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Διεύθυνση : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ      
Τμήμα  : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
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ΘΕΜΑ :  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
ΣΧΕΤ   :Η υπ’αριθμό 8/13-06-2017 (θέμα 89ο)πράξη του Δ.Σ  
 
      Σε συνέχεια της παραπάνω σχετικής σας γνωρίζουμε  ότι ,η Υγ.Μον.Νάουσας του 
Γ.Ν.Ημαθίας προτίθεται να προβεί  εκ νέου σε προμήθεια  Εξοπλισμού Πληροφορικής (λόγω του 
ότι με την πρόσκληση πρωτ.4841/28-06-2017 η μία προσφορά που υποβλήθηκε αφορούσε 
υλικά ανακατασκευασμένα και όχι γνήσια) σε εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 2 και 118 
του ν.4412/2016 με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης . 
 
     Η παρούσα διαδικασία διενεργείται με  την συλλογή προσφορών ,για την προμήθεια  
Εξοπλισμού  Πληροφορικής για την Υγ.Μονάδα Νάουσας ,προϋπολογισθείσας δαπάνης 
#9.980,00€#,πλέον Φ.Π.Α. 24%,προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες για την απρόσκοπτη και 
αδιάλειπτη λειτουργία του Νοσοκομείου Νάουσας .Κριτήριο αξιολόγησης είναι  η χαμηλότερη 
τιμή ,όπως αυτ’η καταγράφεται στο Παρατηρητήριο Τιμών του αρθρ.14 §7 του 
Ν.4052/2012.Επίσης να μας αναφερθούν οι αντίστοιχοι κωδικόι Παρατηρητηρίου Τιμών εφόσον 
υπάρχουν.Σε περίπτωση που τα είδη που προσφέρονται δεν αναφέρονται στο Παρατηρητήριο 
Τιμών παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να το δηλώσουν.  

Η Εταιρία που θα μειοδοτήσει, θα πρέπει να υποβάλει , εφόσον ενημερωθεί από το 

τμήμα Προμηθειών  : Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από 

διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016,  

τα παρακάτω δικαιολογητικά Α). Απόσπασμα ποινικού μητρώου ,η υποχρέωση αφορά ιδίως: 1) 

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

και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 2) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα 

Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Β) Φορολογική Ενημερότητα , Γ) 

Ασφαλιστική Ενημερότητα (άρθρο 80 παρ .2 του Ν.4412/2016 

    Παρακαλούμε να καταθέσετε τις προσφορές σας στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου 
Νάουσας ,σε σφραγισμένο φάκελο ,έως Δευτέρα   11.09.2017 και ώρα 10:00 για τα είδη με 
τις προδιαγραφές που περιγράφονται παρακάτω.Η αποσφράγιση των προσφορών θα 
πραγματοποιηθεί την ίδια μέρα και ώρα. 

 
 
 
       Η Αναπλ.Διοικήτρια  
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ 
ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΡΟΥΠ.ΔΑΠΑΝΗ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

4. Διακομιστής  1 7.600€ 

5. Tape Drive 1 2.200€ 

6. Switch Διανομέας τοπικού δικτύου 1 180€ 

                                                         
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

  

    
 

Διακομιστής 
(Application 

server) 
Τεχνικά χαρακτηριστικά 

Θήκη (chassis) 
Τύπου rack - ύψους 1U/2U 

με τουλάχιστον δύο (2) θέσεις για τοποθέτηση σκληρών δίσκων 

Τροφοδοτικό Διπλό τροφοδοτικό (redundant power supply) ισχύος 550W τουλάχιστον έκαστο 

Επεξεργαστής 
Δύο (2) επεξεργαστές Intel Xeon Ε5-2640 8 cores / 16 threads, 2.60 GHz, 20MB 
cache, 8.0GT/s, QPI 

Μνήμη Δύο (2) X 16GB DDR3 SDRAM RDIMMs 1866 MHz ECC Registered 

Μητρική 
πλακέτα και 
επεκτάσεις 

Μητρική πλακέτα για επεξεργαστή Intel Xeon Ε5-2640 series με δυνατότητα 
προσθήκης 2ου επεξεργαστή 

τουλάχιστον 6 slots DIMM μνήμης RAM 

ενσωματωμένο ελεγκτή γραφικών 

δύο (2) τουλάχιστον υποδοχές καρτών PCI-e 

τέσσερις (4) τουλάχιστον θύρες USB 2.0 

ενσωματωμένο ελεγκτή δικτύου Ethernet ταχύτητας Gigabit  τεσσάρων (4) θυρών (με 
δυνατότητα εφεδρικής λειτουργίας και λειτουργίας εξισορρόπησης δικτυακού φόρτου) 
και δύο (2) πρόσθετους PCI-e με αντίστοιχα χαρακτηριστικά 

ελεγκτή δίσκων SAS RAID 0/1 (ενσωματωμένο / PCI-e) 

Σκληροί δίσκοι Δύο (2) σκληρούς δίσκους SAS χωρητικότητας 900GB τουλάχιστον (10K) 6GBps 

Διάφορα 
έναν (1) οδηγό DVD-ROM 

kit τοποθέτησης σε rack (στηρίγματα, βραχίονες) 

Εγγύηση 

ένα (1) έτος τουλάχιστον για εξαρτήματα (ανταλλακτικά) 

ένα (1) έτος τουλάχιστον για εργασία αποκατάστασης βλάβης 

ένα (1) έτος τουλάχιστον για υποστήριξη στο χώρο μας 

Tape Drive Τεχνικά χαρακτηριστικά 

Form factor  Εσωτερικού τύπου – 5.25” μισού ύψους (half height) 

Τεχνολογία 
καταγραφής 

 LTO-5 (εγγενής έως 1,5 TB τουλάχιστον) 

Διασύνδεση  SAS interface 6GB/s 

Συμβατότητα 
μέσων 

 Ultrium tapes LTO-4 
 Ultrium tapes LTO-5 

Συμβατότητα 
λογισμικού 

 Symantec Backup Exec 2012 
 Microsoft Windows Server 2012 

Εγγύηση  Καλής λειτουργίας (ανταλλακτικά και εργασία) – ένα (1) έτος τουλάχιστον 

Switch Τεχνικά χαρακτηριστικά 

Θήκη (chassis)  Τύπου rack 19” - ύψους 1U 

Θύρες  24x Gigabit ports + 2 Mini-GBIC slots 

Διάφορα  Managed, Port based VLAN 

Εγγύηση  Καλής λειτουργίας (ανταλλακτικά και εργασία) – ένα (1) έτος τουλάχιστον 


