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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΡΤΘΜΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ 

REGULATORY AUTHORITY FOR PORTS 
Γρ. Λαμπράκθ 150, 18535 Πειραιάσ 
Σθλ.: 213 137 1966  Fax: 213 137 1888      
e-mail : info@raports.gr 
 
                                  Αρ. πρωτ.:  313 
                                                                                                                   Πειραιάσ,  20/05/2019 
 
 
Θζμα: «Πρόςκληςη για επιλογή αναδόχου». 
 
Η Ανεξάρτθτθ Διοικθτικι Αρχι με τθν επωνυμία «Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων» (εφϋ εξισ ΡΑΛ),  για 
τισ ανάγκεσ αναβάκμιςθσ τθσ πλθροφοριακισ τθσ υποδομισ,ζχει προμθκευτεί και ζχει 
εγκαταςτιςει τον παρακάτω εξοπλιςμό: 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΤ ΠΟΟΣΗΣΑ 

1 SVR HP PROLDL360 GEN10 4110 2 1GHZ 1 

2 MEMORY HP 16GB/1X16GB/DDR4-2666 1 

3 INTERN. HDD HPE 300GB SAS 10K SFF SC DS 2 

4 SRV OPTIONS HPE 500W FS PLAT 865408-B21 1 

5 CPU HP DL360 GEN10 XEON-SILVER 4110 1 

6 HPE 1.8TB SAS 12G ENTERPRISE 10K SFF 4 

7 OS MS WIND. SVR 2016 STD ED ROK 16CORE 1 

8 OS HP WINDOWS SVR 2016 10 U CL ACC PACK 2 

9 SWITCH D-LINK DGS-1510-52X 1 

10 UPS TESCOM 1103ST PRIME PLUS 3KVA/3000W 1 

11 Qnap SOHO ARM 
32B/4C/01GB(08GB)/4B/3U3/1GBE 

1 

12 WD ELEMENTS DESKTOP USB3.0 4TB 3.5" 2 

13 FIREWALL FORTINET FORTIGATE 1 

 
 
το πλαίςιο αυτό προτίκεται να ανακζςει ςε εξειδικευμζνθ εταιρία τθν παραμετροποίθςθ του 
ωσ άνω εξοπλιςμοφ, τθν εγκατάςταςθ των ςχετικϊν προγραμμάτων και εφαρμογϊν, κακϊσ και 
τθ ςυντιρθςθ και υποςτιριξθ τθσ εγκατάςταςθσ μζχρι 31/12/2019. 
 
υγκεκριμζνα ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να παράςχει τισ ακόλουκεσ υπθρεςίεσ: 
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Α) Τπηρεςίεσ Εγκατάςταςησ. 
Β) Τπηρεςίεσ υντήρηςησ, Τποςτήριξησ. 
 
Ωσ προσ το ςθμείο (Α) οι υπθρεςίεσ εγκατάςταςθσ περιλαμβάνουν: 
 

 Εγκατάςταςθ και παραμετροποίθςθ του ςυνόλου του εξοπλιςμοφ́/λογιςμικοφ του 
Server.  

 φνδεςθ και παραμετροποίθςθ δικτφων (ςθμειϊνεται ότι ζχει ολοκλθρωκεί θ 
εγκατάςταςθ καλωδίων). 

 Διαςφνδεςθ των περιφερειακϊν ςτακμϊν εργαςίασ τοπικοφ δικτφου με τον Server 
(παραμετροποίθςθ / δθμιουργία χρθςτϊν / δικαιϊματα πρόςβαςθσ). 

 Σθ μετάπτωςθ και εγκατάςταςθυπαρχόντων αρχείωνκαι κζςθ ςε λειτουργία του NAS. 

 Σθν εγκατάςταςθ/παραμετροποίθςθ ςυςτιματοσθλεκτρονικοφ́ ταχυδρομείου.  

 Σθν υποςτιριξθ του αναδόχου για τθν εγκατάςταςθ του ςυςτιματοσ θλεκτρονικισ 
διαχείριςθσ εγγράφων 

 Εγκατάςταςθ – παραμετροποίθςθ antispam-antivirus ςυςκευισ. 

 Εγκατάςταςθ και παραμετροποίθςθ Backup Server.  

 Σισ δικτυακζσπαραμετροποιιςεισ για τθν εφρυκμθλειτουργία των ανωτζρω (routers, 
switch, firewall).  

 Λοιπζσ Τπθρεςίεσ, όπωσ εκπαίδευςθ administrators, ενεργοποίθςθ Εγγυιςεων, 
επικαιροποιιςεισ λογιςμικοφ. 
 

Ωσ προσ το ςθμείο (Β) ηθτείται: 
 

 Τποςτιριξθ με τθν δυνατότθτα επί τόπου επίςκεψθσ κατόπιν κλιςθσ τθσ Αρχισ εντόσ 4 
ωρϊν κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ (9:00 – 17:00) για επίλυςθ ηθτθμάτων. 

 Σθλεφωνικι υποςτιριξθ κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ (9:00 – 17:00). 

 Σακτικι παρακολοφκθςθ εφρυκμθσ λειτουργίασ εξ’ αποςτάςεωσ. 
 
Οι υπθρεςίεσ υπό (Α) οφείλουν να παραςχεκοφν και να ζχουν ολοκλθρωκεί εντόσ 10 εργάςιμων 
θμερϊν από τθν επιλογι του Αναδόχου. Οι υπθρεςίεσ υπό (Β) κα παρζχονται από τθν 
ολοκλιρωςθ τθσ εγκατάςταςθσ και μζχρι τθν 31/12/2019. 
 
Οι υποψιφιοι οφείλουν να παρουςιάςουν προςχζδιο τιρθςθσ αρχείων αςφαλείασ, ςχζδιο 
ελζγχου επικαιροποίθςθσ λογιςμικϊν (λειτουργικά ςυςτιματα, antivirus, firewall), ςχζδια 
αςφαλείασ (π.χ. ανάκτθςθ δεδομζνων, διακοπι ρεφματοσ, προςβολι από ιό), τα οποία και κα 
ολοκλθρϊςει ο Ανάδοχοσ, ενθμερϊνοντασ και εκπαιδεφοντασ τουσ χριςτεσ αναλόγωσ. 
 
Οι υποψιφιοι ςτθν οικονομικι τουσ προςφορά οφείλουν να επιμερίςουν το τίμθμα ςτισ 
υπθρεςίεσ υπό (Α) και υπθρεςίεσ υπό (Β). Η αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν κα γίνει 
για το ςφνολο του τιμιματοσ.  
 
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ και τθν καλφτερθ αξιολόγθςθ του ζργου, οι ενδιαφερόμενοι, 
δφνανται να πραγματοποιιςουν αυτοψία ςτα γραφεία τθσ Αρχισ, κατόπιν ςυνεννόθςθσ με το 
αρμόδιο ςτζλεχοσ κ. Δ. Μπίτα (τθλ. 2104191966, 2104191886)  εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι καλοφνται να υποβάλουν τισ προςφορζσ τουσ θλεκτρονικά ςτο e-mail τθσ 
Αρχισ info@raports.gr. Η εν λόγω δαπάνθ υπόκειται ςε όλεσ τισ νόμιμεσ υπζρ δθμοςίου 
κρατιςεισ. Η πλθρωμι κα γίνει κατόπιν ςυνεννοιςεωσ, με άμεςθ κατάκεςθ ςτον τραπεηικό 
λογαριαςμό του αναδόχου μετά τθν ολοκλιρωςθ και παράδοςθ του ςχετικοφ ζργου. 
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Ωσ θμερομθνία και ϊρα λιξθσ υποβολισ των προςφορϊν των υποψιφιων ορίηεται θ Δευτζρα 3 
Ιουνίου 2019 και ώρα 14:00. 

 

 

   Ο Πρόεδροσ τθσ ΡΑΛ 

 

 

Παναγιϊτθσ-Ιάςων Αγγελόπουλοσ 
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