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ΘΔΜΑ: «Γηελέξγεηα Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο ησλ Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ γηα ηελ πξνκήζεηα θεληξηθνύ
ζπζηήκαηνο Storage Area Network πξνϋπνινγηζζείζαο δαπάλεο 21.820,00€ πιένλ ΦΠΑ, κε θξηηήξην
αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο (ρακειόηεξε ηηκή) ( CPV:
72253200-5 Τπεξεζίεο ππνζηήξημεο ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο)»
ΣΟ ΓΔΝΗΘΟ ΝΟΟΘΟΜΔΗΟ ΑΘΖΝΧΝ «ΗΠΠΟΘΡΑΣΔΗΟ»

Έρνληαο ππόςε:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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9.
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13.

Σνλ Ν 4542/2018 ( ΦΔΘ 95/Α/1-6-2018) « Θύξσζε ηεο ζπκθσλίαο κεηαμύ ηεο Θπβέξλεζεο ηεο
Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο θαη ηνπ Παγθόζκηνπ Οξγαληζκνύ Τγείαο»
Σνλ Ν.4472/2017 ( ΦΔΘ Α’ 74/19-5-2017) ΜΔΡΟ Γ’ « Ίδξπζε ηεο Δζληθήο Θεληξηθήο Αξρήο
Πξνκεζεηώλ πγείαο γηα ηελ θεληξηθνπνίεζε πξνκεζεηώλ ησλ επνπηεπόκελσλ από ην Τπνπξγείν
Τγείαο Φνξέσλ»
Σνλ Ν.4412 ΦΔΘ147/8-8-16 «Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ»
[πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ] όπσο ηζρύεη.
Σν Ν.3918/2011 (ΦΔΘ 31/η.Α’/02-03-2011) «Γηαξζξσηηθέο Αιιαγέο ζην ύζηεκα Τγείαο θαη
Άιιεο δηαηάμεηο» όπσο ηζρύεη.
Σν Ν.3861/2010 (ΦΔΘ 112/Α΄/13.07.2010) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή
αλάξηεζε λόκσλ….. θαη άιιεο δηαηάμεηο» όπσο ηζρύεη.
Σνλ Ν.3329/2005 (ΦΔΘ:81/Α/05) « Πεξηθεξεηαθή ζπγθξόηεζε ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο Τγείαο
θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγύεο»
Σελ ππ. αξ. Τ4α/11974 (ΦΔΘ 299/Β/14.02.2013) ΘΤΑ ζρεηηθά κε ηνλ «Οξγαληζκό ηνπ Γ.Ν.Α.
«ΗΠΠΟΘΡΑΣΔΗΟ», όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη.
Σελ ππ. αξ. Γ4β/Γ.Π.νηθ.38747/23.05.2019 (ΦΔΘ ΤΟΓΓ/302/27.05.2019) Θνηλή Τπνπξγηθή
Απόθαζε ζρεηηθά κε "Παξαηάζεηο ζεηείαο Γηνηθεηώλ Ννζνθνκείσλ ηεο 1εο, 2εο, 4εο θαη 7εο
Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο θαη Αλαπιεξσηώλ Γηνηθεηώλ Ννζνθνκείσλ ηεο 2εο θαη 4εο
Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο"
Σελ ππ. αξ. 20/20-07-17 (ζέκα 1ν) Απόθαζε Γ.. κε (ΑΓΑ:75Ε04690Χ-4ΦΓ) πεξί Μεηαβίβαζε
Αξκνδηνηήησλ ζηελ Γηνηθήηξηα ηνπ Γ. Ν. Αζελώλ «ΗΠΠΟΘΡΑΣΔΗΟ».
Σν ππ. αξ. πξση. 1481/30-1-2019 αίηεκα ηνπ ηκήκαηνο Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο.
Σελ ππ. αξ. πξση. 9135/11-6-2019 ζπγθξόηεζε Δπηηξνπήο Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ
Σν ππ. αξ. 9175/11-6-2019 πξαθηηθό ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ
Σν γεγνλόο όηη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνύζαο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ
πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ ΓΝΑΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΔΙ
1. Σε δηελέξγεηα Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο ησλ Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ γηα ηελ πξνκήζεηα θεληξηθνύ
ζπζηήκαηνο Storage Area Network

πξνϋπνινγηζζείζαο δαπάλεο 21.820,00€ πιένλ ΦΠΑ, κε θξηηήξην

αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο (ρακειόηεξε ηηκή) ( CPV:
72253200-5 Τπεξεζίεο ππνζηήξημεο ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο) όπσο απηέο θαηαξηίζζεθαλ κε ην ππ. αξ
9175/11-6-2019 πξαθηηθό Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ.
2. Οη ελδηαθεξόκελνη δύλαληαη λα ιάβνπλ γλώζε ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ από ηελ ηζηνζειίδα ηνπ
Ννζνθνκείνπ www.hippocratio.gr (Θέκαηα ΠξνκεζεηώλΠξνκήζεηεοΓηαβνπιεύζεηο)
3. Ζ δηάξθεηα ηεο δηαβνύιεπζεο νξίδεηαη ζε δεθαπέληε (15) εκέξεο από ηελ εκέξα αλάξηεζεο.
4.

Οη

ελδηαθεξόκελνη

2-11-2019

Ζκέξα

κπνξνύλ
ΑΒΒΑΣΟ

λα
θαη

απνζηείινπλ
Ώξα

ηηο

15:00

παξαηεξήζεηο
μμ

ζηελ

ηνπο

ειεθηξνληθή

κέρξη

ηηο

δηεύζπλζε:

lenach@hippocratio.gr
5. Σν Ννζνθνκείν δελ δεζκεύεηαη λα πηνζεηήζεη ηηο πξνηάζεηο πνπ ζα ππνβιεζνύλ θαη ζα απνθαζίζεη
γηα ηελ νξηζηηθνπνίεζε απηώλ κε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα ώζηε λα επηηεπρζεί ε κέγηζηε δπλαηή
ζπκκεηνρή πξνκεζεπηώλ, εμαζθαιίδνληαο ηαπηόρξνλα ηελ πνηόηεηα ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ καο.
6.

Με ηελ νξηζηηθνπνίεζε ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ ζα πξνθεξπρζεί, γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ

ηνπ Ννζνθνκείνπ, πλνπηηθόο Γηαγσληζκόο γηα ηελ πξνκήζεηα θεληξηθνύ ζπζηήκαηνο Storage Area
Network πξνϋπνινγηζζείζαο δαπάλεο 21.820,00€ πιένλ ΦΠΑ, κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα
από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο (ρακειόηεξε ηηκή) ( CPV: 72253200-5 Τπεξεζίεο ππνζηήξημεο
ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο).

Η ΓΙΟΙΚΗΣΡΙΑ

ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΠΑΛΑΟΠΟΤΛΟΤ

πλ:
1.Σν ππ. αξ 9175/11-6-2019 πξαθηηθό Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ
Δζσηεξηθή δηαλνκή:
1.Τπνδηεπζύληξηα Οηθνλνκηθνύ
2. Σκήκα Πξνκεζεηώλ
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ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ
Ο πξνζθεξόκελνο Δμνπιηζκόο πξέπεη λα είλαη ζύγρξνλνο θαη
λα κελ ππάξρεη αλαθνίλσζε πεξί αληηθαηάζηαζεο /απόζπξζεο
ηνπ).
Σν πξνζθεξόκελν ππνζύζηεκα δίζθσλ λα είλαη ηνπ ηδίνπ
θαηαζθεπαζηή κε ηνπο εμππεξεηεηέο.
Σν πξνζθεξόκελν ζύζηεκα λα πεξηιακβάλεη ραξαθηεξηζηηθά
πςειήο δηαζεζηκόηεηαο 99.999%, ρσξίο θαλέλα κνλαδηθό
ζεκείν αζηνρίαο (no single point of failure). Σν πνζνζηό
δηαζεζηκόηεηαο λα απνδεηθλύεηαη από έγγξαθα ηνπ
θαηαζθεπαζηή.
Σν πξνζθεξόκελν ζύζηεκα λα δηαζέηεη δηπινύο ειεγθηέο
(dual-controller) κε ζπλνιηθή κλήκε ηερλνινγίαο Flash – Back
Cache.
Σν πξνζθεξόκελν ζύζηεκα λα δηαζέηεη 2 ζύξεο gigabit γηα
δηαρείξηζε.
Σν πξνζθεξόκελν ζύζηεκα λα ππνζηεξίδεη ηνπιάρηζηνλ
300,000 random read IOPS.
Tν πξνζθεξόκελν ζύζηεκα λα ππνζηεξίδεη ιεηηνπξγία Failover
ζε πεξίπησζε βιάβεο θάπνηνπ ειεγθηή.
Tν πξνζθεξόκελν ζύζηεκα λα ππνζηεξίδεη εηδνπνίεζε κέζσ
email, θαζώο επίζεο θαη SSL, SSH & SNMP.
Σν πξνζθεξόκελν ζύζηεκα λα ππνζηεξίδεη εγγελώο
ηνπιάρηζηνλ ηα RAID levels: 0,1, 3, 5, 6 θαη 10.
Tν πξνζθεξόκελν ζύζηεκα λα παξέρεη ηνπιάρηζηνλ 8
δηεπαθέο FC 8/16/32 GB.
Tν πξνζθεξόκελν ζύζηεκα λα παξέρεη ηνπιάρηζηνλ 4
δηεπαθέο iSCSI 10 GB.
Σν πξνζθεξόκελν ζύζηεκα λα ππνζηεξίδεη ηελ ηερλνινγία
Σhin Provisioning. Να πξνζθεξζεί.
Σν πξνζθεξόκελν ζύζηεκα λα ππνζηεξίδεη ηελ ηερλνινγία
Snapshots. Να πξνζθεξζεί.
Σν πξνζθεξόκελν ζύζηεκα λα ππνζηεξίδεη ηελ ηερλνινγία
mirroring synchronous & asynchronous.
Σν πξνζθεξόκελν ζύζηεκα ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεη δίζθνπο
2.5” & 3.5” ηερλνινγηώλ SSD, SAS, NL SAS.
Αξηζκόο ππνζηεξηδόκελσλ δίζθσλ 2.5” ρσξίο ηελ πξνζζήθε
επηπιέσλ controllers.
Αξηζκόο πξνζθεξόκελσλ δίζθσλ ηερλνινγίαο SAS 10k rpm
ρσξεηηθόηεηαο 1,2 TB.
Να ππνζηεξίδεηαη δηαρείξηζε κέζσ GUI
To πξνζθεξόκελν ζύζηεκα λα κπνξεί λα είλαη δηαρεηξίζηκν θαη
από ην ινγηζκηθό δηαρείξηζεο ησλ ππαξρόλησλ εμππεξεηεηώλ.
Δγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ 3 εηώλ από ηνλ
θαηαζθεπαζηή.
O αλάδνρνο λα είλαη εμνπζηνδνηεκέλνο από ηνλ
θαηαζθεπαζηή, γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ ζπληήξεζεο ηνπ
εμνπιηζκνύ.
Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα πξνβεί ρσξίο επηπιένλ θόζηνο ζηα
παξαθάησ: Μεηαθνξά, όισλ ησλ δεδνκέλσλ από ην παιηό ζην
λέν SAN.
Δγθαηάζηαζε ηνπ λένπ SAN ζην VMware cluster.
Μεηά ηελ κεηαθνξά ησλ δεδνκέλσλ, έιεγρνο θαη πηζηνπνίεζε
θαιήο ιεηηνπξγίαο α) όισλ ησλ VM θαη ηδηαηηέξσο ησλ Βάζεσλ
Γεδνκέλσλ INGRES θαη ORACLE θαη β) όισλ ησλ
εγθαηεζηεκέλσλ εθαξκνγώλ ηεο ΖΓΗΘΑ θαη ηεο CCS.
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