόρφωση της µνήµης θα πρέπει να 
κατανέµεται εξίσου και στα τέσσερα 
διαθέσιµα κανάλια µνήµης του κάθε 

επεξεργαστή 

  

F RAID Controller    

F.1 RAID controller  NAI   

F.2 Host interface  PCIe3.0 ή PCIe 2.0   

F.3 Bus Width (x16, x8) ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ   

F.4 Supported RAID levels 0,1,10,3,5,6   

F.5 Global Hotspare drive NAI   

F.6 Cache memory ≥ 512MB   

F.7 Μέθοδος συγκράτησης 
δεδοµένων σε περίπτωση 
απώλειας παροχής (flash/battery 
backup, κλπ) 

ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ 

Την µέθοδο που χρησιµοποιείται καθώς 
και τον µέγιστο χρόνο συγκράτησης των 

δεδοµένων 
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A/A Τεχνικές προδιαγραφές Υποχρεωτική απαίτηση Απάντηση 
προµηθευτή 

Παραποµπή-
τεκµηρίωση 

F.8 Ports 6Gb SAS ≥ 2   

F.9 Maximum number of logical 
drives supported 

ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ 
  

G Hard Disk Drives    

G.1 Drive Type 2.5” SFF, SAS 6Gbps Enterprise   

G.2 Drive Rotational Speed ≥ 10K   

G.3 Drive Capacity 600GB   

G.4 Drives installed ≥ 6   

G.5 Hot plug NAI   

G.6 Drive configuration Drives will be configured in various 
RAID 1/5 groups 

  

H Optical Drive    

H.1 DVD Rom NAI   

I Remote management card    

I.1 Full text and graphics mode 
console for pre-OS and OS 

NAI 
  

I.2 Support for different users (not 
counting default 
root/administrator account) 

≥ 2 
  

I.3 Power control NAI   

I.4 Virtual  media CD/DVD   

I.5 Separate 10/100 ethernet 
interface 

NAI 
  

I.6 SNMP support (GET) NAI v2   

I.7 SNMP trap support  NAI with configurable destination   

I.8 SMTP support NAI   

I.9 Alarms using snmp/email NAI   

I.10 Server monitoring Temperature, Fans, Power, CPU, 
Memory, RAID Array logical and 

physical drives 

  

I.11 Memory ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ   

I.12 Supported OS ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ   

I.13 Client Browser support Firefox   

I.14 Access methods HTTP, SSH, other 

ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ 

  

I.15 On board flash card ή 
ενσωµατωµένο (εσωτερικά) 
USB port από το οποίο µπορεί 
να γίνει boot το µηχάνηµα 

8GB 

  

I.16 Υποστήριξη IPMI NAI 2.0   

J Warranty    
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A/A Τεχνικές προδιαγραφές Υποχρεωτική απαίτηση Απάντηση 
προµηθευτή 

Παραποµπή-
τεκµηρίωση 

J.1 3-years warranty NAI 

Η Εγγύηση πρέπει να περιλαµβάνει όλα 
τα µέρη του συστήµατος και να 
παρέχεται από τον κατασκευαστή 

  

J.2 Response time 2nd Business Day ή καλύτερο 

Βλέπε και όρους στην ενότητα «εγγύηση 
καλής λειτουργίας» 

  

J.3 Ωράριο παροχής υποστήριξης 5x9 ή καλύτερο   

K Networking    

K.1 1Gbps Ethernet adapter copper 
for public network 

≥ 2 
  

L Power Supply    

L.1 N+1 redundant power supply, 
230V 

NAI 
  

L.2 Απόδοση τροφοδοτικού ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ   
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Τεχνικές προδιαγραφές εξυπηρετητών γενικής χρήσης 

 

A/A Τεχνικές προδιαγραφές Υποχρεωτική απαίτηση 
Απάντηση 
προµηθευτή 

Παραποµπή-
τεκµηρίωση 

A Αριθµός µηχανηµάτων    

A.1 Αριθµός προσφερόµενων 
εξυπηρετητών 

2 
  

Β Chassis    

B.1 Να αναφερθεί το ακριβές 
µοντέλο και η εταιρεία 
κατασκευής 

ΝΑΙ 
  

B.2 Height ≤ 2U, Rack mounted 19” std rack   

B.3 Operating temperature 10-35 oC    

B.4 Operating relative humidity 10-85%   

B.5 Normative Standards EN55022 

EN55024 

EN61000-3-2  

EN61000-3-3 

EN60950-1 

  

B.6 Hard disk drive bays ≥ 4    

C I/O Expansion Slots    

C.1 I/O Expansion Slots ≥ 3   

C.2 I/O expansion slots technology PCIe 3.0   

C.3 I/O expansion slots bus width x8 ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ   

C.4 I/O expansion slots Form Factor 
Full Legnth/Full Height, Half 
Length/Full Height, Low form 
factor 

ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ 

  

C.5 Memory slots ≥ 24   

C.6 Θύρες USB προσβάσιµες από το 
εµπρός – πίσω  µέρος 

≥2 / ≥2 
  

C.7 Ενσωµατωµένη κάρτα γραφικών 
µε έξοδο VGA και στο εµπρός 
και στο πίσω µέρος του 
µηχανήµατος 

NAI 

  

D CPU    

D.1 Number of CPUs 1   

D.2 Maximum number of CPU 
supported 

≥ 2 
  

D.3 Announcement date > 1/1/2012   

D.4 Instruction set 64bit   

D.5 Cores/cpu 8   
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A/A Τεχνικές προδιαγραφές Υποχρεωτική απαίτηση Απάντηση 
προµηθευτή 

Παραποµπή-
τεκµηρίωση 

D.6 Threads/CPU 16   

D.7 Frequency ≥ 2.6GHz   

D.8 L2 Cache/CPU ≥ 256KB/Core   

D.9 L3 Cache/CPU ≥ 20MB   

D.10 IO Bus 8.0GT/s QPI   

D.11 Memory Types Supported DDR3-1333/1600   

D.12 Memory Channels 4   

D.13 Max Memory bandwidth ≥ 51GB/s   

D.14 SPECint_rate_base2006 > 300 

Για σύστηµα µε έναν επεξεργαστή.  

> 600  

Για σύστηµα µε δύο επεξεργαστές, αν 
δεν έχει γίνει µέτρηση για το 

συγκεκριµένο µοντέλο χρησιµοποιώντας 
έναν επεξεργαστή. 

Να παρατίθεται το αποτέλεσµα των 
µετρήσεων για το προσφερόµενο 

µοντέλο. 

  

E Memory    

E.1 Installed memory ≥ 16 GB   

E.2 Memory type DDR3-1600  

PC3-12800R 

  

E.3 Supported memory 768GB   

E.4 Memory configuration ≥ 4 x 4GB Dual rank 

Η διαµόρφωση της µνήµης θα πρέπει να 
κατανέµεται εξίσου και στα τέσσερα 
διαθέσιµα κανάλια µνήµης του κάθε 

επεξεργαστή 

  

F RAID Controller    

F.1 RAID controller  NAI   

F.2 Host interface  PCIe3.0 ή PCIe2.0   

F.3 Bus Width (x16, x8) ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ   

F.4 Supported RAID levels 0,1,10,5,50,6,60   

F.5 Global Hotspare drive NAI   

F.6 Cache memory ≥ 512MB    

F.7 Μέθοδος συγκράτησης 
δεδοµένων σε περίπτωση 
απώλειας παροχής (flash/battery 
backup, κλπ) 

ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ 

Την µέθοδο που χρησιµοποιείται καθώς 
και τον µέγιστο χρόνο συγκράτησης των 

δεδοµένων 

  

F.8 Ports 6Gb SAS ≥ 2   
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A/A Τεχνικές προδιαγραφές Υποχρεωτική απαίτηση Απάντηση 
προµηθευτή 

Παραποµπή-
τεκµηρίωση 

F.9 Maximum number of logical 
drives supported 

ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ 
  

G Hard Disk Drives    

G.1 Drive Type 2.5” SFF, SAS 6Gbps Enterprise   

G.2 Drive Rotational Speed ≥ 10K   

G.3 Drive Capacity 300GB   

G.4 Drives installed ≥ 3   

G.5 Hot plug NAI   

G.6 Drive configuration RAID 1 + h/s   

H Optical Drive    

H.1 DVD Rom NAI   

I Remote management card    

I.1 Full text and graphics mode 
console for pre-OS and OS 

NAI 
  

I.2 Support for different users (not 
counting default 
root/administrator account) 

≥ 2 
  

I.3 Power control NAI   

I.4 Virtual  media CD/DVD   

I.5 Separate 10/100 ethernet 
interface 

NAI 
  

I.6 SNMP support (GET) NAI   

I.7 SNMP trap support  NAI  

with configurable destination 

  

I.8 SMTP support NAI   

I.9 Alarms using snmp/email NAI   

I.10 Server monitoring Temperature, Fans, Power, CPU, 
Memory, RAID Array logical and 

physical drives 

  

I.11 Memory ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ   

I.12 Supported OS ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ   

I.13 Client Browser support Firefox   

I.14 Access methods HTTP, SSH, other 

ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ 

  

I.15 On board flash card ή 
ενσωµατωµένο (εσωτερικά) 
USB port από το οποίο µπορεί 
να γίνει boot το µηχάνηµα 

8GB 

  

I.16 Υποστήριξη IPMI NAI 2.0   

J Warranty    
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A/A Τεχνικές προδιαγραφές Υποχρεωτική απαίτηση Απάντηση 
προµηθευτή 

Παραποµπή-
τεκµηρίωση 

J.1 3-years warranty NAI 

Η Εγγύηση πρέπει να περιλαµβάνει όλα 
τα µέρη του συστήµατος και να 
παρέχεται από τον κατασκευαστή 

  

J.2 Response time 2nd Business Day ή καλύτερο 

Βλέπε και όρους στην ενότητα «εγγύηση 
καλής λειτουργίας» 

  

J.3 Ωράριο παροχής υποστήριξης 5x9 ή καλύτερο   

K Networking    

K.1 1Gbps Ethernet adapter copper 
for public network 

≥ 2 
  

L Power Supply    

L.1 N+1 redundant power supply, 
230V 

NAI 
  

L.2 Απόδοση τροφοδοτικού ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ   
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Τεχνικές προδιαγραφές υποσυστήµατος δίσκων 

Τα συστήµατα δίσκων (τύπου SAN) θα πρέπει να συνδέονται µε το cluster των εξυπηρετητών 
της βάσης δεδοµένων µέσω οπτικών ινών. Όπως έχει αναφερθεί στην γενική περιγραφή, αυτά θα 
βρίσκονται σε δύο διαφορετικούς χώρους και το ίδιο ισχύει και για τα συστήµατα δίσκων. 

Κάθε σύστηµα δίσκων θα πρέπει να συνδέεται µε τους εξυπηρετητές µέσω διπλών οδεύσεων, σε 
ανεξάρτητες οπτικές κάρτες του εξυπηρετητή. Η διπλή όδευση του οπτικού καλωδίου προς τον 
εξυπηρετητή θα πρέπει να συνδέει αυτόν σε διαφορετικό controller από πλευράς συστήµατος 
δίσκων. 

Στην τεχνική προσφορά θα πρέπει να αναλύονται σαφώς όλα τα παραπάνω και να αναφέρονται 
ρητά οι λειτουργίες / δυνατότητες που παρέχονται (Βλέπε πίνακα “Τεχνικές προδιαγραφές 
εξυπηρετητών βάσης δεδοµένων που συµµετέχουν στο cluster” A.1). 

Τα συστήµατα αυτά θα πρέπει να υλοποιούν block level replication µεταξύ τους, είτε µέσω 
οπτικής ίνας (προτιµητέα επιλογή), είτε µέσω δικτύου. Στην προσφορά θα πρέπει να καθορίζεται 
το είδος/τύπος οπτικής ίνας που απαιτείται για την διασύνδεση αυτή, δεδοµένου ότι η απόσταση 
µεταξύ των δύο χώρων εγκατάστασης είναι περίπου εκατό µέτρα. 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπόψη του ότι οι οπτικές ίνες που ενώνουν τους δύο χώρους που 
πρέπει να διασυνδεθούν τερµατίζονται σε connectors τύπου SC. 

 

A/A Τεχνικές προδιαγραφές Υποχρεωτική απαίτηση Απάντηση 
προµηθευτή 

Παραποµπή-
τεκµηρίωση 

A Αριθµός µηχανηµάτων    

A.1 Αριθµός προσφερόµενων 
συστηµάτων 

2 
  

A.2 Το προσφερόµενο σύστηµα θα 
πρέπει να είναι ένα ενιαίο 
λειτουργικό σύνολο 

ΝΑΙ 
  

Β Chassis    

B.1 Να αναφερθεί το ακριβές 
µοντέλο και η εταιρεία 
κατασκευής 

ΝΑΙ 
  

B.2 Το προσφερόµενο σύστηµα θα 
πρέπει να παρουσιάζει 99,999% 
διαθεσιµότητα  

ΝΑΙ 
  

B.3 Height ≤ 4U, Rack mounted 19” std rack   

B.4 Το προσφερόµενο σύστηµα θα 
πρέπει να διαθέτει δυνατότητες 
hot swap των επιµέρους 
εξαρτηµάτων (controllers, 
τροφοδοτικά, οπτικά modules, 
fans, hdds κ.α). 

ΝΑΙ 

Οποιαδήποτε αλλαγή εξαρτήµατος στο 
σύστηµα δεν θα πρέπει να απαιτεί την 

διακοπή της λειτουργίας του. 

  

B.5 Operating temperature 10-35 oC    

B.6 Operating relative humidity 20-80%   
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A/A Τεχνικές προδιαγραφές Υποχρεωτική απαίτηση Απάντηση 
προµηθευτή 

Παραποµπή-
τεκµηρίωση 

B.7 Normative Standards EN55022 

EN55024 

EN60950 

  

B.8 Hard disk drive bays for first 
shelf 

≥ 24  
  

B.9 Maximum drives supported ≥ 70  

Με οποιονδήποτε συνδυασµό δίσκων 
(SAS/SSD) 

Στην τεχνική προσφορά θα πρέπει να 
περιγράφεται ο τρόπος / διαδικασία 
αναβάθµισης, τυχόν ελάχιστες 

απαιτήσεις για την υλοποίηση του κάθε 
βήµατος. Ειδικότερα θα πρέπει να 

περιγραφεί η 
διαδικασίας/βήµατα/απαιτούµενος 
εξοπλισµός για τον διπλασιασµό της 

χωρητικότητας. 

  

B.10 Αναβάθµιση συστήµατος Το σύστηµα θα πρέπει να µπορεί να 
αναβαθµιστεί σε χωρητικότητα µε την 
προσθήκη οποιουδήποτε αριθµού 
δίσκων. ∆εν µπορεί να υπάρχει 

περιορισµός προσθήκης ελάχιστου 
αριθµού δίσκων. 

  

B.11 Να αναφερθούν οι ανάγκες 
τροφοδοσίας και η κατανάλωση 
του συστήµατος για πλήρως 
εξοπλισµένο µε σκληρούς 
δίσκους σύστηµα 

ΝΑΙ 

  

B.12 Να  αναφερθεί η ανάγκη του 
συστήµατος σε ψύξη (thermal 
rating σε µονάδες BTU/hr για 
πλήρως εξοπλισµένο µε 
σκληρούς δίσκους σύστηµα) 

ΝΑΙ 

  

B.13 Το storage για λόγους υψηλής 
διαθεσιµότητας (redundancy) 
διαθέτει: 

- ∆ιπλές διαδροµές (paths) για 
τα δεδοµένα 

- ∆ιπλά τροφοδοτικά 

- ∆ιπλές συνδέσεις στους 
δίσκους 

- ∆ιπλούς Ελεγκτές (controllers) 

ΝΑΙ 

  

C Hard disk drives installed    

C.1 Hard disk drives ≥ 15    

C.2 hdd type 2.5” SFF / SAS 6Gbps Enterprise   

C.3 Hdd capacity ≥ 600GB   

C.4 Hdd rotational speed ≥ 10K   
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A/A Τεχνικές προδιαγραφές Υποχρεωτική απαίτηση Απάντηση 
προµηθευτή 

Παραποµπή-
τεκµηρίωση 

C.5 Data buffer  ≥ 16MB    

C.6 Average read   ≤ 4.0 msec   

D Υποστηριζόµενες τεχνολογίες 
δίσκων 

   

D.1 SAS 6Gbps NAI   

D.2 SSD NAI   

D.3 Περιορισµοί διαµόρφωσης ∆εν πρέπει να υπάρχουν περιορισµοί 
στην διαµόρφωση (configuration) των 
συστηµάτων ως προς τον αριθµό δίσκων 
από κάθε τεχνολογία που µπορεί να 

δεχτεί 

  

E Πρωτόκολλα     

E.1 Υποστήριξη πρωτοκόλλου FC NAI   

E.2 Άλλα υποστηριζόµενα 
πρωτόκολλα 

Αναφέρετε αν υποστηρίζονται άλλα 
πρωτόκολλα επικοινωνίας. 

  

F ∆ιασύνδεση    

F.1 Αριθµός οπτικών θυρών (fiber 
ports) 

≥ 8 
  

F.2 Ταχύτητα οπτικών θυρών ≥ 8 Gbps   

G Λειτουργικές προδιαγραφές    

G.1 Supported hosts (FC) ≥ 512   

G.2 Supported LUNs ≥ 512   

G.3 LUN size ≥ 16TB   

G.4 Υποστήριξη snapshots NAI   

G.5 Snapshots supported Να αναφερθεί ο µέγιστος αριθµός 
snapshots που υποστηρίζονται και ο 
τρόπος που υλοποιούνται. Στην 

περιγραφή θα πρέπει να αναφέρονται 
τυχόν περιορισµοί που προκύπτουν, 
καθώς και ο χώρος που αναλώνεται για 

την φύλαξη τους. 

  

H RAID Controller    

H.1 Το προσφερόµενο σύστηµα θα 
πρέπει να διαθέτει διπλούς 
controllers, ενώ ο κάθε ένας από 
αυτούς θα πρέπει να συνδέεται 
µέσω τουλάχιστον δύο (2) 
εφεδρικών (redundant) 
οδεύσεων στο bus των δίσκων, 
ώστε να εξασφαλίζεται η 
λειτουργία του συστήµατος σε 
περίπτωση αστοχίας ενός 
controller ή του ενός bus. 

NAI 

  

H.2 Controller specifications Να περιγραφεί η αρχιτεκτονική των 
ενσωµατωµένων ελεγκτών 

(CPU/memory etc) 
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A/A Τεχνικές προδιαγραφές Υποχρεωτική απαίτηση Απάντηση 
προµηθευτή 

Παραποµπή-
τεκµηρίωση 

H.3 RAID levels supported 0/1/10/5/6   

H.4 Cache memory ≥ 8GB   

H.5 Λειτουργικό σύστηµα Να αναφερθεί και να περιγραφεί το 
λειτουργικό σύστηµα που 

χρησιµοποιείται στο σύστηµα δίσκων 

  

I Management     

I.1 Συνδεσιµότητα Το σύστηµα θα πρέπει να διαθέτει 
ξεχωριστά Ethernet 10/100 interfaces για 

την διαχείριση του τα οποία θα 
συνδέονται σε κάθε controller 

ξεχωριστά.  

  

I.2 Το σύστηµα αποστέλλει 
αυτόµατα ενηµέρωση στην 
κατασκευάστρια εταιρεία, 
ενηµερώνοντας για τυχόν 
βλάβες, ώστε αυτές να 
αντιµετωπίζονται το δυνατόν 
γρηγορότερα. 

ΝΑΙ 

  

I.3 Το σύστηµα ενηµερώνει τον 
διαχειριστή για οποιαδήποτε 
βλάβη παρουσιαστεί µέσω 
email 

ΝΑΙ 

  

I.4 ∆ιαχείριση του συστήµατος 
µέσω γραφικού περιβάλλοντος. 
Να περιγραφεί η λειτουργία 
του. 

ΝΑΙ 

Το περιβάλλον διαχείρισης θα πρέπει να 
επιτρέπει την πλήρη διαχείριση του 
συστήµατος, όπως δηµιουργία RAID 

groups, volumes, αναβάθµιση 
λογισµικού κλπ. 

  

I.5 Σε περίπτωση αστοχίας 
οποιουδήποτε υποσυστήµατος, 
θα πρέπει να ενηµερώνεται το 
προσωπικό υποστήριξης του 
Ι.Π. 

NAI 

  

I.6 Το προσφερόµενο λογισµικό 
διαχείρισης του συστήµατος θα 
πρέπει να λειτουργεί σε GUI και 
σε CLI 

NAI 

Μέσω του CLI, θα πρέπει να µπορούν να 
πραγµατοποιηθούν όλες οι λειτουργίες 
παραµετροποίησης του συστήµατος, 

όπως και µέσω του GUI 

  

I.7 Λειτουργία του συστήµατος 
αναφοράς / παρακολούθησης 

Είτε σε διαφορετικό µηχάνηµα εκτός των 
κόµβων του cluster, είτε ενσωµατωµένο 

στο αποθηκευτικό σύστηµα 

  

I.8 Βασικές λειτουργίες 
παραµετροποίησης (δηµιουργία 
volumes, RAID groups κλπ) θα 
πρέπει να µπορούν να 
εκτελεστούν µε το σύστηµα σε 
πλήρη λειτουργία. 

ΝΑΙ 
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A/A Τεχνικές προδιαγραφές Υποχρεωτική απαίτηση Απάντηση 
προµηθευτή 

Παραποµπή-
τεκµηρίωση 

I.9 Παρακολούθηση του 
συστήµατος και αναφορά / 
απεικόνιση / εντοπισµός 
βλαβών. Στην αναφορά βλαβών 
θα πρέπει να ειδοποιείται το 
προσωπικό υποστήριξης του 
Ι.Π. 

ΝΑΙ 

  

I.10 Παρακολούθηση του 
συστήµατος και αναφορά 
επιδόσεων. 

ΝΑΙ 
  

J Προστασία δεδοµένων    

J.1 Σε περίπτωση αστοχίας 
οποιουδήποτε υποσυστήµατος ή 
διακοπής ρεύµατος 
τροφοδοσίας, δεδοµένα που 
βρίσκονται στην cache του 
συστήµατος δεν πρέπει να 
χάνονται. Να αναλυθεί ο 
µηχανισµός που το υλοποιεί. 

ΝΑΙ. 

  

J.2 Ο µηχανισµός συγκράτησης των 
δεδοµένων της µνήµης cache 
του συστήµατος δεν πρέπει να 
έχει χρονικούς περιορισµούς ως 
προς τον χρόνο συγκράτησης 
των δεδοµένων. 

ΝΑΙ 

  

J.3 Το σύστηµα θα πρέπει να 
παρακολουθεί συνεχώς την 
λειτουργία των δίσκων και 
αναφέρει / αντιµετωπίζει τυχόν 
δυσλειτουργίες τους, ενώ 
αντικαθιστά τυχόν 
ελαττωµατικό σκληρό δίσκο µε 
τον hot spare πριν την οριστική 
παύση λειτουργίας του πρώτου. 

ΝΑΙ 

  

K Αποµακρυσµένος 
συγχρονισµός 

   

K.1 ∆υνατότητα σύγχρονου και 
ασύγχρονου συγχρονισµού των 
δύο συστηµάτων 

ΝΑΙ 
  

K.2 Το σύστηµα θα πρέπει να 
υποστηρίζει την λειτουργία 
συγχρονισµού είτε µέσω 
αποκλειστικών οπτικών θυρών, 
είτε µέσω αποκλειστικών θυρών 
δικτύου 1Gb, είτε και µε τις δυο 
µεθόδους. 

ΝΑΙ 

Η υλοποίηση του κατοπτρισµού 
(mirroring) µέσω οπτικών ινών βάση 
πρωτοκόλλου FC, είναι προτιµητέα και 
θεωρείται ανώτερη τεχνικά, έναντι της 
χρήσης δικτύου. Να ληφθεί υπόψη η 
απόσταση των δύο χώρων που είναι 

περίπου 100 µέτρα. Η διασύνδεση αυτή 
θα πρέπει να µην παρουσιάζει µοναδικό 

σηµείο αστοχίας. 
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A/A Τεχνικές προδιαγραφές Υποχρεωτική απαίτηση Απάντηση 
προµηθευτή 

Παραποµπή-
τεκµηρίωση 

K.3 Ο µηχανισµός συγχρονισµού 
είναι ενσωµατωµένος στο ίδιο 
το αποθηκευτικό σύστηµα. 

ΝΑΙ 
  

K.4 ∆υνατότητα ορισµού 
primary/secondary 

NAI 
  

K.5 Η πρόσβαση στο δευτερεύον 
σύστηµα ορίζεται από τον 
µηχανισµό συγχρονισµού 

NAI 
  

K.6 ∆υνατότητα σύγχρονου και 
ασύγχρονου αµφίδροµου 
συγχρονισµού 

NAI 
  

K.7 Μέγιστο πλήθος αντιγράφων 
ανά αποθηκευτικό σύστηµα 

≥ 128 
  

K.8 ∆υνατότητα προγραµµατισµού / 
ελέγχου του συγχρονισµού από 
το γραφικό περιβάλλον και από 
γραµµή εντολών 

ΝΑΙ 

  

K.9 Να µην απαιτείται πλήρης 
συγχρονισµός κατά την αστοχία 
του πρωτεύοντος controller 
κατά τον ασύγχρονο 
συγχρονισµό. 

ΝΑΙ 

  

K.10 ∆υνατότητα συγχρονισµού µε 
πολλαπλά συστήµατα 

≥ 2 
  

K.11 ∆υνατότητα πολλαπλών 
αντιγράφων ενός LUN σε 
περισσότερα του ενός 
συστήµατα 

≥ 2 

  

K.12 Τύπος οπτικής ίνας διασύνδεσης 
των συστηµάτων 

Αν τα προσφερόµενα συστήµατα 
χρησιµοποιούν οπτική διασύνδεση για 
τον κατοπτρισµό των δεδοµένων, να 
προσδιοριστούν οι προδιαγραφές της 

οπτικής ίνας που θα πρέπει να διασυνδέει 
τους δύο ανεξάρτητους χώρους 

  

L Warranty    

L.1 3-years warranty NAI 

Η Εγγύηση πρέπει να περιλαµβάνει όλα 
τα µέρη του συστήµατος και να 
παρέχεται από τον κατασκευαστή 

  

L.2 Response time  2nd Business Day ή καλύτερο 

Βλέπε και όρους στην ενότητα «εγγύηση 
καλής λειτουργίας» 

  

L.3 Ωράριο παροχής υποστήριξης 7x24   

L.4 Εγγύηση λογισµικού Στην εγγύηση / υποστήριξη του 
συστήµατος περιλαµβάνεται και το 
λογισµικό, για το οποίο πρέπει να 
παρέχονται όλες οι διαθέσιµες 

αναβαθµίσεις. 
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A/A Τεχνικές προδιαγραφές Υποχρεωτική απαίτηση Απάντηση 
προµηθευτή 

Παραποµπή-
τεκµηρίωση 

M Power Supply    

M.1 N+1 redundant power supply, 
230V 

NAI 

Τα τροφοδοτικά του συστήµατος σε 
οποιοδήποτε σηµείο του θα πρέπει να 
εξασφαλίζουν την λειτουργία του µε 

οποιοδήποτε από αυτά εκτός λειτουργίας 
(redundant power supplies). 

  

Ν Λογισµικό    

Ν.1 Να προσφερθούν οι άδειες και 
το λογισµικό από τον 
κατασκευαστή των συστηµάτων 
αποθήκευσης το οποίο θα 
εγκατασταθεί στους δύο 
εξυπηρετητές βάσης δεδοµένων 
και θα προσφέρει τα 
χαρακτηριστικά 

Αυτόµατη µετάβαση (failover) σε 
περίπτωση δυσλειτουργίας του υλικού 
(θύρα, καλώδιο οπτικής ίνα κ.α.) Το 
λογισµικό πρέπει να αναγνωρίζει 
αυτόµατα το πρόβληµα διαδροµής 

(failure path) και να δροµολογεί την 
κίνηση I/O από άλλη διαδροµή. 

∆υναµική διαχείριση πολλαπλών 
διαδροµών µε εξισορρόπηση φορτίων 

(Dynamic multipath load balancing). Το 
λογισµικό κατανέµει τα I/O requests σε 
όλες τις διαθέσιµες διαδροµές (paths), 

αυξάνοντας την I/O απόδοση 

Μέτρηση I/O ρυθµοαπόδοσης (I/O 
throughput) 

Ανίχνευση δυσλειτουργιών 

Αυτόµατη επαναφορά της διαδροµής 
(path) µετά την αποκατάσταση. 

  

N.2 Άδειες χρήσης Τα συστήµατα θα πρέπει να δίνονται µε 
όλες τις άδειες χρήσης για το µέγιστο της 
διαµόρφωσής τους σε χωρητικότητα και 
συνδεσιµότητα, σύµφωνα µε τις τεχνικές 
προδιαγραφές της προκήρυξης και µε τα 
προσφερόµενα από τον προµηθευτή.  
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Τεχνικές προδιαγραφές Λοιπού Εξοπλισµού 

Υπολογιστής 1 

A/A Τεχνικές προδιαγραφές Υποχρεωτική απαίτηση Απάντηση 
προµηθευτή 

Παραποµπή-
τεκµηρίωση 

A Αριθµός µηχανηµάτων    

A.1 Αριθµός προσφερόµενων 
υπολογιστών 

1 
  

Β Περιγραφή    

B.1 Περιγραφή Υπολογιστής επίπεδης επιφάνειας   

B.2 OS Android v4.0.3 upgradable to 4.1   

B.3 Screen 10.1 inches   

B.4 Screen resolution 800x1280 pixels multitouch   

B.5 Screen type TFT capacitive touchscreen 16M colors   

B.6 Network adapters Wifi 802.11 a/b/g/n 

2G GSM 

3G HSDPA 

Bluetooth v3.0 

  

B.7 Speakers Stereo speakers   

B.8 Memory Internal 32GB   

B.9 Memory support MicroSD up to 32GB   

B.10 Memory card ≥ 16GB   

B.11 Peripheral 
connections/interfaces 

USB v2.0 
  

B.12 CPU ≥ Dual core  

≥ 1GHz 

  

B.13 RAM 1GB   

B.14 Integrated Sensors Accelerometer, gyro, compass, GPS with 
A-GPS 

  

B.15 Max weight ≤ 600γρ   

B.16 Announcement date > 1/1/2012   

B.17 Ενσωµατωµένη µπαταρία  Up to 1500h/7000mAh   

B.18 Warranty 2 years   

B.19 Προστατευτική θήκη τύπου 
‘βιβλίο’ 

ΝΑΙ 
  

B.20 Ηµεροµηνία ανακοίνωσης > 1/1/2012   
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Υπολογιστής 2 

A/A Τεχνικές προδιαγραφές Υποχρεωτική απαίτηση Απάντηση 
προµηθευτή 

Παραποµπή-
τεκµηρίωση 

A Αριθµός µηχανηµάτων    

A.1 Αριθµός προσφερόµενων 
υπολογιστών 

1 
  

Β Περιγραφή    

B.1 Περιγραφή Υπολογιστής επίπεδης επιφάνειας   

B.2 OS iOS 6.0   

B.3 Screen 9.7 inches   

B.4 Screen resolution 1536x2048 pixels multitouch   

B.5 Screen type TFT capacitive touchscreen 16M colors   

B.6 Network adapters Wifi 802.11 a/b/g/n 

Bluetooth v3.0 

  

B.7 Speakers Built in speakers   

B.8 Memory Internal 64GB   

B.9 Peripheral 
connections/interfaces 

USB v2.0 
  

B.10 CPU Dual core 1.4GHz minimum   

B.11 RAM 1GB   

B.12 Integrated Sensors Accelerometer, gyro, compass, GPS with 
A-GPS 

  

B.13 Max weight ≤ 700γρ   

B.14 Announcement date > 1/1/2012   

B.15 Ενσωµατωµένη µπαταρία για 
χρόνο αναµονής 

Up to 700h/11000mAh 
  

B.16 Warranty 1 years   

B.17 Προστατευτική θήκη τύπου 
‘βιβλίο’ 

ΝΑΙ 
  

B.18 Ηµεροµηνία ανακοίνωσης > 1/1/2012   

     

 

UPS 

 

A/A Τεχνικές προδιαγραφές Υποχρεωτική απαίτηση Απάντηση 
προµηθευτή 

Παραποµπή-
τεκµηρίωση 

A Αριθµός µηχανηµάτων    

A.1 Αριθµός προσφερόµενων ειδών 1   

Β Περιγραφή    

B.1 Περιγραφή Rack mount ups 1500VA / 1000 W   

B.2 Τάση εισόδου 230 V   



Προµήθεια συστηµάτων βάσης δεδοµένων υψηλής διαθεσιµότητας και λοιπού εξοπλισµού - 54 - 

A/A Τεχνικές προδιαγραφές Υποχρεωτική απαίτηση Απάντηση 
προµηθευτή 

Παραποµπή-
τεκµηρίωση 

B.3 Τάση εξόδου 230 V   

B.4 Ακρίβεια τάσης εξόδου ≤ 5% σε πλήρες φορτίο   

B.5 Τεχνολογία Line interactive   

B.6 Κυµατοµορφή εξόδου  Sine wave   

B.7 Τύπος µπαταριών Οι µπαταρίες δεν πρέπει να χρειάζονται 
συντήρηση 

  

B.8 RS-232 port NAI   

B.9 Εγγύηση  3 έτη για το σύστηµα 

2 έτη για τις µπαταρίες 

  

B.10 Χωρητικότητα µπαταριών 10 λεπτά σε 800 watt φορτίο   

     

 



Προµήθεια συστηµάτων βάσης δεδοµένων υψηλής διαθεσιµότητας και λοιπού εξοπλισµού - 55 - 

 
Εγγύηση καλής λειτουργίας 

 

A/A Τεχνικές προδιαγραφές Υποχρεωτική απαίτηση 
Απάντηση 
προµηθευτή 

Παραποµπή-
τεκµηρίωση 

A ∆ιαδικασίες    

A.1 Περιγραφή διαδικασιών 
παροχής τεχνικής υποστήριξης 

Περιγράψτε 

Τις διαδικασίες αναφοράς και επίλυσης 
προβληµάτων και παροχής τεχνικής 
υποστήριξης. Αν αυτές διαφέρουν ανά 

κατηγορία εξοπλισµού (πχ. 
Εξυπηρετητές / συστήµατα αποθήκευσης 

δεδοµένων), τότε θα πρέπει να 
αναφερθούν διακριτά.  

  

     

 

 

Λογισµικό  

 

 

Α 
Σύστηµα διαχείρισης και παρακολούθησης συστήµατος 
εξυπηρετητών, για το σύνολο των προσφερόµενων 
συστηµάτων 

 
  

A.1 ∆υνατότητα συνεργασίας µε LDAP για Single Sign On (SSO) 
και πρόσβαση role-based στα συστήµατα διαχείρισης 

ΝΑΙ   

A.2 
∆υνατότητα πρόγνωσης σφαλµάτων και αυτόµατης 
αποκατάστασης της βλάβης. Το σύστηµα να έχει την 
δυνατότητα ενηµέρωσης των διαχωριστών µε email και SMS. 

ΝΑΙ 
  

A.3 

Βάση δεδοµένων που να καταγράφει το υλικό, το λογισµικό 
και την κατάσταση των συστηµάτων. Να είναι δυνατή η λήψη 
snapshots της παρούσης κατάστασης και σύγκρισης µε 
παλαιότερες. 

NAI 

  

A.4 

Να προσφέρεται η δυνατότητα για Power Management. Η 
διαχείριση να περιλαµβάνει Power on/off φυσικών και 
εικονικών εξυπηρετητών, παρακολούθηση της κατανάλωσης 
και δυνατότητα καταγραφής. ∆υνατότητα επιβολής ορίων 
κατανάλωσης. 

NAI 

  

A.5 

∆υνατότητα Performance management των συστηµάτων µε 
καταγραφή των φορτίων των επεξεργαστών, µνήµης, file 
system και δικτύου. ∆υνατότητα παρακολούθησης ωριών 
καθορισµένων από τους διαχειριστές του συστήµατος και 
αναφορά για την γρήγορη εξαγωγή συµπερασµάτων. 

NAI 

  

A.6 
Συνεργασία µε όλες τις γνωστές πλατφόρµας virtualization 
(VMware ESX, Linux based Xen systems, Citrix Xen, MS 
Hyper-V) 

NAI 
  

A.7 

∆υνατότητα για διασύνδεση στα παρακάτω συστήµατα 
διαχείρισης: 

HP ΝΝΜ, HP Operations Manager, HP Systems Insight 

NAI 
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Manager, IBM Tivoli TME 10 Framework T/EC, IBM Tivoli 
NetView, Microsoft SCCM, Microsoft SCOM, CA Unicenter, 
CA Spectrum, BMC Patrol, Nagios 

A.8 
Να προσφέρεται η δυνατότητα πρόβλεψης σφαλµάτων και 
αυτόµατης αναδιαµόρφωσης και επαναφοράς του συστήµατος 

NAI   

A.9 
Να προσφέρεται η δυνατότητα καταγραφής του υλικού και 
λογισµικού και δυνατότητα σύγκρισης παλαιότερων 
διαµορφώσεων. 

NAI 
  

A.10 
∆υνατότητα έγκυρης ιδιοποίησης των ενδιαφεροµένων µέσω 
email, SNMP Traps, SMS, paging 

NAI   

A.11 

Να προσφέρεται η δυνατότητα διασύνδεσης µε τις 
γνωστότερες πλατφόρµες virtualization (ESX, XEN) και 
δυνατότητα παρακολούθησης και διαχείρισης των φυσικών 
και των εικονικών συστηµάτων  

NAI 

  

A.12 Να προσφέρεται η δυνατότητα αποµακρυσµένης διαχείρισης,  
αποµακρυσµένης κονσόλας και µέσων. 

NAI   

A.13 
Να προσφέρεται η δυνατότητα αποµακρυσµένης 
εγκατάστασης και αναβάθµισης των συστηµάτων. 

NAI   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ι: ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ 
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ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 1 

ΠΡΟΣ ΤΟ 

Ι∆ΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ. 

 

Με την επιστολή αυτή σας γνωστοποιούµε ότι εγγυόµαστε ρητά, ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, ευθυνόµενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες υπέρ 
της ........................ για ποσό ευρώ.  .......  Στο ως άνω ποσό περιορίζεται η 
ευθύνη µας, για την συµµετοχή της ................ στον διαγωνισµό της........ (αριθ. 
Προκήρυξης-ηµεροµηνία διενέργειας) για την υλοποίηση του έργου.............. και 
για κάθε αναβολή αυτού. 

Παραιτούµαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήµατος  της 
διαιρέσεως και διζήσεως από το δικαίωµα  προβολής εναντίον σας όλων των 
ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόµη και των µη προσωποπαγών και ιδιαίτερα 
οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 – 855, 862 – 864 και 866 – 869 
του Αστικού Κώδικα, όπως και από τα δικαιώµατα µας που τυχόν απορρέουν από 
τα άρθρα αυτά. 

Σε περίπτωση που αποφανθείτε µε την ελεύθερη και αδέσµευτη  κρίση σας την 
οποία θα µας γνωστοποιήσετε ότι η ............ δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή της 
που περιγράφεται στο ανωτέρω σηµείο 1, σας δηλώνουµε ότι  αναλαµβάνουµε µε 
την παρούσα επιστολή τη ρητή υποχρέωση να σας καταβάλουµε,  χωρίς  
οποιαδήποτε αντίρρηση, ολόκληρο ή µέρος  του ποσού της εγγύησης, σύµφωνα µε 
τις οδηγίες σας και εντός τριών (3) ηµερών από την ηµεροµηνία που µας το 
ζητήσετε.  

Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καµία εξουσιοδότηση ή 
ενέργεια συγκατάθεσης της .............. ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν 
ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, µε 
αίτηµα την µη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή την θέση αυτής υπό 
δικαστική µεσεγγύηση. 

Σας δηλώνουµε ακόµη ότι  η υπόψη εγγύηση µας θα παραµείνει σε πλήρη ισχύ 
µέχρι να επιστραφεί σ’ εµάς η παρούσα εγγυητική επιστολή, µαζί µε έγγραφη 
δήλωση σας ότι µας απαλλάσσετε από την υπόψη εγγύηση. Μέχρι τότε, θα 
παραµείνουµε υπεύθυνοι για την άµεση καταβολή σ’ εσάς του ποσού της εγγύησης. 

Βεβαιούµε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας µας που έχουν 
χορηγηθεί στο ∆ηµόσιο και ΝΠ∆∆, συµπεριλαµβανοµένης και αυτής, δεν           
υπερβαίνουν το όριο που έχει καθορίσει ο Νόµος για την Τράπεζά µας. 



Προµήθεια συστηµάτων βάσης δεδοµένων υψηλής διαθεσιµότητας και λοιπού εξοπλισµού - 59 - 

 

ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 2 

 

ΠΡΟΣ 

Ι∆ΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ. 

 

Με την επιστολή αυτή σας γνωστοποιούµε ότι εγγυόµαστε ρητά, ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, ευθυνόµενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες υπέρ 
της ........................ για ποσό ευρώ. ......... Στο ως άνω ποσό περιορίζεται η 
ευθύνη µας, για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύµβασης µεταξύ της  
................... και της ................. 

Παραιτούµαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήµατος  της 
διαιρέσεως και διζήσεως από το δικαίωµα  προβολής εναντίον σας όλων των 
ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόµη και των µη προσωποπαγών και ιδιαίτερα 
οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 – 855, 862 – 864 και 866 – 869 
του Αστικού Κώδικα, πως και από τα δικαιώµατα µας που τυχόν απορρέουν από τα 
άρθρα αυτά. 

Σε περίπτωση που αποφανθείτε µε την ελεύθερη και αδέσµευτη  κρίση σας την 
οποία θα µας γνωστοποιήσετε, ότι η ................ δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή 
της που περιγράφεται στο ανωτέρω σηµείο 1, σας δηλώνουµε ότι  αναλαµβάνουµε 
µε την παρούσα επιστολή, την ρητή υποχρέωση να σας καταβάλουµε,  χωρίς  
οποιαδήποτε αντίρρηση, ολόκληρο ή µέρος  του ποσού της εγγύησης, σύµφωνα µε 
τις οδηγίες σας και εντός τριών (3) ηµερών από την ηµεροµηνία που µας το 
ζητήσετε. 

Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καµία εξουσιοδότηση ή 
ενέργεια συγκατάθεσης της ................ ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν 
ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, µε 
αίτηµα την µη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή την θέση αυτής υπό 
δικαστική µεσεγγύηση. 

Σας δηλώνουµε ακόµη ότι  η υπόψη εγγύηση µας, θα παραµείνει σε πλήρη ισχύ 
µέχρι να επιστραφεί σ’ εµάς η παρούσα εγγυητική επιστολή, µαζί µε έγγραφη 
δήλωση σας ότι µας απαλλάσσετε από την υπόψη εγγύηση. Μέχρι τότε, θα 
παραµείνουµε υπεύθυνοι για την άµεση καταβολή σ’ εσάς του ποσού της εγγύησης. 

Βεβαιούµε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας µας που έχουν 
χορηγηθεί στο ∆ηµόσιο και ΝΠ∆∆, συµπεριλαµβανοµένης και αυτής, δεν 
υπερβαίνουν το όριο που έχει καθορίσει ο Νόµος για την Τράπεζά µας. 
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ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 3 

 

ΠΡΟΣ 

Ι∆ΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ. 

 

1. Με την επιστολή αυτή σας γνωστοποιούµε ότι εγγυόµαστε ρητά, 

ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ευθυνόµενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως 
αυτοφειλέτες υπέρ της ........................ για ποσό ευρώ ......... Στο ως άνω ποσό 
περιορίζεται η ευθύνη µας, για την καλή λειτουργία του έργου της Σύµβασης 
µεταξύ της  ................... και του Ιδρύµατος Τεχνολογίας και Έρευνας  

2. Παραιτούµαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του 
ευεργετήµατος  της διαιρέσεως και διζήσεως από το δικαίωµα  προβολής εναντίον 
σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόµη και των µη προσωποπαγών και 
ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 – 855, 862 – 864 και 866 
– 869 του Αστικού Κώδικα, πως και από τα δικαιώµατα µας που τυχόν απορρέουν 
από τα άρθρα αυτά. 

3. Σε περίπτωση που αποφανθείτε µε την ελεύθερη και αδέσµευτη  κρίση σας 
την οποία θα µας γνωστοποιήσετε, ότι η ................ δεν εκπλήρωσε την 
υποχρέωσή της που περιγράφεται στο ανωτέρω σηµείο 1, σας δηλώνουµε ότι  
αναλαµβάνουµε µε την παρούσα επιστολή, την ρητή υποχρέωση να σας 
καταβάλουµε,  χωρίς  οποιαδήποτε αντίρρηση, ολόκληρο ή µέρος  του ποσού της 
εγγύησης, σύµφωνα µε τις οδηγίες σας και εντός τριών (3) ηµερών από την 
ηµεροµηνία που µας το ζητήσετε. 

4. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καµία εξουσιοδότηση 
ή ενέργεια συγκατάθεσης της ................ ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε 
τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, µε 
αίτηµα την µη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή την θέση αυτής υπό 
δικαστική µεσεγγύηση. 

5. Σας δηλώνουµε ακόµη ότι  η υπόψη εγγύηση µας, θα παραµείνει σε πλήρη 
ισχύ µέχρι να επιστραφεί σ’ εµάς η παρούσα εγγυητική επιστολή, µαζί µε έγγραφη 
δήλωση σας ότι µας απαλλάσσετε από την υπόψη εγγύηση. Μέχρι τότε, θα 
παραµείνουµε υπεύθυνοι για την άµεση καταβολή σ’ εσάς του ποσού της εγγύησης. 

6. Βεβαιούµε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας µας 
που έχουν χορηγηθεί στο ∆ηµόσιο και ΝΠ∆∆, συµπεριλαµβανοµένης και αυτής, δεν 
υπερβαίνουν το όριο που έχει καθορίσει ο Νόµος για την Τράπεζά µας. 


