
 

 

 

 

  

 

                                                                     

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

ΘΕΜΑ:  «ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗ ΣΤΟ COMPUTER ROOM» 

 

Σχετ.: η υπ’ αριθμ. 16/21-05-19 και με αριθμό πρωτ. 15589/05-06-19 Απόφαση Δ.Σ., με 

ΑΔΑ 6ΨΠΦ4690ΒΓ-ΩΔΝ, σχετικά με την έγκριση της υπηρεσίας 

 

 

Παρακαλείσθε να καταθέσετε κλειστή προσφορά σας, στο Γραφείο Προμηθειών του 

Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας, για την υπηρεσία ολοκλήρωσης αναβάθμισης κεντρικού 

εξυπηρετητή στο Computer Room του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας, έως την Πέμπτη, 

13/06/19 και ώρα 10:00 π.μ.  

Αναθέτουσα αρχή: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 

Είδος Διαγωνισμού: Διαδικασία Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

Κριτήριο κατακύρωσης: Χαμηλότερη τιμή 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 6.200€ περίπου, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% 

Η όλη Διαγωνιστική Διαδικασία διέπεται από το Νόμο 4412/16, όπως τροποποιημένος ισχύει 

Παρακαλούμε όπως στην προσφορά σας να αναφέρονται: 

1) Ο α/α αριθμός, κωδικός και η Τιμή Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε.Π.Υ. Εάν το είδος δεν 

παρακολουθείται στο Παρατηρητήριο Τιμών, παρακαλούμε να αναφέρετε ότι δεν 

παρακολουθείται.   

2) Η χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς σας -180 ημέρες. 

3) Η δυνατότητα παροχής, εντός 20 εργάσιμων ημερών. 

Σημειώνεται ότι αν κριθεί απαραίτητο, το Νοσοκομείο μας διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει 

προσκόμιση πιστοποιητικών και δειγμάτων των ζητουμένων ειδών. 

Η μειοδότρια Εταιρεία θα προσκομίσει στο Γραφείο Προμηθειών, μαζί με την 

συναπτόμενη Σύμβαση και Ποινικό Μητρώο καθώς και Φορολογική, Ασφαλιστική 

Ενημερότητα. 

 

 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 
 
      Καβάλα, 06/06/19 
      Αριθ. Πρωτ.: 15742 
 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 
 

4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας & Θράκης   
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ   

Υποδιεύθυνση Οικονομικού 
 

 
 

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:         Άγιος Σίλας   
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ:   65 500 Καβάλα  Προς: 

ΠΛΗΡΟΦ.:             Γ. Βαλασιάδης  ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ και 
ΚΑΘΕ  

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:        2513501654  
 FAX:                     2513501910  



 

 

 

 

                                      ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

 

 για την ολοκλήρωση των διαδικασιών αναδιοργάνωσης του Computer Room,  είναι απαραίτητες οι εξής ενέργειες:  

 Παραμετροποίηση φυσικού εξοπλισμού (εξυπηρετητές, σύστημα δίσκων, δικτυακός εξοπλισμός) 

 Δέσμευση πόρων εικονικών μηχανών (μνήμη, επεξεργαστική ισχύς, δίσκοι, κλπ) 

 Αντιστοίχιση εικονικών μηχανών στους διαθέσιμους φυσικούς εξυπηρετητές 

 Επιλογής των χαρακτηριστικών της νέας πλατφόρμας που θα χρησιμοποιηθούν 

 Καθορισμός των κριτηρίων και των πολιτικών των χαρακτηριστικών αυτοματισμού 

 Καθορισμός ομάδων χρηστών και δικαιώματα διαχειριστή της πλατφόρμας 

 Δημιουργία εικονικών μηχανών – εγκατάσταση λειτουργικών Συστημάτων 

 Εγκατάσταση και παραμετροποίηση βάσεων δεδομένων (oracle) 

 Χρονοπρογραμματισμός μεταφοράς δεδομένων από τους παλιούς διακομιστές στις νέες εικονικές μηχανές 

 Μεταφορά δεδομένων – Δοκιμές - έλεγχοι 

 Θέση σε παραγωγική λειτουργία 

 Δημιουργία Database Backup Server με real time συγχρονισμό των βάσεων δεδομένων, παραμετροποίηση, 

δοκιμές, έλεγχοι, θέση σε παραγωγική λειτουργεία 

 Δημιουργία Backup (Host3) εξοπλισμού όπου θα δημιουργηθούν εικονικές μηχανές οι οποίες θα 

συγχρονίζονται με τις αντίστοιχες εικονικές μηχανές του κεντρικού διακομιστή. 

 Εκπαίδευση του προσωπικού της Υπ/σης Πληροφορικής στην διαχείριση των εικονικών διακομιστών 

 Παρακολούθηση καλής λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος για 6 μήνες 

          Ο ανάδοχος με την ολοκλήρωση της σύμβασης θα  παραδώσει τη μελέτη υλοποίησης,  η  οποία  θα  

περιλαμβάνει  όλη  τη πιο  πάνω αναφερόμενη  και  κάθε  άλλη σχετική  πληροφορία με  επαρκή  λεπτομέρεια. 

          Ο Ανάδοχος επιπλέον της υποστήριξης από το δικό του προσωπικό, πρέπει να παρέχει και επίσημο 

επίπεδο υποστήριξης “Production” της κατασκευάστριας εταιρίας VMware, για 5 έτη από την ημερομηνία 

οριστικής παραλαβής 

          Ο Ανάδοχος δεσμεύεται να οργανώσει ομάδα με εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό υπεύθυνο για την 

τεχνική υποστήριξη Λογισμικού Υποδομής. 

 

 

                                                                        Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

 

    ΚΑΡΑΣΑΒΒΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

 

 



 

 

 

 

 

 

    

 

        


