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ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ 
Η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, βάσει της υπ’ αρ. 46583/17-10-2022 
(ΑΔΑ: 6ΔΩΤΟΡ1Ο-Ι98)  Απόφασης διενέργειας,  

Προκηρύσσει 
Ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων, για τον εκσυγχρονισμό βασικών υπολογιστικών υποδομών 
(Data Center) της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης (CPV: 48000000-8 Πακέτα Λογισμικού και συστήματα 
πληροφορικής), ο οποίος περιλαμβάνει την προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση εξοπλισμού και 
λογισμικού για την ανανέωση του κέντρου δεδομένων (Primary Site) με σκοπό την ανάπτυξη μιας πλήρους 
αρθρωτής και ευέλικτης υποδομής  HCI (Hyperconverged infrastructure)  προϋπολογισθείσας δαπάνης 
545.600,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. 
Ημερομηνία αποστολής στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. στις  1-11-2022 
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα : Πέμπτη, 3-11-2022 και ώρα 
18:00μ.μ.  
Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: Παρασκευή, 9-12-2022 και 
ώρα 18:00 μ.μ. 
Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής έντυπων προσφορών: Τετάρτη, 14-12-2022 και ώρα 14:00 μ.μ. 
Ημερομηνία αποσφράγισης:  Πέμπτη, 15-12-2022 και ώρα 11:00π.μ. στα γραφεία της Υπηρεσίας ενώπιον 
αρμόδιας Επιτροπής. 
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.  
Ο συστημικός αριθμός της διακήρυξης στο ΕΣΗΔΗΣ είναι 172833. 
Ο διαγωνισμός εμπίπτει στις διατάξεις του Ν.4412/ 2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016). 
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή 
συνεταιρισμοί που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου. 
Οι οικονομικοί φορείς (προσφέροντες) οφείλουν με ποινή αποκλεισμού, να καταθέσουν Εγγύηση Συμμετοχής 
στο διαγωνισμό, ποσού 8.800,00€, ποσοστού (2%) της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. 
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ανέρχεται σε τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημέρες, προθεσμία που αρχίζει 
από την επόμενη της λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 
Πληροφορίες από το Τμήμα Προμηθειών της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, Δ/νση: Ιουστινιανού 1 & Εθν. 
Αντιστάσεως 11, Καλαμαριά, Τ.Κ. 551 34, αρμόδια υπάλληλος: Τσαλάστρα Αικατερίνη , Τηλ.2313/327826,  e-
mail: promithies@4ype.gr).  
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή και από την ιστοσελίδα της 
Αναθέτουσας Αρχής (www.4ype.gr). 
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