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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ  
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ BLADE SERVER ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ 
 

1. Αναθέτουσα Αρχή. 
Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε., οδός Μυλλέρου 73-77, Αθήνα, Τ.Κ. 
10436, τηλ. 2131320600, φαξ 2131320666, ιστοσελίδα www.eetaa.gr (εφεξής Ε.Ε.Τ.Α.Α.). 

2. α) Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισµού για την προµήθεια και εγκατάσταση blade server και λοιπού 
απαραίτητου εξοπλισµού για τη σύνδεση και λειτουργία του, καθώς επίσης και για την εγκατάσταση 
λειτουργικού συστήµατος και λογισµικού από τον Ανάδοχο. 

3. β) Σύµβαση για την προµήθεια και εγκατάσταση blade server και λοιπού απαραίτητου εξοπλισµού για τη 
σύνδεση και λειτουργία του, καθώς επίσης και για την εγκατάσταση λειτουργικού συστήµατος και 
λογισµικού από τον Ανάδοχο. 

4. Περιγραφή του αντικειµένου. 
Ο Ανάδοχος θα πρέπει: α) να προµηθεύσει την Ε.Ε.Τ.Α.Α. και να εγκαταστήσει στην έδρα της ένα (1) 
blade server, ο οποίος θα µπορεί να αναρτηθεί σε RACK, β) να προµηθεύσει την Ε.Ε.Τ.Α.Α. και να 
εγκαταστήσει στην έδρα της τo λειτουργικό σύστηµα και το λογισµικό VMWARE (free version) στον 
blade server, ώστε αυτός να παραδοθεί έτοιµος για χρήση στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. και γ) να προµηθεύσει την 
Ε.Ε.Τ.Α.Α. και να εγκαταστήσει στην έδρα της τον λοιπό απαραίτητο εξοπλισµό του blade server για τη 
σύνδεση και λειτουργία του. Η εν λόγω προµήθεια θα πρέπει να περιλαµβάνει αντικατάσταση ή επισκευή 
του προς προµήθεια εξοπλισµού, σε περίπτωση βλάβης, εντός χρονικού διαστήµατος 48 ωρών. Το 
σύνολο του προς προµήθεια εξοπλισµού θα συνοδεύεται από τρία (3) χρόνια on Site Service (εγγύηση 
επισκευής) από την κατασκευάστρια. 
Το αντικείµενο του διαγωνισµού αποτελεί το Υποέργο 2 της Πράξης «ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ∆ΟΜΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ Ο.Τ.Α. & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ  - 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ 
∆ΗΜΩΝ», η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «∆ιοικητική 
Μεταρρύθµιση 2007 – 2013» του ΕΣΠΑ, µε κωδικό Πράξης ΟΠΣ 296519, και συγχρηµατοδοτείται από 
εθνικούς πόρους και πόρους της Ε.Ε. (Ε.Κ.Τ.), από τη Σ.Α.Ε. 355/8 µε κωδικό Πράξης Σ.Α. 
2010ΣΕ35580203. 
Οι υποψήφιοι µπορούν να υποβάλουν προσφορά µόνο για το σύνολο της προµήθειας. 
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 

5. Προϋπολογισµός. 
Ο συνολικός προϋπολογισµός ανέρχεται και δεν θα ξεπεράσει το ποσό των τριάντα έξι χιλιάδων 
πεντακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ και τριάντα έξι λεπτών του ευρώ (€ 36.585,36), χωρίς Φ.Π.Α., ή το 
ποσό των σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ (€ 45.000,00), µε Φ.Π.Α.. 

6. Χρόνος παράδοσης, διάρκεια σύµβασης. 
Το σύνολο του προς προµήθεια εξοπλισµού θα παραδοθεί και θα εγκατασταθεί από τον Ανάδοχο εντός 
προθεσµίας ενός (1) µήνα, από την υπογραφή της σχετικής Σύµβασης. 
Το σύνολο του προς προµήθεια εξοπλισµού θα συνοδεύεται από εγγύηση επισκευής (on Site Service) 
από την κατασκευάστρια και θα έχει διάρκεια τρία (3) έτη. 

7. ∆ιαδικασία ανάθεσης, διαδικασία αξιολόγησης και κριτήρια επιλογής του αναδόχου. 
Ανοικτός διαγωνισµός µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο τεύχος προκήρυξης. 

8. Ουσιαστικά και τυπικά προσόντα των υποψηφίων. 
Όπως αναφέρονται στο τεύχος προκήρυξης. 

9. Τόπος παράδοσης. 
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Το σύνολο του προς προµήθεια εξοπλισµού θα παραδοθεί και θα εγκατασταθεί στην έδρα της 
Ε.Ε.Τ.Α.Α., όπου επίσης θα γίνει η εγκατάσταση του λειτουργικού συστήµατος και του λογισµικού από 
τον Ανάδοχο, σε συνεργασία µε τους τεχνικούς της Ε.Ε.Τ.Α.Α.. 

10. Προθεσµία υποβολής προσφορών. 
Η προθεσµία υποβολής των προσφορών, η οποία θα είναι τουλάχιστον τριάντα (30) ηµέρες, αρχίζει από 
την εποµένη της τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσας στον ελληνικό τύπο και λήγει τη   21/10/2011 
και ώρα 13:00, ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής Προσφορών. Η παρούσα αναρτάται στην 
ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον τριάντα (30) ηµερών, στην ιστοσελίδα της 
Ε.Υ.∆. «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007-2013, στην έδρα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. και έχει αποσταλεί στα 
Επιµελητήρια και στον Ελληνικό Οργανισµό Μικροµεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων και 
Χειροτεχνίας (Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ.). 
Οι προσφορές κατατίθενται στο Γραφείο ∆ιοίκησης της Ε.Ε.Τ.Α.Α., οδός Μυλλέρου 73-77, Αθήνα, 
Τ.Κ. 10436, τηλ. 2131320608, φαξ 2131320612. 

11. Απαιτούµενες εγγυήσεις. 
Κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο 
διαγωνισµό, ύψους δύο χιλιάδων διακοσίων πενήντα ευρώ (€ 2.250,00), δηλαδή ποσοστό 5% επί της 
συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης µε Φ.Π.Α.. 

12. Πληροφοριακά στοιχεία. 
Το τεύχος προκήρυξης του εν λόγω διαγωνισµού διατίθεται από τη ∆ιεύθυνση Οργάνωσης και 
Πληροφορικής της Ε.Ε.Τ.Α.Α., οδός Μυλλέρου 73-77, Αθήνα, Τ.Κ. 10436, τηλ. 2131320700 (κ. Ανθή 
Πατσιαούρα), φαξ 2131320707, ατελώς, κατόπιν έγγραφης αίτησης των ενδιαφεροµένων να 
συµµετάσχουν στο διαγωνισµό. Η προθεσµία υποβολής αίτησης για τη διάθεση του τεύχους προκήρυξης 
λήγει έξι (6) εργάσιµες ηµέρες πριν τη λήξη της προθεσµίας κατάθεσης των Προσφορών. 
Πληροφορίες επί του τεύχους προκήρυξης δίνονται από την ∆ιεύθυνση Οργάνωσης και Πληροφορικής 
της Ε.Ε.Τ.Α.Α., οδός Μυλλέρου 73-77, Αθήνα, Τ.Κ. 10436, τηλ. 2131320700,  φαξ 2131320707 (κ. 
Ανθή Πατσιαούρα, κ. Γεώργιος Γαβαθάς), από την εποµένη της παραλαβής του τεύχους από τους 
υποψηφίους, εφόσον υποβληθεί σχετικό γραπτό αίτηµα, σύµφωνα µε τους όρους και εντός των 
προθεσµιών που προβλέπονται στο τεύχος προκήρυξης. 

 
 


