
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

για την απευθείας ανάθεση του έργου «Προμήθεια και εγκατάσταση υλικού και λογισμικού στο  DC 

(Kόμβου) της Σιβιτανιδείου Σχολής στο πλαίσιο εκτέλεσης του ΠΔΕ 2020, της ΣΑΕ Ε047 του έργου με 

κωδικό  2020ΣΕ04700012  "Προμήθεια  εξοπλισμού  εργαστηρίων  Σχολικών  Μονάδων,  ΙΕΚ  και 

Διοικητικών Υπηρεσιών Σιβιτανιδείου Σχολής"»

Κατόπιν της  με αριθ.  124/08-09-2020 και με ΑΔΑΜ : 20REQ007422022 απόφασης της Εκτελεστικής 

Επιτροπής του Σιβιτανιδείου Ιδρύματος με την οποία εγκρίθηκαν:

Α)  Δαπάνη ποσού έως 19.500 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ),  για την  προμήθεια και 

εγκατάσταση υλικού και λογισμικού στο DC (Kόμβου) της Σιβιτανιδείου Σχολής,  σε βάρος του 

ΠΔΕ 2020,   της  ΣΑΕ Ε047 του  έργου με  κωδικό  :  2020ΣΕ04700012,  "Προμήθεια  εξοπλισμού 

εργαστηρίων Σχολικών Μονάδων, ΙΕΚ και Διοικητικών Υπηρεσιών Σιβιτανιδείου Σχολής" με τη 

διαδικασία  της  απευθείας  ανάθεσης  με  κριτήριο  την  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομικής  άποψης 

προσφορά  που  καθορίζεται  βάσει  της  τιμής  και  μετά  από  ανάρτηση  στην  επίσημη  ιστοσελίδα  της 

Σιβιτανιδείου Σχολής σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών.

Β) Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια και εγκατάσταση υλικού και λογισμικού στο DC (Kόμβου) 

της Σιβιτανιδείου Σχολής.

Και  της  με  αριθ.  πρωτ.  10572/5-10-2020  και  με  ΑΔΑΜ  :  20REQ007432181   απόφασης  ανάληψης 

υποχρέωσης

κ α λ ο ύ ν τ α ι

οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να καταθέσουν την οικονομική τους προσφορά, λαμβάνοντας υπόψη 

τους τα κατωτέρω:  

 1.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ -ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ο  υπό προμήθεια εξοπλισμός κατανέμεται  ως εξής:
ΤΜΗΜΑ A: Σύνθεση Server για χρήση ως Production Datacenter Virtualization Platform (Internal 

Private Cloud) (Hardware)
ΤΜΗΜΑ B: Σύνθεση Server για χρήση ως Production Datacenter Virtualization Platform
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(Internal Private Cloud) (Technical Services)
     ΤΜΗΜΑ Γ: Σύνθεση Server για χρήση ως Production Datacenter Virtualization Platform

(Internal Private Cloud) (Software)

Οι  ελάχιστες  απαιτούμενες  προδιαγραφές  των  υπό  προμήθεια  αντικειμένων  της  παρούσας 
περιγράφονται στo συνημμένο Παράρτημα Α΄.
Ο  προϋπολογισμός  του  συνόλου  των  υπό  προμήθεια  αντικειμένων  ανέρχεται  στο  ποσό  των 
δεκαεννέα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (19.500,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ήτοι στο 
ποσό των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων εκατόν ογδόντα ευρώ (24.180,00 €) συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. 24%  σε βάρος του ΠΔΕ 2020 της ΣΑΕ Ε047 του έργου με κωδικό : 2020ΣΕ04700012, 
"Προμήθεια  εξοπλισμού  εργαστηρίων  Σχολικών  Μονάδων,  ΙΕΚ  και  Διοικητικών  Υπηρεσιών 
Σιβιτανιδείου Σχολής".

2.  ΧΡΟΝΟΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

   Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους ιδιοχείρως ή  ταχυδρομικά με συστημένη 

επιστολή ή courier μέχρι  και  τις  16/10/2020  ημέρα  Παρασκευή  και  ώρα  10.00  π.μ. στο  Γραφείο 

Πρωτοκόλλου  του  Σιβιτανιδείου  Ιδρύματος  (ισόγειο  κεντρικού  κτιρίου,  Θεσσαλονίκης  151,  176  10 

Καλλιθέα),  εντός  σφραγισμένου  φακέλου,  όπου  θα  αναγράφεται  με   κεφαλαία  γράμματα  η  λέξη 

«ΠΡΟΣΦΟΡΑ», προς το Τμήμα Προμηθειών και Διαχείρισης υλικού για την προμήθεια με τίτλο  :   «  DC 

(Kόμβος) της Σιβιτανιδείου Σχολής».  Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, η ΣΔΣΤΕ δεν φέρει 

καμία ευθύνη για τον χρόνο παράδοσης και το περιεχόμενο των φακέλων προσφοράς που θα αποσταλούν. 

Προσφορές που θα υποβληθούν ή παραληφθούν μετά την παραπάνω καταληκτική ημερομηνία και ώρα δεν θα 

γίνονται δεκτές. Οι εκπρόθεσμες προσφορές επιστρέφονται στους αποδέκτες τους χωρίς να ανοιχτούν. 

3.  Δ  ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, που λειτουργούν 

νόμιμα και των οποίων ο χαρακτήρας και το έργο προσιδιάζουν στο υπό ανάθεση αντικείμενο. Αποκλείεται 

από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον 

συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη 

του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους λόγους του άρθρου 73 

παρ.1 και 2 περ. α και β του Ν. 4412/2016.

4.ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ  ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
 Ο φάκελος προσφοράς θα είναι ενιαίος και θα περιλαμβάνει:

Α.ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 όπως εκάστοτε ισχύει,

στην οποία θα δηλώνεται ότι οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς α)Τηρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από 

τις  διατάξεις  του  άρθρου  18  του  ν.  4412/2016  (περί  περιβαλλοντικής,  κοινωνικοασφαλιστικής  και  εργατικής  

νομοθεσίας β) δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού των παραγρ. 1 και 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του Ν.  

4412/2016, από τη συμμετοχή τους σε διαδικασία ανάθεσης σύμβασης γ) Αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα 

τις  τεχνικές  προδιαγραφές  και  τους  όρους  της  παρούσας  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  δ)  Θα  προσκομίσουν  τα 

αντίστοιχα  πιστοποιητικά  και  έγγραφα,  όταν  τους  ζητηθούν,  προκειμένου  να  αποδείξουν  την  ακρίβεια  των 

δηλωθέντων.

Β.   ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ως ακολούθως  :

Σε  περίπτωση  φυσικού  προσώπου   πιστοποιητικό/βεβαίωση  του  οικείου  επαγγελματικού  ή  εμπορικού 

μητρώου ή άλλης αρμόδιας αρχής (πχ φορολογικής) του κράτους εγκατάστασης και  σε περίπτωση νομικού 

προσώπου ,πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης και  νομιμοποιητικό έγγραφο σύστασης της εταιρείας.





      Γ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ η οποία θα συνταχθεί και θα υπογραφεί (με πλήρη στοιχεία του οικονομικού 

φορέα,  επωνυμία,  Α.Φ.Μ.,  υπογραφή  και  σφραγίδα  του  νομίμου  εκπροσώπου,  κλπ),  ,  σύμφωνα  με  το 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄   Τεχνικές  προδιαγραφές  και  πίνακας  συμμόρφωσης  της  παρούσας,  όπου  στη  στήλη 

«ΑΠΑΝΤΗΣΗ» ο προσφέρων οικονομικός φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει είτε ΝΑΙ είτε ΟΧΙ, αναλόγως 

αν το προσφερόμενο είδος πληροί ή όχι την αντίστοιχη προδιαγραφή ή να περιγράψει αναλυτικά το κάθε 

στοιχείο.

      Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, η οποία θα συνταχθεί και θα υπογραφεί (με πλήρη στοιχεία του οικονομικού 

φορέα,  επωνυμία,  Α.Φ.Μ.,  υπογραφή  και  σφραγίδα  του  νομίμου  εκπροσώπου,  κλπ),  σύμφωνα  με  το 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β«ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» της παρούσας. 

Η  οικονομική  προσφορά  των  συμμετεχόντων,  δεν  θα  πρέπει  να  υπερβαίνει  τη  συνολική 

προϋπολογισθείσα  δαπάνη,  η  τιμή  θα  δίνεται  σε  ΕΥΡΩ  συνυπολογιζομένων  και  των  νομίμων 

κρατήσεων και  όλων των εισφορών κ.λπ. σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις που διέπουν κάθε 

φορά το Δημόσιο Λογιστικό . 

Χρόνος ισχύος οικονομικής προσφοράς : εκατόν είκοσι (120) ημέρες (από την επομένη διενέργειας της 

διαδικασίας αξιολόγησης). 

5.ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η αξιολόγηση των υποβληθεισών προσφορών θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή.  Θα επιλεγεί ο οικονομικός 

φορέας που θα καταθέσει την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη 

τιμή),  εφόσον  η  προσφορά  του  γίνει  αποδεκτή  από  τεχνικής  άποψης  και  πληροί  τους  όρους  της  παρούσας 

πρόσκλησης. Σε περίπτωση προσφορών με το ίδιο οικονομικό τίμημα θα γίνει κλήρωση. 

Η Σιβιτανίδειος Σχολή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει διευκρινίσεις και πρόσθετη πληροφόρηση, εφόσον το 

κρίνει αναγκαίο. 

6.  ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Μετά την αξιολόγηση του συνόλου των κατατιθέμενων προσφορών από την αρμόδια Επιτροπή Ανάθεσης, 

Αξιολόγησης και  Επιλογής και  πριν την έκδοση της απόφασης ανάθεσης στον  Ανάδοχο  και την υπογραφή της 

σχετικής σύμβασης απαιτείται η υποβολή των:

Α) Πιστοποιητικό της  αρμόδιας  αρχής  από το οποίο να προκύπτει  ότι  είναι  εγγεγραμμένος στα μητρώα του 

οικείου Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου. 

Β) Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι εταιρεία ή συνεταιρισμός ή ένωση προσώπων ή κοινοπραξία, τα έγγραφα 

νομιμοποίησης του προσώπου που θα υπογράψει τη Σύμβαση

Γ) Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ

Δ) Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ.

7.  ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  

Η διάρκεια υλοποίησης της προμήθειας ξεκινά από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για (120) ημέρες. 

Τα  παραδοτέα  ελέγχονται  και  παραλαμβάνονται  από  την  αρμόδια  Επιτροπή  Παρακολούθησης  και  Παραλαβής 

Προμηθειών της ΣΔΣΤΕ, η οποία συντάσσει πρακτικό παραλαβής. Με το ως άνω πρακτικό η παραπάνω Επιτροπή 





εισηγείται και την οριστική παραλαβή του έργου του Αναδόχου, σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της 

πρόσκλησης και της υπογραφείσας σύμβασης. 

8.  ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ      

Τα υπό προμήθεια αντικείμενα θα παραδοθούν στην έδρα της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών  

και Επαγγελμάτων, ΤΚ 17610),και συγκεκριμένα στον 3ο όροφο της Σχολής   και τα έξοδα μεταφοράς 

και παράδοσης της προμήθειας θα βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο.

9.  ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  

 Ο Ανάδοχος θα λάβει το 100% του συνολικού Συμβατικού Τιμήματος μετά την οριστική παραλαβή, από 

την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και  Παραλαβής Προμηθειών,  του συνόλου της προμήθειας. 

Στο ανωτέρω τίμημα συμπεριλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες αμοιβές και δαπάνες για την εκτέλεση 

του έργου χωρίς ουδεμία περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής. Επίσης, στο ανωτέρω τίμημα 

συμπεριλαμβάνονται  και  όλες  οι  υπέρ  τρίτων  κρατήσεις,  όπως  και  όλες  οι  εισφορές  κ.λ.π.  που 

προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Για την καταβολή του τιμήματος θα απαιτηθούν:

1. Πρωτόκολλο  Ποιοτικής  και  Ποσοτικής  Παραλαβής  των  προσφερόμενων  ειδών  από  την 

αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών της ΣΔΣΤΕ

2. Τιμολόγιο του Αναδόχου στο οποίο θα αναγράφεται  ο ενάριθμος 2020ΣΕ04700012

3. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.

4. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες που 

διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

10.  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

Πληροφορίες  και  διευκρινίσεις  σχετικά  με  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  θα  δίνονται  από  το  Τμήμα  Ανάπτυξης  

Πληροφοριακών Συστημάτων τηλ. 210 4857643, Προϊστάμενος τμήματος: κος Αρβανίτης Κωνσταντίνος

Η παρούσα θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ και στην κεντρική ιστοσελίδα της Σιβιτανιδείου Σχολής.

. 

ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ
ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής
του Ιδρύματος

                               

                                                            ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΜΟΥΡΗΣ





 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄  Τεχνικές προδιαγραφές και πίνακας συμμόρφωσης

Ο/Η .................................................... καταθέτει την  τεχνική προσφορά του/της αποδεχόμενος/η πλήρως και 

ανεπιφυλάκτως τους όρους που περιγράφονται στην με αριθ. πρωτ. ..........................., πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Σιβιτανιδείου Σχολής.

ΤΜΗΜΑ Α: Σύνθεση Server για χρήση ως Production Datacenter Virtualization Platform (Internal 
Private Cloud) (Hardware)

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤ
ΗΣΗ

ΑΠΑ
ΝΤΗ
ΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1
. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

2
.

Να είναι επώνυμου κατασκευαστή και να 
κυκλοφορεί στη διεθνή αγορά (διεθνώς 
αναγνωρισμένου κατασκευαστικού οίκου)

ΝΑΙ

3
. Συμβατότητα με Λειτουργικό σύστημα - VMware 

vSphere ESXi 6.x ΝΑΙ

4
.

Ο προσφερόμενος Εξοπλισμός πρέπει να είναι 
σύγχρονος και να μην υπάρχει ανακοίνωση περί 
αντικατάστασης/ απόσυρσης του). Δηλαδή δεν 
πρέπει να έχει σταματήσει η παραγωγή του ή να 
βρίσκεται στην κατάσταση End Of Life

ΝΑΙ

5
. Διπλά Τροφοδοτικά με Platinum+ Efficiency, ισχύος 

ίσης ή μεγαλύτερης των 750W ≥750W

6
. Τα επιμέρους components του Server να είναι του 

ίδιου επώνυμου κατασκευαστή. ΝΑΙ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (Hardware)
7
. Προσφερόμενος αριθμός επεξεργαστών (CPU) . Να 

αναφερθεί ο τύπος / κατασκευαστής. ≥ 1

8
. Σχετικά με τους επεξεργαστές: Τουλάχιστον 12 

πυρήνες, 2,7GHz και Cache μνήμη 30MB. ΝΑΙ

9
. Κάρτα μνήμης RAM μεγέθους >= 128GB , 

συχνότητας >= 1866Hz
≥ 

128GB

1
0
.

10 (δέκα) Μονάδες αποθήκευσης τύπου HDD 2,5 
inches. ΝΑΙ

1
1
.

Οι παραπάνω Σκληροί δίσκοι να είναι SAS 10.000 
στροφών και χωρητικότητας 1,2TB

NAI





Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤ
ΗΣΗ

ΑΠΑ
ΝΤΗ
ΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1
2
.

O Server να διαθέτει τουλάχιστον 2 χ Gbit Εthernet 
ports. ≥ 2

1
3
.

Να αναφερθούν οι συνολικές υποδοχές επέκτασης 
PCI/PCI Express κλπ ΝΑΙ

1
4
. Rack Mount Kit NAI

ΤΜΗΜΑ Β: Σύνθεση Server για χρήση ως Production Datacenter Virtualization Platform
(Internal Private Cloud) (Technical Services)

     ΤΜΗΜΑ Γ: Σύνθεση Server για χρήση ως Production Datacenter Virtualization Platform
(Internal Private Cloud) (Software)

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤ
ΗΣΗ

ΑΠΑ
ΝΤΗ
ΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
1. Εγκατάσταση τελευταίων εκδόσεων firmware NAI

2. RAID configuration NAI

3. VMware vSphere ESXi 6.X Installation NAI

4. Migration των 2 Servers της υπάρχουσας 
υποδομής, στους καινούργιους. (mail server , 
backup server)

NAI

5.

Εγκατάσταση νέων 2  VM Servers για τις 
εφαρμογές του λογιστηρίου και του τμήματος 
διοικητικού οι εικονικοί εξυπηρετητές θα 
υποδεχτούν έναν application server και έναν 
database server  εφαρμογή του λογιστηρίου.

ΝΑΙ

6.
Εγκατάσταση νέων 1  VM Servers για την 
αντικατάσταση του server εφεδρικών 
Εγκατάσταση και παραμετροποίηση Backup 
Server. Μεταφορά υπαρχόντων δεδομένων. 

ΝΑΙ

7.
Εγκατάσταση νέων 1  VM Servers για την 
αντικατάσταση του server ο οποίος εξυπηρετεί την 
on line εγγραφή μαθητών και καθηγητών ΙΕΚ και 
την υποβολή αιτήσεων

8.
Εγκατάσταση νέων 1  VM Servers για την 
αντικατάσταση του server ο οποίος εξυπηρετεί τον 
mail server. Αναβάθμιση Zimbra Server και 
Migration 500 User Inboxes   

ΝΑΙ





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έργο: «Προμήθεια και εγκατάσταση υλικού και λογισμικού στο DC (Kόμβου) της Σιβιτανιδείου 
Σχολής  στο  πλαίσιο  εκτέλεσης  του  ΠΔΕ  2020,  της  ΣΑΕ  Ε047  του  έργου  με  κωδικό 
020ΣΕ04700012 "Προμήθεια εξοπλισμού εργαστηρίων Σχολικών Μονάδων, ΙΕΚ και Διοικητικών 
Υπηρεσιών Σιβιτανιδείου Σχολής".

Ο/Η ....................................................  καταθέτει την οικονομική προσφορά του/της αποδεχόμενος/η πλήρως 

και  ανεπιφυλάκτως  τους  όρους  που  περιγράφονται  στην  με  αριθ.  πρωτ.  ...........................,  πρόσκληση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Σιβιτανιδείου Σχολής.

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Τιμή ανά μονάδα 
μέτρησης (χωρίς 
ΦΠΑ) 

Συνολική  τιμή  ανά 
είδος ( χωρίς ΦΠΑ) 

1 Σύνθεση Server για χρήση ως Production 2  

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤ
ΗΣΗ

ΑΠΑ
ΝΤΗ
ΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (Software)
1
.

Λογισμικό Εικονικοποίησης VMWare Vsphere 
Essentials Kit (2 years coverage for updates and 
new releases)

ΝΑΙ





Datacenter Virtualization Platform 
(Internal Private Cloud) (Hardware)

2 Σύνθεση Server για χρήση ως Production 
Datacenter Virtualization Platform
(Internal Private Cloud) (Technical Services)

2

3 Σύνθεση Server για χρήση ως Production 
Datacenter Virtualization Platform (Internal
Private Cloud) (Software)

1

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (χωρίς ΦΠΑ) : 

Φ.Π.Α. 24%: 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) : 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: .................

ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙΔΑ
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