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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ         
ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 & ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                             
∆/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Εισηγήτρια: Ευγ. Τζώρτζη     Αθήνα, 21 Μαΐου 2018 
Ταχ. ∆/νση: Σταδίου 31     Αρ. πρωτ.: 21611 
Ταχ. Κώδικας: 10183 
Τηλέφωνο: 213 136 1658 
Φαξ: 213 136 1631 
E-mail: e.tzortzi@ypes.gr 
                        
ΘΕΜΑ: Αίτηµα για την παροχή υπηρεσιών για την τροποποίηση της αρχιτεκτονικής του 
Π.Σ. του Κόµβου ∆ιαλειτουργικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών. 
 
Το Υπουργείο Εσωτερικών προτίθεται να προβεί στην τροποποίηση της αρχιτεκτονικής του 

Πληροφοριακού Συστήµατος του Κόµβου ∆ιαλειτουργικότητας, η οποία συνίσταται στα παρακάτω: 

1. Μεταφορά των δύο φυσικών servers του Κόµβου ∆ιαλειτουργικότητας (aρρserver  και 

biserver) σε περιβάλλον εικονικών µηχανών. 

2. Υλοποίηση 3-tier αρχιτεκτονικής µέσω του διαχωρισµού του φυσικού biserver σε τρεις 

διακριτές εικονικές µηχανές, από µια για τις δυο βάσεις δεδοµένων και µια για το 

περιβάλλον του business intelligence. 

3. Παραµετροποίηση όλου του λογισµικού εφαρµογών, βάσεων δεδοµένων και business 

intelligence ώστε να λειτουργεί στο νέο περιβάλλον των εικονικών µηχανών. 

4. Παραµετροποίηση του εξοπλισµού του ΥΠ.ΕΣ. (servers, storage) ούτως ώστε να 

φιλοξενήσει τις ανωτέρω εικονικές µηχανές και να λειτουργεί απρόσκοπτα και µε το πιο 

αποδοτικό τρόπο. Σηµειώνεται ότι ο εξοπλισµός θα παρασχεθεί από το ΥΠ.ΕΣ. και θα 

είναι αναλόγων δυνατοτήτων µε τις απαιτήσεις του συστήµατος. 

5. Μετάπτωση όλων των εφαρµογών και δεδοµένων του υφιστάµενου συστήµατος στο 

περιβάλλον των εικονικών µηχανών. 

6. Προετοιµασία και παραµετροποίηση των εικονικών µηχανών για τη µελλοντική µεταφορά 

τους στο g-Cloud. 

 

Το κόστος για την ανωτέρω υπηρεσία δεν θα ξεπεράσει τις τέσσερις χιλιάδες ευρώ (4.000,00€) µη 

συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%, ήτοι τις τέσσερις χιλιάδες εξακόσια εξήντα ευρώ  (4.960,00€) 

συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει τις πιστώσεις των ΚΑΕ 0869 του Ειδικού 

Φορέα 07-110 από τον Προϋπολογισµό Εξόδων του ΥΠ.ΕΣ. για το έτος 2018.  

Κατάθεση προσφορών µέχρι την Παρασκευή 25 Μαΐου 2018 και ώρα 12:00. 
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Οι  οικονοµικοί φορείς που θα καταθέσουν προσφορές θα λαµβάνουν υπόψη και θα αποδέχονται 

πλήρως και ανεπιφύλακτα το σύνολο των ανωτέρω τεχνικών προδιαγραφών.  

Ακόµη, θα πρέπει να διαθέτουν άριστη γνώση σε εγκατάσταση και παραµετροποίηση προϊόντων 

Oracle σε περιβάλλον VMWare, η οποία θα εξασφαλίζεται µε την ύπαρξη των παρακάτω 

πιστοποιήσεων (certifications): 

− Oracle 11g Certified Implementation Specialist ή Oracle 11g Administrator Certified Associate 

(Υποχρεωτικά) 

− Oracle Business Intelligence Foundation Suite 11g Certified Implementation Specialist 

(Υποχρεωτικά) 

− VMWare Certified Professional (Υποχρεωτικά) 

− Oracle Certified Associate, Oracle WebLogic Server 11G System Administrator (Επιθυµητό) 

Εναλλακτικά, οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να διαθέτουν επιτυχηµένη εγκατάσταση 

τουλάχιστον δύο πληροφοριακών συστηµάτων σε παραγωγική λειτουργία στον ευρύτερο ∆ηµόσιο 

τοµέα που περιλαµβάνουν προϊόντα Oracle database και business intelligence suite 11g σε 

περιβάλλον VMware. 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει συµπληρωµατικά µε την προσφορά τους να καταθέσουν 

αντίγραφα σύστασης και εκπροσώπησης της εταιρείας τους, ασφαλιστικής ενηµερότητας, 

φορολογικής ενηµερότητας, πιστοποιητικού ΓΕΜΗ και απόσπασµα(τα) ποινικού µητρώου. 

Οι ανωτέρω προϋποθέσεις ισχύουν επί ποινή αποκλεισµού. 

         

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
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