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Αθήνα : 13.11.2017 

 Α/Α : EA1/2017 

 Α.Π : KY/2017-1175 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια 3 δρομολογητών (routers), 2 firewalls και υπηρεσιών 

παραμετροποίησης τους για την αναβάθμιση ενεργού εξοπλισμού του computer room  στο κτίριο των Κεντρικών 

υπηρεσιών του ΚΕΘΕΑ επί της οδού Σορβόλου 24 στην Αθήνα.  

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου και την έγκριση δαπάνης από τον Διευθυντή ΚΕΘΕΑ με 

Α.Π. ΑΕΔ-ΠΙΛ-2017/25 και αριθμό ΚΗΜΔΗΣ 17REQ005888161. 

Το ΝΠΙΔ Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) σας απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 

την προμήθεια 3 δρομολογητών (routers), 2 firewalls και υπηρεσιών παραμετροποίησης τους ως αντικατάσταση 

παλιότερων μηχανημάτων και συνδεσμολογίας που λειτουργούν στο κτίριο των Κεντρικών Υπηρεσιών του , σύμφωνα 

με τους Γενικούς Όρους της παρούσας, το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α “Τεχνικές Προδιαγραφές “ και την Οικονομική Προσφορά 

“ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β”. 

Γενικοί Όροι 

Είδος  / Ποσότητα   Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη  10.080,65 € χωρίς Φ.Π.Α , 12.500,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% και 

πάσης φύσεως φόρους και κρατήσεις. 

Κ.Α.Ε 1403 

C.P.V 30232000-4 

Τεχνικές προδιαγραφές  Όπως ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

Αξιολόγηση προσφορών / 

κριτήριο κατακύρωσης  

Κριτήριο κατακύρωσης  είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει τιμής. 

 

Ισχύς προσφορών  Οι προσφορές πρέπει να ισχύουν τουλάχιστον για εκατόν είκοσι  (120) 

ημερολογιακές ημέρες μετά την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς.  

Δικαιολογητικά/Απαιτήσεις 1. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, με 

ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών προ 

της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της προσφοράς (χωρίς να είναι 

απαραίτητη η  βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής) στην οποία θα 

δηλώνουν ότι : 
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Α)Κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις 

υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης  

(κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

Β)Η προσφορά τους ισχύει για εκατόν είκοσι (120) ημέρες μετά την 

ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς. 

Γ) Να δηλώνει ότι τα προσφερόμενα είδη είναι καινούρια και διαθέτουν 

επίσημη εγγύηση της ελληνικής αντιπροσωπείας του κατασκευαστή. 

Δ) Να αναφέρει τη χρονική διάρκεια για την οποία εγγυάται την καλή 

λειτουργία των ειδών, σύμφωνα με την επίσημη αντιπροσωπεία. 

2. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να είναι εξουσιοδοτημένος 

μεταπωλητής του κατασκευαστή του εξοπλισμού, και να υποβάλλει με την 

τεχνική προσφορά του στοιχεία που να το αποδεικνύουν (τεκμηρίωση από 

τον κατασκευαστή του εξοπλισμού) 

3. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει μηχανικούς 

πιστοποιημένους από όλους τους κατασκευαστές του προσφερόμενου 

εξοπλισμού. Να υποβληθούν βιογραφικά σημειώματα και οι πιστοποιήσεις. 

4. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO-9001 

(για τη διασφάλιση ποιότητας) & ISO-27001 (για την ασφάλεια των 

πληροφοριών) για παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης & υποστήριξης 

εξοπλισμού πληροφορικής. Να υποβληθούν με την προσφορά πιστοποιητικά 

του αναδόχου σε ισχύ. 

5. Κατάθεση πρότασης υλοποίησης από τον ανάδοχο σχετικά με τον τρόπο 

ικανοποίησης των  υπηρεσιών εγκατάστασης και παραμετροποίησης του υπό 

προμήθεια εξοπλισμού.  

 

Αναπροσαρμογή τιμήματος  Δεν προβλέπεται 

Εναλλακτικές προσφορές / 

Κατάθεση για μέρος της 

ζητούμενης ποσότητας 

Δεν προβλέπονται  

Προθεσμία παραλαβής 

προσφορών /Αποσφράγιση 

προσφορών  

1.  Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν τις σφραγισμένες προσφορές 

τους με οποιονδήποτε  τρόπο  στο Πρωτόκολλο του ΚΕΘΕΑ,  επί της οδού 

Σορβόλου 24 Αθήνα , το  αργότερο μέχρι την 01.12.2017. 

2.  Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα κατά την επεξεργασία των προσφορών  να 

καλέσει τους προσφέροντες για παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων που σε 

καμία περίπτωση δεν θα διαφοροποιούν την αρχική προσφορά τους. 

Κατακύρωση αποτελεσμάτων  Μετά την κατακύρωση των αποτελεσμάτων ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

προσέλθει εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών για την υπογραφή της σύμβασης. 

Χρόνος / τόπος παραλαβής των 

ειδών  

 Εντός τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή του συμφωνητικού, στη  

Διεύθυνση Σορβόλου 24, Μετς Αθήνα. Μετά την παραλαβή βεβαίωσης 

περάτωσης του έργου θα υπάρξει περίοδος δοκιμής 15 ημερών. Εφόσον η 

εγκατάσταση λειτουργεί σύμφωνα με την κατατιθέμενη πρόταση του αναδόχου, 

τότε συντάσεται το πρακτικό οριστικής παραλαβής από την επιτροπή. 
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Τρόπος πληρωμής / 

Δικαιολογητικά   

Εντός 30 ημερών από τη σύνταξη του σχετικού πρωτόκολλου παραλαβής από 

την επιτροπή παραλαβής των ειδών και  την κατάθεση φορολογικής και 

ασφαλιστικής ενημερότητας σε ισχύ (πρωτότυπο ή ευκρινές φωτοαντίγραφο).   

Κρατήσεις στο καθαρό ποσό  Παρακράτηση 0,06% υπέρ της ΕΑΑΔΗΣΥ, 2% υπέρ των Οργανισμών Ψυχικής 

Υγείας (άρθρο 3, Ν.3580/2007), φόρος εισοδήματος (άρθρο 64,  Ν.4172/2013). 

Πληροφορίες  Τηλέφωνο: 210.9241993-6 εσωτ. 259, 202 

Ματαίωση διαδικασίας     Το ΚΕΘΕΑ διατηρεί το δικαίωμα της ακύρωσης, ή/και αναβολής, ή/και διακοπής, 

ή/και επανάληψης με τροποποίηση ή μη των όρων και τεχνικών προδιαγραφών 

ή/και ματαίωσης της  διαδικασίας, χωρίς οι συμμετέχοντες να έχουν δικαίωμα 

αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο. 

Νομοθεσία  Για ότι δεν προβλέπεται από τους όρους της παρούσας εφαρμόζονται οι περί 

προμηθειών του Δημοσίου διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά. 

 

Ο Διευθυντής ΚΕΘΕΑ 

 

 

Βασίλειος Γκιτάκος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  
 

Προμήθεια 3 δρομολογητών (routers), 2 firewalls και υπηρεσιών παραμετροποίησης τους για την αναβάθμιση 
ενεργού εξοπλισμού του computer room στο κτίριο των Κεντρικών υπηρεσιών του ΚΕΘΕΑ 

 

Αντικείμενο του παρόντος είναι: 

Α. Προμήθεια Εξοπλισμού 

 
ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ 

Δρομολογητής 

(router)  

2 CISCO ● C1921 Modular Router, 2 GE, 2 

EHWIC slots, 512DRAM, IP Base 

● Auxiliary Cable with RJ45 and DB25M 

● Multi Mode VDSL2/ADSL/2/2+ EHWIC 

Annex B 

● Rack Mount Kit 

● 3 χρόνια εγγύηση (next business day 

on-site) 

CISCO1921/K9 

(ενδεικτικό) 

Δρομολογητής 

(router)  

1 CISCO ● Cisco1921/K9 with 2GE, SEC License 

PAK, 512MB DRAM, 256MB Fl 

● Auxiliary Cable with RJ45 and DB25M 

● Multi Mode VDSL2/ADSL/2/2+ EHWIC 

Annex B 

● Security License 

● Rack Mount Kit 

● 3 χρόνια εγγύηση (next business day 

on-site) 

● 3 χρόνια IPS signatures 

CISCO1921-SEC/K9 

(ενδεικτικό) 

Firewall 2 FORTINET FG-81E Hardware plus 3 Year 8x5 

FortiCare and FortiGuard UTM Bundle 

FG-81E-BDL-900-36 

(ενδεικτικό) 

 
Ο παραπάνω συγκεκριμένος εξοπλισμός ζητείται λόγω αναβάθμισης και συμβατότητας με τον υφιστάμενο 
εξοπλισμό στις Μονάδες του ΚΕΘΕΑ πανελλαδικά και με τον  Κεντρικό Εξοπλισμό του ιδιωτικού δικτύου (VPN) ο 
οποίος είναι εγκατεστημένος στην ΚτΠ. 
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Β. Υπηρεσίες εγκατάστασης & παραμετροποίησης 
 
Β.1 Συνοπτική περιγραφή υφιστάμενης κατάστασης: 

Στο κτίριο των Κεντρικών Υπηρεσιών του ΚΕΘΕΑ υπάρχουν 4 γραμμές για χρήση διαδικτύου: 

1) Γραμμή ΟΤΕ με στατικό πακέτο σύνδεσης adsl. Η χρήση της εξυπηρετεί τη λειτουργία ενός mail και ενός 

web server. Η υλοποίηση γίνεται με CISCO router 876W. 

Στον συγκεκριμένο υπάρχει ρυθμισμένο WiFi σε ξεχωριστό vlan όπου  χρησιμοποιείται μόνο για web 

browsing και είναι αποκομμένο από το υπόλοιπο δίκτυο.  

 

2) Γραμμή Σύζευξις που χρησιμεύει για την περιήγηση στο Internet του 50% των χρηστών του κτιρίου. Η 

υλοποίηση γίνεται με CISCO router 2811 ο οποίος είναι αποκλειστικά στη διαχείριση του Σύζευξις 

 

3) Γραμμή ΟΤΕ με στατικό πακέτο σύνδεσης που τώρα χρησιμοποιείται ως απλή σύνδεση για το web browsing 

του υπόλοιπου 50% των χρηστών του κτιρίου. Η υλοποίηση γίνεται με απλό modem του ΟΤΕ 

 

 

4) Γραμμή ΟΤΕ ενταγμένη στο VPN του Σύζευξις που χρησιμοποιείται για την επικοινωνία όλων των χρηστών με 

την ΚτΠ και το ΟΠΣ του ΚΕΘΕΑ. Η υλοποίηση γίνεται με CISCO router C886VA-K9. Για τη σύνδεση με την ΚτΠ 

υπάρχει ρυθμισμένο VPN tunnel. 

Ως firewall μετά τους routers χρησιμοποιείται ένα Fortigate 60D.  

Είναι ρυθμισμένο ως UTM device και υπεύθυνο για web filtering, application control, WAF, IPS, DNS 

filtering, Anti-Spam. 

Επίσης χρησιμοποιούνται οι παρακάτω λειτουργίες: VDOM, DMZ, VLAN, WAN link load balancing, NAT, static 

routing, policy routing, SSL VPN tunneling, static NAT, IpV4 policies, traffic monitoring. 

Β.2 Εγκατάσταση και παραμετροποίηση του υπό προμήθεια εξοπλισμού 

1) Αντικατάσταση των 2 cisco routers και τους ενός modem ΟΤΕ (δεν συμπεριλαμβάνεται ο router Cisco 2811 

του Σύζευξις) με τους 3 προς αγορά.  

Στη νέα υποδομή ο ένας από τους 3 routers που θα αντικαταστήσει τον Cisco 876W ο οποίος έχει Wifi, θα 

συνδεθεί με προρυθμισμένο Cisco Access Point που θα δοθεί από το τμήμα Πληροφορικής. 

2) Αντικατάσταση του υπάρχοντος firewall με τα 2 προς αγορά σε συνδεσμολογία HA. 

3) H γραμμή Νο3 να ρυθμιστεί ως εναλλακτική διαδρομή του email και web server σε περίπτωση που η γραμμή 

Νο1 για οποιοδήποτε λόγο δεν λειτουργεί. 

4) Οι γραμμές 2 και 3 που εξυπηρετούν το web browsing όλων των χρηστών να ρυθμιστούν έτσι ώστε να 

λειτουργούν ως backup η μία της άλλης σε περίπτωση βλάβης. 

5) Η γραμμή 2 θα ρυθμιστεί ως εναλλακτική backup διαδρομή για την κίνηση προς ΚτΠ σε περίπτωση βλάβης. 

 

Σε κάθε περίπτωση,  το επιθυμητό αποτέλεσμα θα τύχει περαιτέρω επεξεργασίας και ανάλυσης μεταξύ του Τμήματος 

Πληροφορικής και του Αναδόχου μετά την υπογραφή της σύμβασης βάσει της ανωτέρω περιγραφής και της 

πρότασης υλοποίησης από τον Ανάδοχο .  
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Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις μπορείτε κατά το διάστημα  υποβολής των προσφορών να 

απευθυνθείτε στο Τμήμα Πληροφορικής. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα της επί τόπου αυτοψίας κατόπιν 

συνεννόησης με το Τμήμα Πληροφορικής. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Ζητείται η υποβολή οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια 3 δρομολογητών (routers), 2 firewalls και υπηρεσιών παραμετροποίησης τους για τις Κεντρικές υπηρεσίες 

του ΚΕΘΕΑ, όπως αναλυτικά αναφέρεται στον πίνακα του Παραρτήματος Α  συμπληρώνοντας ανάλογα τις στήλες του παρόντος εντύπου ή άλλου εντύπου που περιέχει όλα 

τα παρακάτω στοιχεία  . 

Σε περίπτωση ανάθεσης της εκτέλεσης της προμήθειας στην εταιρία σας, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι στην καθαρή αξία θα γίνουν κρατήσεις 0,06% υπέρ της ΕΑΑΔΗΣΥ ,υπέρ 

οργανισμών ψυχικής υγείας 2% και φόρος εισοδήματος.   

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 
προ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 
ΕΙΔΟΥΣ προ 
ΦΠΑ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ     
 

 
 

    
 

 
 

    
 

 
 

    
 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (€)  
 

Φ.Π.Α (23%)  
 

 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ(€)   
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ (Περιγράψτε αναλυτικά τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών που αναφέρετε στην οικονομική σας προσφορά)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Έλαβα γνώση και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας.   

Η προσφορά μου ισχύει για εκατόν είκοσι (120) μέρες μετά την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς. 

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

 

 

 

 

 


