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Συνηµµένα. 

1) Πίνακας Αποτελεσµάτων ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 

 

Α/

Α 

Σχόλιο ή Παρατήρηση (ή κοινή ομάδα 

παρατηρήσεων) 

με παραπομπή στο σχέδιο της 

διακήρυξης (άρθρο, παραγρ.) 

Απάντηση 

Δικαιούχου 

– 

Ενσωματώθ

ηκε  στη 

Διακήρυξη : 

Τεκμηρίωση Απάντησης 

1. 

1. σελίδα 117: 

1.3.11 Μέγεθος buffer στις πόρτες 

1/10Gbps ≥12MB shared 

ή 

≥512ΚΒ ανά 

Θύρα 

Παρακαλούμε να αλλάξει σε “ ≥ 9MB 

shared ή ≥512ΚΒ ανά Θύρα ” 

ΟΧΙ 

Η προτεινόμενη αλλαγή δεν 

καλύπτει τις ανάγκες του 

έργου. 
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Α/

Α 

Σχόλιο ή Παρατήρηση (ή κοινή ομάδα 

παρατηρήσεων) 

με παραπομπή στο σχέδιο της 

διακήρυξης (άρθρο, παραγρ.) 

Απάντηση 

Δικαιούχου 

– 

Ενσωματώθ

ηκε  στη 

Διακήρυξη : 

Τεκμηρίωση Απάντησης 

2. 

σελίδα 121: 

2.1.6 Αριθμός των ξεχωριστών 

διαχειριζόμενων 

οντοτήτων που προκύπτουν ανά 

Data Center για το fabric (δεν 

συμπεριλαμβάνεται 

το δίκτυο IPMI). 

=1 

Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε 

ότι η προδιαγραφή ικανοποιείται με 

τη προσφορά GUI λογισμικού το οποίο 

απλοποιεί σε σημαντικό βαθμό τις 

λειτουργίες διαχείρισης. 

ΟΧΙ 

Η προδιαγραφή δεν 

ικανοποιείται με την 

προσφορά GUI λογισμικού. 

Θα πρέπει το fabric να 

συμπεριφέρεται ενιαία ως 

μία οντότητα τόσο στο 

control, στο data όσο και 

στο management plane. 

3. 

σελίδα 121: 

2.1.11 Αριθμός MAC διευθύνσεων που 

υποστηρίζονται 

ταυτόχρονα από το fabric. 

≥200.000 

Παρακαλούμε να αλλάξει σε 

“≥128.000” 

ΟΧΙ 

Η προτεινόμενη αλλαγή δεν 

καλύπτει τις ανάγκες του 

έργου. 

4. 

σελίδα 124: 

2.3.1 Χρήση Κεντρικής μονάδας 

επεξεργασίας για τη 

λήψη αποφάσεων δρομολόγησης και 

υλοποίηση 

του control / management plane του 

Fabric. 

NAI 

Παρακαλούμε να γίνει η συγκεκριμένη 

προδιαγραφή προαιρετική 

ΟΧΙ 

Η προτεινόμενη αλλαγή δεν 

καλύπτει τις ανάγκες του 

έργου. 

5. 

σελίδα 125: 

2.3.6 Μέγιστος αριθμός εγγραφών 

δρομολόγησης που 

μπορεί να διατηρήσει το fabric (RIB 

Capacity). 

≥128K v4 

και 

≥64K v6 

Παρακαλούμε να αλλάξει σε: ≥16K 

(v4) & ≥8K (v6) 

ΟΧΙ 

Η προτεινόμενη αλλαγή δεν 

καλύπτει τις ανάγκες του 

έργου. 
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Α/

Α 

Σχόλιο ή Παρατήρηση (ή κοινή ομάδα 

παρατηρήσεων) 

με παραπομπή στο σχέδιο της 

διακήρυξης (άρθρο, παραγρ.) 

Απάντηση 

Δικαιούχου 

– 

Ενσωματώθ

ηκε  στη 

Διακήρυξη : 

Τεκμηρίωση Απάντησης 

6. 

σελίδα 125: 

2.3.7 Μέγιστος αριθμός εγγραφών του 

πίνακα 

προώθησης που μπορεί να διατηρήσει 

το fabric (FIB 

Capacity). 

≥128K v4 

και 

≥64K v6 

Παρακαλούμε να αλλάξει σε: ≥16K 

(v4) & ≥8K (v6) 

ΟΧΙ 

Η προτεινόμενη αλλαγή δεν 

καλύπτει τις ανάγκες του 

έργου. 

7. 

7. σελίδα 126: 

2.4.9 Δυνατότητα σύγκρισης δύο ή 

περισσότερων 

αρχείων παραμετροποίησης που είναι 

αποθηκευμένα στη συσκευή. 

NAI 

Παρακαλούμε να γίνει η συγκεκριμένη 

προδιαγραφή προαιρετική. 

ΟΧΙ 

Η προτεινόμενη αλλαγή δεν 

καλύπτει τις ανάγκες του 

έργου. 

8. 

8. σελίδα 126: 

2.4.11 Δυνατότητα επαναφοράς 

παραμετροποίησης 

(rollback). Να αναφερθεί ο αριθμός 

των ιστορικών 

παραμετροποίησης τα οποία μπορούν 

να 

ανακτηθούν από τοπικό μέσο 

αποθήκευσης. 

≥10 

Παρακαλούμε να γίνει η συγκεκριμένη 

προδιαγραφή προαιρετική. 

ΟΧΙ 

Η προτεινόμενη αλλαγή δεν 

καλύπτει τις ανάγκες του 

έργου. 

9. 

9. σελίδα 126: 

2.4.13 Καταγραφή συμβάντων 

(logging) σε τοπικό αρχείο. 

Αναφέρετε τυχόν περιορισμούς στους 

τύπους 

συμβάντων, ποσότητα ή ρυθμό 

καταγραφής στο 

τοπικό αρχείο καταγραφής. 

NAI 

Παρακαλούμε να γίνει η συγκεκριμένη 

προδιαγραφή να διαμορφωθεί σε: 

Καταγραφή συμβάντων (logging) σε 

τοπικό αρχείο ή σε εσωτερικό buffer ή 

σε εξωτερικούς Servers 

ΝΑΙ 

Τροποποιείται η 

προδιαγραφή ως εξής: 

“Καταγραφή συμβάντων 

(logging) σε τοπικό αρχείο ή 

σε εξωτερικούς servers. 

Αναφέρετε τυχόν 

περιορισμούς στους τύπους 

συμβάντων, ποσότητα ή 

ρυθμό καταγραφής στο 

τοπικό αρχείο καταγραφής” 

10. 

10. σελίδα 127, πρόδιαγρ. 2.4.9 

Παρακαλούμε τα ακόλουθα να γίνουν 

προαιρετικά: 

RFC3101, RFC3137, RFC4915, RFC5185 

ΟΧΙ 

Οι προτεινόμενες αλλαγές 

δεν καλύπτουν τις ανάγκες 

του έργου. 
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Α/

Α 

Σχόλιο ή Παρατήρηση (ή κοινή ομάδα 

παρατηρήσεων) 

με παραπομπή στο σχέδιο της 

διακήρυξης (άρθρο, παραγρ.) 

Απάντηση 

Δικαιούχου 

– 

Ενσωματώθ

ηκε  στη 

Διακήρυξη : 

Τεκμηρίωση Απάντησης 

11. 

11. σελίδα 128, πρόδιαγρ. 2.5.2 

Παρακαλούμε τα ακόλουθα να γίνουν 

προαιρετικά: 

RFC2973, RFC3787, RFC5130, 

RFC5301, RFC5302, RFC5304, 

RFC5305, RFC5309, 

Υποστηρίζονται: 

RFC2763 αντί του RFC5301 

RFC2966 αντί του RFC5302 

RFC3567 αντί του RFC5304 

ΟΧΙ 

Οι προτεινόμενες αλλαγές 

δεν καλύπτουν τις ανάγκες 

του έργου. 

12. 

12. σελίδα 129, πρόδιαγρ. 2.5.3 

Παρακαλούμε τα ακόλουθα να γίνουν 

προαιρετικά: 

RFC1745, RFC4456, RFC4781, RFC2270 

Υποστηρίζεται: 

RFC2796 αντί του RFC4456 

ΟΧΙ 

Οι προτεινόμενες αλλαγές 

δεν καλύπτουν τις ανάγκες 

του έργου. 

13. 

13. σελίδα 133: 

3.1.11 Υποστήριξη πρωτοκόλλου 

VXLAN. Να αναφερθεί ο 

βαθμός υποστήριξης όπως επίσης και 

ποιες 

λειτουργικότητες υποστηρίζονται. 

NAI 

Παρακαλούμε να γίνει η συγκεκριμένη 

προδιαγραφή επιθυμητή 

ΟΧΙ 

Η προτεινόμενη αλλαγή δεν 

καλύπτει τις ανάγκες του 

έργου. Η υποστήριξη VxLAN 

αποτελεί πολύ βασικό 

χαρακτηριστικό για overlay 

δίκτυα ή για εφαρμογές SDN 

14. 

14. σελίδα 133: 

3.1.12 Αριθμός διευθύνσεων MAC. 

≥200000 

Παρακαλούμε να αλλάξει σε: ≥128000 

ΟΧΙ 

Η προτεινόμενη αλλαγή δεν 

καλύπτει τις ανάγκες του 

έργου. 

15. 

15. σελίδα 133: 

3.1.13 Αριθμός IPv4 unicast routes 

που μπορεί να 

υποστηρίξει η συσκευή. 

≥128K 

Παρακαλούμε να αλλάξει σε: ≥16K 

ΟΧΙ 

Η προτεινόμενη αλλαγή δεν 

καλύπτει τις ανάγκες του 

έργου. 

16. 

16. σελίδα 133: 

3.1.14 Αριθμός IPv4 mulqcast routes 

που μπορεί να 

υποστηρίξει η συσκευή. 

≥100K 

Παρακαλούμε να αλλάξει σε: ≥4K 

ΟΧΙ 

Η προτεινόμενη αλλαγή δεν 

καλύπτει τις ανάγκες του 

έργου. 

17. 

17. σελίδα 133: 

3.1.14 Αριθμός Ipv6 unicast routes 

που μπορεί να 

υποστηρίξει η συσκευή. 

≥64K 

Παρακαλούμε να αλλάξει σε: ≥8K 

ΟΧΙ 

Η προτεινόμενη αλλαγή δεν 

καλύπτει τις ανάγκες του 

έργου. 
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Α/

Α 

Σχόλιο ή Παρατήρηση (ή κοινή ομάδα 

παρατηρήσεων) 

με παραπομπή στο σχέδιο της 

διακήρυξης (άρθρο, παραγρ.) 

Απάντηση 

Δικαιούχου 

– 

Ενσωματώθ

ηκε  στη 

Διακήρυξη : 

Τεκμηρίωση Απάντησης 

18. 

18. σελίδα 133: 

3.1.15 Αριθμός Ipv6 multicast routes 

που μπορεί να 

υποστηρίξει η συσκευή. 

≥16K 

Παρακαλούμε να αλλάξει σε: ≥2K 

ΟΧΙ 

Η προτεινόμενη αλλαγή δεν 

καλύπτει τις ανάγκες του 

έργου. 

19. 

19. σελίδα 134: 

4.1.5 Δυνατότητα ανάγνωσης της 

εισερχόμενης/εξερχόμενης ισχύος 

κάθε οπτικής 

θύρας. 

ΝΑΙ 

Παρακαλούμε να γίνει προαιρετική 

καθώς δεν ικανοποιείται από όλους 

τους κατασκευαστές 

ΟΧΙ 

Η δυνατότητα ανάγνωσης 

ισχύος από τον transceiver 

αποτελεί χαρακτηριστικό 

πολύ χρήσιμο για την 

αποσφαλμάτωση και τον 

εντοπισμό βλαβών. Οι 

περισσότεροι 

κατασκευαστές transceicver 

υποστηρίζουν το πρότυπο 

DDI. 

20. 

20. σελίδα 135: 

4.1.11 Μέγιστος αριθμός 

διευθύνσεων MAC που μπορούν 

να υποστηριχτούν ταυτόχρονα από 

τον μεταγωγέα. 

≥200.000 

Παρακαλούμε να αλλάξει σε 

“≥16.000”. 

ΟΧΙ 

Η προτεινόμενη αλλαγή δεν 

καλύπτει τις ανάγκες του 

έργου. Η προτεινόμενη τιμή 

είναι τάξη μεγέθους 

χαμηλότερη της 

αναμενόμενης. Επίσης, σε 

περιβάλλοντα cloud όπου τα 

VM δύναται να έχουν 

πολλαπλές δικτυακές 

διεπαφές, η προτεινόμενος 

αριθμός μπορεί να 

πληρωθεί σύντομα. 

21. 

21. σελίδα 135: 

4.1.18 Πλήρης υποστήριξη SSHv2, 

SNMP v2c/v3 με χρήση 

IPv4 ή/και IPv6. 

ΝΑΙ 

Παρακαλούμε να αλλάξει σε «Πλήρης 

υποστήριξη SSHv2, SNMP v1/v2/v3 με 

χρήση IPv4 ή/και IPv6». 

ΟΧΙ 

Η προτεινόμενη αλλαγή, με 

την προσθήκη του SNMP v1 

δε συνεισφέρει δεδομένου 

ότι όλα τα εργαλεία 

υποστηρίζουν πλέον v2 

ή/και v3. . 

22. 

22. σελίδα 136: 

4.1.22 Υποστήριξη NTP (server/client 

mode ή/και peer 

mode). 

ΝΑΙ 

Παρακαλούμε να αλλάξει σε 

«Υποστήριξη NTP ή SNTP». 

ΟΧΙ 

Η προτεινόμενη αλλαγή δεν 

καλύπτει τις ανάγκες του 

έργου. 
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Α/

Α 

Σχόλιο ή Παρατήρηση (ή κοινή ομάδα 

παρατηρήσεων) 

με παραπομπή στο σχέδιο της 

διακήρυξης (άρθρο, παραγρ.) 

Απάντηση 

Δικαιούχου 

– 

Ενσωματώθ

ηκε  στη 

Διακήρυξη : 

Τεκμηρίωση Απάντησης 

23. 

23. σελίδα 30 και σελίδα 142 

Στη σελίδα 30 αναφέρεται: 

«SCs: 

SC-T (νεότερη γενιά): 4RU, 2x10Gbps 

Ethernet (10GBaseT) για δεδομένα, 1 

θύρα IPMI Gigabit Ethernet 

(1000BASE-Tx). 

SC-SR: 6RU, 2x10Gbps Ethernet 

(10GBaseSR) για δεδομένα, 1 θύρα 

IPMI Gigabit Ethernet (1000BASE-Tx)». 

Στη σελίδα 142, πρόδιαγρ. 6.1.4: 

6.1.4 Ύψος σε U των προσφερόμενων 

εξυπηρετητών. Σε 

περίπτωση που ο εξυπηρετητής SC 

περιλαμβάνει 

ομάδες επέκτασης, να αναφερθεί το 

ύψος σε U 

υπολογίζοντας και τις μονάδες 

επέκτασης. 

≤ 4 

Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε το 

απαιτούμενο χώρο που 

καταλαμβάνουν τα συστήματα. 

Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε τα 

απαιτούμενα Interfaces interface 

διασύνδεσης των συστημάτων. 

ΝΑΙ 

Το τμήμα Α του 

διαγωνισμού αφορών 

προμήθεια συσκευών 

δικτύου που θα συνδέσει τα 

παλαιότερα συστήματα SC-

SR αλλά και τα νεότερα SC-T. 

 

Το τμήμα Β του 

διαγωνισμού αφορά 

προμήθεια εξυπηρετητών 

τύπου SC-T (νεότερη γενιά). 

Όσον αφορά το ύψος των 

συστημάτων SC-T θα πρέπει 

να είναι μικρότερο ή ίσο των 

5U. 

 

Τα απαιτούμενα interfaces 

διασύνδεσης των 

συστημάτων περιγράφονται 

αναλυτικά στην προκήρυξη. 

24. 

Επίσης θα θέλαμε να τονίσουμε ότι ο 

προϋπολογισμός του έργου δεν είναι 

αρκετός για τον εξοπλισμό που 

προδιαγράφετε, συνεπώς είτε θα 

πρέπει να αυξήσετε τον 

προϋπολογισμό είτε θα πρέπει να 

μειώσετε τις 

προδιαγραφές. 

ΝΑΙ 

Έγινε αναθεώρηση των 

τεχνικών προδιαγραφών και 

του ζητούμενου πλήθους 

των εξυπηρετητών. 

25. 

1)Το αναφερόμενο ποσό για το Τμήμα 

Β: € 615.500,40 (€ 500.406,83 + 23% 

ΦΠΑ € 115.093,57 ) υστερεί από το 

εκτιμώμενο ποσό που 

απαιτείται για τον εξοπλισμό & τις 

υπηρεσίες εγκατάστασης και 

υποστήριξης. 

ΝΑΙ 

Έγινε αναθεώρηση των 

τεχνικών προδιαγραφών και 

του ζητούμενου πλήθους 

των εξυπηρετητών. 
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Α/

Α 

Σχόλιο ή Παρατήρηση (ή κοινή ομάδα 

παρατηρήσεων) 

με παραπομπή στο σχέδιο της 

διακήρυξης (άρθρο, παραγρ.) 

Απάντηση 

Δικαιούχου 

– 

Ενσωματώθ

ηκε  στη 

Διακήρυξη : 

Τεκμηρίωση Απάντησης 

26. 

2)Στο σημείο "6.2.13" αναφέρεται "Σε 

περίπτωση που προσφέρεται σύστημα 

επέκτασης χωρητικότητας για τα 

υποσυστήματα σκληρών 

δίσκων Τύπου Α ή Β :Να αναφερθούν 

το πλήθος και ο τύπος των διεπαφών 

με τον εξυπηρετητή." Παρακαλούμε 

διευκρινίστε τη διάταξη 

ώστε να μην είναι ανοιχτή σε 

πολλαπλές ερμηνείες 

Παράδειγμα 1 το σύστημα επέκτασης 

χωρητικότητας πρέπει να έχει δυο (2) 

disk controllers και να συνδέεται σε 

δυο κάρτες εγκατεστημένες 

στον εξυπηρετητή για υψηλή 

διαθεσιμότητα 

Παράδειγμα 2 λύση με μια δίπορτη 

κάρτα εγκατεστημένη στον 

εξυπηρετητή η οποία συνδέεται με 

διπλές οδεύσεις σε σύστημα 

επέκτασης 

χωρητικότητας το οποίο διαθέτει ένα 

(1) disk controller 

ΝΑΙ 
Η προδιαγραφή 

επαναδιατυπώθηκε. 
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Α/

Α 

Σχόλιο ή Παρατήρηση (ή κοινή ομάδα 

παρατηρήσεων) 

με παραπομπή στο σχέδιο της 

διακήρυξης (άρθρο, παραγρ.) 

Απάντηση 

Δικαιούχου 

– 

Ενσωματώθ

ηκε  στη 

Διακήρυξη : 

Τεκμηρίωση Απάντησης 

27. 

3)Σχετικά με τα σημεία 

6.4.6 Συνεχής ρυθμός μεταφοράς 

σειριακών δεδομένων κατά την 

ανάγνωση – Sustained Transfer Rate 

Read (MB/sec) ≥ 900 

6.4.7 Συνεχής ρυθμός μεταφοράς 

σειριακών δεδομένων κατά την 

εγγραφή – Sustained Transfer Rate 

Write (MB/sec) ≥ 500 

6.4.8 I/O Per Second (IOPS) για την 

τυχαία ανάγνωση δεδομένων 

μεγέθους 4KB ≥ 80000 

6.4.9 I/O Per Second (IOPS) για την 

τυχαία εγγραφή δεδομένων μεγέθους 

4KB ≥ 40000 

6.4.14 DWPD - Drive Writes Per Day ≥ 

25 

παρακαλούμε για την τροποποίηση 

των απαιτήσεων ώστε να μπορούν να 

συμετάσχουν περισσότερα προϊόντα 

επιτυγχάνοντας μεγαλύτερο 

ανταγωνισμό προς ώφελος του φορέα 

π.χ. ενδεικτικά παρατίθενται οι 

επιδόσεις μοντέλου αυτής της 

κατηγορίας (Intel S3700) που 

χρησιμοποιείται από αρκετούς 

κατασκευαστές: Read 500 MB/s Write 

460 MB/s Read IOps 75,000 IOPS 

/Write IOPs 36,000 IOPS /DWPD ≥ 

10 

ΝΑΙ 
Οι προτεινόμενες αλλαγές 

ενσωματώθηκαν στο τεύχος 
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Α/

Α 

Σχόλιο ή Παρατήρηση (ή κοινή ομάδα 

παρατηρήσεων) 

με παραπομπή στο σχέδιο της 

διακήρυξης (άρθρο, παραγρ.) 

Απάντηση 

Δικαιούχου 

– 

Ενσωματώθ

ηκε  στη 

Διακήρυξη : 

Τεκμηρίωση Απάντησης 

28. 

Η εταιρεία μας έχει συγκεκριμένη 

λύση για την υλοποίηση serverised 

storage (ή αλλιώς Scale-out ή Hyper-

Scale Immortal Storage) με την χρήση 

OpenStack και Ceph έχοντας 

αντιμετωπίσει τα bottlenecks του 

σχεδιασμού και επίσης έχοντας 

αναπτύξει παραμετροποιήσεις και 

υλοποιήσεις πρωτοκόλλων κλπ. Για 

αυτό στα συγκεκριμένα συστήματα 

παρέχει και την υποστήριξη του Open 

Λογισμικού. 

Η υλοποίηση αυτή χρησιμοποιεί για 

την διασύνδεση μεταξύ των SC 

κόμβων διασύνδεση Infiniband 

40Gbps που έχει αποδειχτεί ότι έχει 

πολλά πλεονεκτήματα απόδοσης και 

επεκτασιμότητας ειδικά σε 

υλοποιήσεις Full fat tree. 

1. Για να μπορέσουμε να 

προσφέρουμε την υλοποίηση αυτή 

προτείνουμε να γίνει επίσης αποδεκτή 

η λύση Infiniband μεταξύ των SC με 

την αντίστοιχη προαιρετική χρήση 

infiniband switches. 

Επίσης βασικό χαρακτηριστικό είναι η 

χρήση συγκεκριμένων τύπων κόμβων 

(Servers), έναν βασικό, έναν 

performance και έναν capacity, ούτως 

ώστε να επιτυγχάνεται (με το load 

balancing του Ceph) η απαιτούμενη 

απόδοση. 

ΟΧΙ 

Η προτεινόμενη αλλαγή δεν 

καλύπτει τις ανάγκες του 

έργου. 

29. 

2. Αντί για ύψος κάθε SC <=4U 

(6.1.4), η μετατροπή σε συνολικά 

προσφερόμενο ύψος προς τον αριθμό 

των εξυπηρετητών <=4U 

ΟΧΙ 

Η προτεινόμενη αλλαγή δεν 

καλύπτει τις ανάγκες του 

έργου. 

30. 

Αντί για απαίτηση συγκεκριμένου 

αριθμού δίσκων ανά εξυπηρετητή, η 

Συνολική απαίτηση χωρητικότητας 

ανά τύπο δίσκου (έστω και 

προαιρετικά). 

 

ΟΧΙ 

Η προτεινόμενη αλλαγή δεν 

καλύπτει τις ανάγκες του 

έργου. 
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Α 

Σχόλιο ή Παρατήρηση (ή κοινή ομάδα 
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Απάντηση 

Δικαιούχου 

– 

Ενσωματώθ

ηκε  στη 

Διακήρυξη : 

Τεκμηρίωση Απάντησης 

31. 

Αντί για μοντέλο συγκεκριμένου 

κατασκευαστή High Endurance SSD 

όπως προκύπτει από τις 

παραγράφους 6.4.3 έως 6.4.15 η 

μετατροπή σε χαρακτηριστικά SSD 

Mainstream Endurance αφού έχει 

αποδειχτεί από τις υλοποιήσεις της 

εταιρείας μας η πολύ μικρή έως 

ασήμαντη επίπτωση στο γενικό 

performance (στο πλήθος των κόμβων 

που ζητούνται μη μετρίσιμη). 

Χαρακτηριστικά SSD Mainstream 

Endurance 

− Random 4KB Reads: Up to 75,000 

IOPS 

− Random 4KB Writes: Up to 36,000 

IOPS 

− Sustained Sequen�al Read: Up to 

500 MB/s 

− Sustained Sequen�al Write: Up to 

460 MB/s 

− Endurance: 10 DWPD for 5 years 

 

ΝΑΙ 
Οι προτεινόμενες αλλαγές 

ενσωματώθηκαν στο τεύχος 

32. 
Επίσης να επιτραπεί η χρήση PCIe-SSD 

 
ΟΧΙ 

Η προτεινόμενη αλλαγή δεν 

καλύπτει τις ανάγκες του 

έργου. 

33. 

Εφόσον θα χρησιμοποιηθεί Infiniband 

για το Interconnect των SC, 

χρειάζονται μόνο 2x 10GE και 2x 1GE 

(6.7.1) για τα host connections. 

ΟΧΙ 

Δεν ζητείται Interconnect 

Infiniband. H διασύνδεση 

των εξυπηρετητών θα γίνει 

μέσω του δικτύου 10GE. 

34. 

Χρειάζονται και ένας ή δύο 

management server με συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά. (χώρος 2U). Να 

επιτραπεί για την διαχείριση και 

άλλος τύπος 

ΟΧΙ 

Η προκήρυξη δεν αναφέρει 

προδιαγραφές για 

management server. Εφόσον 

είναι απαραίτητος πρέπει να 

προσφερθεί από τον 

υποψήφιο. 
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παρατηρήσεων) 
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Ενσωματώθ

ηκε  στη 

Διακήρυξη : 

Τεκμηρίωση Απάντησης 

35. 

Α.3.2.2 Στόχοι - Αρχές σχεδιασμού, 

Σελίδα 32 από 197 

Στην παράγραφο Α.3.2.2 αναφέρεται: 

«Υψηλή διαθεσιμότητας - Εξάλειψη 

των Single Points ο/ Fαilure (SPoF). Η 

απώλεια 

συνδεσιμότητας μεταξύ των 

εξυπηρετητών VMC και των 

εξυπηρετητών SC προκαλεί 

σημαντικές δυσλειτουργίες στην 

παρεχόμενη υπηρεσία αφού έχει ως 

αποτέλεσμα τα Virtual Machine που 

φιλοξενούνται στους αντίστοιχους 

εξυπηρετητές VMC να «χάσουν» τους 

εικονικούς τους δίσκους τους. Για τον 

παραπάνω λόγο οι εξυπηρετητές VMC 

και SC πρέπει να συνδέονται σε δύο 

ανεξάρτητες συσκευές. 

Αντίστοιχα πρέπει να προστατεύονται 

και οι διασυνδέσεις με το δίκτυο 

κορμού του ΕΔΕΤ.» 

ενώ στον Πίνακα Συμμόρφωσης Γ.3.6 

και στις § 6.7 και 6.8 δεν προβλέπεται 

η ανωτέρω αναφερόμενη υψηλή 

διαθεσιμότητα και εξάλειψη των 

SPoFs. 

Παρακαλούμε όπως 

επαναδιατυπωθούν οι σχετικές 

προδιαγραφές § 6.7.1 και 6.8.1 του 

Πίνακα Γ.3.6, ώστε να καλύπτεται η 

απαίτηση Α.3.2.2 αλλά κυρίως να 

διασφαλίζεται η ισότιμη (τεχνικά και 

οικονομικά) συμμετοχή των 

υποψήφιων αναδόχων. 

 

ΟΧΙ 

Η παράγραφος Α.3.2.2 

αφορά το Τμήμα Α ενώ ο  

Πίνακας Συμμόρφωσης Γ.3.6 

αφορά το Τμήμα Β του 

Διαγωνισμού. 

36. 

§ 6.1.4 

Παρακαλούμε να γίνει αποδεκτή και 

λύση εξυπηρετητών με συνολικό ύψος 

≤5. Κατ’αυτόν τον τρόπο είναι 

δυνατόν να επιτευχθεί 

εργονομικότερη διάταξη της 

ζητούμενης χωρητικότητας. 

ΝΑΙ 
Οι προτεινόμενες αλλαγές 

ενσωματώθηκαν στο τεύχος 

37. 

§ 6.4.6 

Παρακαλούμε όπως διευκρινήσετε 

εάν με τον όρο Sustained Transfer rate 

read και write εννοείτε τον όρο 

Sequential reads (MB/s) και Sequential 

writes (MB/s) αντίστοιχα. 

ΝΑΙ 
Οι προτεινόμενες αλλαγές 

ενσωματώθηκαν στο τεύχος 
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Σχόλιο ή Παρατήρηση (ή κοινή ομάδα 

παρατηρήσεων) 

με παραπομπή στο σχέδιο της 

διακήρυξης (άρθρο, παραγρ.) 

Απάντηση 

Δικαιούχου 

– 

Ενσωματώθ

ηκε  στη 

Διακήρυξη : 

Τεκμηρίωση Απάντησης 

38. 

§ 6.6.15 

Θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας ότι οι 

περισσότερες των διεπαφών αυτών 

αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία των 

κατασκευαστών του εξοπλισμού και 

ως εκ τούτου η διασύνδεση τους με 

προγραμματιστικό τρόπο με 

πληροφοριακά συστήματα της 

Αναθέτουσας Αρχής δεν μπορεί να 

θεωρείται δεδομένη. Όλοι οι 

κατασκευαστές διαθέτουν δημόσια 

User Guides για την υποστήριξη και 

διαχείριση των διεπαφών αυτών και η 

Αναθέτουσα Αρχή θα πρέπει να 

προσαρμόζει ανάλογα τα 

πληροφοριακά της συστήματα. 

Προτείνουμε να επαναδιατυπωθεί η 

προδιαγραφή. 

ΟΧΙ 

Η προδιαγραφή 6.6.15 

απαιτεί την ύπαρξη μιας 

καλά τεκμηριωμένης 

προγραμματιστικής 

διεπαφής (API), ώστε η 

Αναθέτουσα Αρχή να έχει 

την δυνατότητα να 

διασυνδέσει με 

προγραμματιστικό τρόπο 

τον ελεγκτή διαχείρισης με 

τα συστήματα 

παρακολούθησης που ήδη 

διαθέτει. 

39. 

§ 6.6.16 

Παρακαλούμε να διευκρινισθεί αν με 

το όρο «παραπάνω προγραμματιστική 

διεπαφή  (API)» εννοείτε το 

πληροφοριακό σύστημα της 

Αναθέτουσας Αρχής ή τα 

διαχειριστικά εργαλεία που 

προσφέρουν για το σκοπό αυτό οι 

κατασκευαστές εξοπλισμού. Η 

πλειονότητα των κατασκευαστών 

προσφέρει εργαλεία για την 

αναβάθμιση του firmware του ελεγκτή 

διαχείρισης. Προτείνουμε να 

επαναδιατυπωθεί η προδιαγραφή. 

ΟΧΙ 

Με την προδιαγραφή 6.6.16 

απαιτείται να υπάρχει η 

δυνατότητα firmware 

upgrade μέσω της 

προγραμματιστικής 

διεπαφής (API) του ελεγκτή 

διαχείρισης, ώστε η 

Αναθέτουσα Αρχή να έχει 

την δυνατότητα να 

διασυνδέσει με 

προγραμματιστικό τρόπο 

τον ελεγκτή διαχείρισης με 

τα συστήματα 

παρακολούθησης που ήδη 

διαθέτει και να 

πραγματοποιεί firmware 

upgrade από αυτά. 

40. 

§ 6.7.1 

Παρακαλούμε όπως επαναδιατυπωθεί 

η σχετική προδιαγραφή ως: "Αριθμός 

θυρών Ethernet 1000Base-Τ ανά 

controller ≥4" 

ώστε να καλύπτεται η απαίτηση 

Α.3.2.2 αλλά κυρίως να διασφαλίζεται 

η ισότιμη (τεχνικά και οικονομικά) 

συμμετοχή των υποψηφίων 

αναδόχων. 

ΟΧΙ 

Η απαίτηση Α.3.2.2 αφορά 

το Τμήμα Α του 

Διαγωνισμού, ενώ η 

προδιαγραφή § 6.7.1 αφορά 

το Τμήμα Β του 

Διαγωνισμού. 
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ηκε  στη 

Διακήρυξη : 

Τεκμηρίωση Απάντησης 

41. 

§ 6.8.1 

Παρακαλούμε όπως προστεθεί 

επιπλέον προδιαγραφή που να ορίζει: 

"Αριθμός προσφερόμενων καρτών 

δικτύου τύπου Ethernet 10GBaseT ≥ 

2" 

ώστε να καλύπτεται η απαίτηση 

Α.3.2.2 αλλά κυρίως να διασφαλίζεται 

η ισότιμη (τεχνικά και οικονομικά) 

συμμετοχή των υποψηφίων 

αναδόχων. 

ΟΧΙ 

Η απαίτηση Α.3.2.2 αφορά 

το Τμήμα Α του 

Διαγωνισμού, ενώ η 

προδιαγραφή § 6.8.1 αφορά 

το Τμήμα Β του 

Διαγωνισμού. 

42. 

Η διάταξη active-active ουσιαστικά 

παραπέμπει σε συνδεσμολογία shared 

storage .Θεωρούμε ότι πρέπει να 

διαγραφεί αυτή η προδιαγραφή για 

να μην ανέβει υπερβολικά το κόστος 

ΝΑΙ 
Οι προτεινόμενες αλλαγές 

ενσωματώθηκαν στο τεύχος 

43. 

6.1.4  Ύψος σε U των προσφερόμενων 

εξυπηρετητών. Σε περίπτωση που ο 

εξυπηρετητής SC περιλαμβάνει 

μονάδες επέκτασης, να αναφερθεί 

το ύψος σε U υπολογίζοντας και τις 

μονάδες επέκτασης. ≤4 

Παρακαλούμε να γίνει αποδεκτή και 

λύση εξυπηρετητών με συνολικό ύψος 

≤5 ώστε να επιτευχθεί 

εργονομικότερη διάταξη της 

ζητούμενης χωρητικότητας 

ΝΑΙ 
Οι προτεινόμενες αλλαγές 

ενσωματώθηκαν στο τεύχος 

 
                                                                                   Η υπεύθυνη επικοινωνίας για την πράξη, 

 
 
 

Σοφία Μαυρογιάννη 

        


