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Σερληθή Πεξηγξαθή Πξνκήζεηαο Γηθηπαθνύ Δμνπιηζκνύ θαη Δξγαζίαο 

Δγθαηάζηαζεο 

Πίλαθαο Πξνκήζεηαο Δμνπιηζκνύ 

Α/Α 
PART 

NUMBER 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TEM 

1 JH149A 
HPE FLEXNETWORK 5510 
24G SFP 4SFP+H1-SLOT 

SWITCH 
2 

2 JD362B 
HPE X361 150W 100-240VAC 
to 12 VDC POWER SUPPLY 

2 

3 JH156A 
HPE FLEXNETWORK 

5130/551010GBASE-T 2p 
MODULE 

2 

Πίλαθαο Α: EΞΟΠΛΙΜΟ 

Πεξηγξαθή εξγαζηώλ εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνύ θαη αύμεζεο αζθάιεηαο δηθηύσλ 
ΠΒΚ 

1. Δγθαηάζηαζε όινπ ηνπ παξαπάλσ εμνπιηζκνύ ζε θαηαδεηθλπόκελνπο 
θόκβνπο ηνπ δηθηύνπ ηνπ ΠΒΚ, πξνθεηκέλνπ λα δνπιεύνπλ ζε ιεηηνπξγία 
“STACK” γηα  redundancy, έηζη ώζηε λα επηηεπρζεί ε κέγηζηε αμηνπηζηία ηνπ 
θύξηνπ θνξκνύ ηνπ δηθηύνπ. 

2. Δγθαηάζηαζε ηνπ ήδε ππάξρνληνο εμνπιηζκνύ HP A5500 ζε stack mode. 

3. Port Security ζε όια ηα ΗP Switch (40 ηεκ.) θαη κηθξνθπκαηηθέο θεξαίεο (20 
ηεκ.) ηνπ δηθηύνπ έηζη ώζηε λα επηηξέπεηαη ε πξόζβαζε ζην δίθηπν κόλν ζε 
ζπζθεπέο πνπ είλαη ήδε δεισκέλεο ζην δίθηπν κε Mac Addr. (Port Violation 
Shutdown Mode θαη απελεξγνπνίεζε ηνπ αληίζηνηρνπ interface). 

4. Δλεξγνπνίεζε SSH protocol v.2 ζε όιν ηνλ εμνπιηζκό (60 ηεκ.) γηα αζθαιή 
απνκαθξπζκέλε δηαρείξηζε ησλ ζπζθεπώλ. 

5. Δγθαηάζηαζε θαη παξακεηξνπνίεζε SNMP Server (ζε VM) θαη ξύζκηζε ζε 
όιεο ηηο ζπζθεπέο ηνπ δηθηύνπ (60 ηεκ.) snmp protocol ώζηε λα  επηηξέπεη 
ζηνπο administrators ηε δηακόξθσζε ησλ ζπζθεπώλ ηνπ δηθηύνπ, ηελ 
παξαθνινύζεζε ηεο πγείαο ηνπ δηθηύνπ θαη ηελ αλαθνξά πξνβιεκάησλ ηνπ 
δηθηύνπ γηα άκεζε απνθαηάζηαζε. 

6. Δγθαηάζηαζε VPN κε SSTP protocol  γηα ηελ παξνρή ηεο κέγηζηεο δπλαηήο 
αζθάιεηαο ζε απνκαθξπζκέλε ζύλδεζε ζην δίθηπν κέζσ δηαδηθηύνπ 
(Ιληεξλέη) γηα ηελ απνζηνιή ζηε Ν. Μαθξά ζηηο αληηβαιιηζηηθέο βνιέο ηνπ 
Μαΐνπ 2019. 

7. Ο ππνςήθηνο αλάδνρνο ζα πξέπεη (επί ποινή αποκλειζμού), λα: 

είναι πιζηοποιημένος business partner (ζσνεργάηης) ηοσ οίκοσ HP-
ΑRUBA ζηην Ελλάδα.  

α. Γηα ηελ απόδεημε ηεο  πηζηνπνίεζεο πξέπεη λα θαηαηεζεί 
βεβαίσζε ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ HP-ARUBA γηα ηα πιηθά. 

β. Η βεβαίσζε ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ ή ηνπ επίζεκνπ 
δηαλνκέα ηνπ νίθνπ ζηελ Διιάδα όηη ν ελ ιόγσ ζπλεξγάηεο έρεη ηελ ηερλνγλσζία 
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λα ππνζηεξίμεη έξγν ηέηνηνπ επηπέδνπ. 

      8.  Δθπαίδεπζε πξνζσπηθνύ ΠΒΚ ζην ινγηζκηθό θαη ζηνλ εμνπιηζκό πνπ ζα 
εγθαηαζηαζεί. 

      9. Ο αλάδνρνο ζα αληηθαζηζηά κε πξνζσξηλό εμνπιηζκό γηα ηελ 
απνθαηάζηαζε βιάβεο θαη νθείιεη λα αληηθαζηζηά ηνλ βεβιακέλν εμνπιηζκό κε λέν 
θαηλνύξγην ίδησλ πξνδηαγξαθώλ, ηεξώληαο ηελ εγγύεζε εθόξνπ δσήο ηεο 
HP/ARUBA εληόο 30 εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ. 

      10. Ο αλάδνρνο νθείιεη λα παξέρεη κεκαθξπζκέλε ππνζηήξημε γηα έλα (1) έηνο 
σο εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ εμνπιηζκνύ θαη ησλ εθαξκνγώλ ηνπ. 

 α. Οη απαηηνύκελνη ρξόλνη απόθξηζεο, είλαη απηνί πνπ πεξηγξάθνληαη 
ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

Υξόλνο ηειεθσληθήο 
απόθξηζεο ζε ώξεο 

Υξόλνο 
απόθξηζεο κε 

αληαιιαθηηθό ή 
εθεδξηθό 

εμνπιηζκό ζε 
ώξεο 

Υξόλνο 
απνθαηάζηαζεο 

βιάβεο ζε ώξεο, κε 
πξνζσξηλό 
εμνπιηζκό 

Υξόλνο 
απνθαηάζηαζεο κε 

ίδησλ πξνδηαγξαθώλ 
εμνπιηζκό ζε εκέξεο 

1 24 32 30 

Πίλαθαο Β : ΥΡΟΝΟΙ ΑΠΟΚΡΙΗ  

  β. Οη ρξόλνη ηνπ παξαπάλσ πίλαθα Β, αθνξνύλ όιεο ηηο εκέξεο ηεο 
εβδνκάδαο θαη ηνπ έηνπο ρσξίο εμαίξεζε. 

Οη ηειεθσληθέο θιήζεηο πξνο ην Σκήκα Σερληθήο Τπνζηήξημεο ηνπ αλαδόρνπ ζα 
πξαγκαηνπνηνύληαη κεηαμύ ησλ σξώλ 7:00 θαη 23:00 (όιεο ηηο εκέξεο ηηο 
βδνκάδαο θαη γηα όιν ην έηνο).  

 γ. ΔΠΔΞΗΓΗΔΙ 

 Ο ρξόλνο ηειεθσληθήο απόθξηζεο είλαη ν ρξόλνο ζε ώξεο, πνπ 
κεζνιαβεί κεηαμύ κηαο ηειεθσληθήο θιήζεο κέρξη ηελ ηειεθσληθή 
απάληεζε από πηζηνπνηεκέλν ηερληθό. 

 Ο ρξόλνο απόθξηζεο κε αληαιιαθηηθό ή εθεδξηθό εμνπιηζκό είλαη ν 
ρξόλνο ζε ώξεο, πνπ κεζνιαβεί κεηαμύ κηαο ηειεθσληθήο θιήζεο 
κέρξη ηελ επίζθεςε πηζηνπνηεκέλνπ ηερληθνύ ζηα γξαθεία ηνπ ΠΒΚ 
κε αληαιιαθηηθό ή εθεδξηθό πξνζσξηλό εμνπιηζκό. 

 Υξόλνο απνθαηάζηαζεο είλαη ν ρξόλνο ζε ώξεο, πνπ κεζνιαβεί 
κεηαμύ κηαο ηειεθσληθήο θιήζεο κέρξη ηελ απνθαηάζηαζε ηεο 
βιάβεο είηε κε πξνζσξηλό εμνπιηζκό (32 σξώλ) είηε κε ίδησλ 
πξνδηαγξαθώλ εμνπιηζκό (30 εκεξώλ).  

 Κακία επηβάξπλζε δελ ζα πθίζηαηαη ην ΠΒΚ γηα βιάβε ηνπ 
εμνπιηζκνύ ηνπ Πίλαθα Α, αιιά θαη γηα νπνηαδήπνηε απνθαηάζηαζε 
κεκαθξπζκέλεο βιάβεο ηνπ δηθηύνπ. 

 Δπίζθεςε ηερληθνύ ηεο αλαδόρνπ εηαηξείαο κέρξη ηελ νινθιήξσζε 
ηνπ έξγνπ δελ ζα επηβαξύλεη κε έμνδα ην ΠΒΚ, όπσο θαη 
νπνηαδήπνηε κεκαθξπζκέλε απνθαηάζηαζε βιάβεο γηα έλα (1) έηνο
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 από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο. 

      11. Υεηξηζηήο ζέκαηνο: Τπιγόο (ΓΒ) Πίθνπιαο Μηραήι, Σκρεο 
Α΄ΚΔ/ΓΣΗΓ/ΣΔΣΒ, ηει: 2821026812. 

 

        κήλαξρνο(Ι) Αζαλάζηνο Μπηληάξεο 
    Αθξηβέο Αληίγξαθν   Γηα ηνλ απνπζηάδνληα Γηνηθεηή  
 
 
 
Μ.Τ. Μπνησλάθε Άλλα 

Σκρεο Πξνκεζεηώλ    
 
 

 

 

 


