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ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις ως προς τον υπ΄αριθμόν 14431/15.07.2016 πρόχειρο 

διαγωνισμό που αφορά την προμήθεια ενός συστήματος αποθήκευσης  

δεδομένων με λογισμικό διαχείρισης παραμετροποίησης και ενός εξυπηρετητή 

με λογισμικό windows Server Std 2012 R2 ». 

 

 
Όρος Α.2.9. Να υποστηρίζει compression και deduplication δεδομένων το οποίο να 

ενεργοποιείται κατά βούληση χωρίς την ανάγκη αγοράς πρόσθετου υλικού λογισμικού ή 

αδειών.  

 

Διευκρινίζεται ότι θα γίνουν δεκτές προσφορές που προσφέρουν λειτουργία compression ή 

deduplication σε block ή file level. 

 

Όρος Α.4.3. Το σύστημα να παραδοθεί με τουλάχιστον 4 SSD δίσκους enterprise 

(eMLC) , για χρήση ως SSD caching για ταχύτερη εξυπηρέτηση των αιτημάτων. Επίσης 

θα πρέπει να δοθεί και το κατάλληλο λογισμικό εάν αυτό είναι απαραίτητο, το οποίο και 

θα εκτελεί την περιγραφόμενη λειτουργία χωρίς ανάγκη επέμβασης από τον χρήστη 

μετά την παραμετροποίηση. Το λογισμικό θα πρέπει να είναι πλήρως αδειοδοτημένο 

χωρίς περιορισμούς. 

 

Διευκρινίζονται τα εξής: 

- θα γίνουν δεκτές προσφορές με δίσκους καλύτερης τεχνολογίας από τους 

ζητούμενους eMLC όπως για παράδειγμα (SLC). Δεν θα γίνουν δεκτοί consumer 

δίσκοι (MLC).  

- θα γίνουν δεκτές προσφορές που εκτελούν την περιγραφόμενη λειτουργία “ Το 

σύστημα να παραδοθεί με τουλάχιστον 4 SSD δίσκους για χρήση ως SSD caching 

για ταχύτερη εξυπηρέτηση των αιτημάτων”, ακόμη και στην περίπτωση που η 

προσφερόμενη τεχνολογία δεν ονοματίζεται από κάποιον κατασκευαστή SSD 

Caching, έχοντας ως αποτέλεσμα όμως την ίδια λειτουργικότητα και απόδοση. Για 

την απόδειξη της ισάξιας ή  καλύτερης τεχνολογίας από τη ζητούμενη, απαιτείται 

επίσημο έγγραφο ή παραπομπή σε επίσημο φυλλάδιο του κατασκευαστή που να 

αποδεικνύει ότι η προσφερόμενη τεχνολογία είναι ισάξια ή καλύτερη της 

ζητούμενης. 
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Διευκρινίζονται τα εξής:  

- Οι πόρτες FC ανά ελεγκτή θα παραδοθούν όπως ζητούνται. 

- θα γίνουν δεκτές και προσφορές διεπαφής 10G ανά ελεγκτή με χαλκό 10GbE-Base-Τ 

ή 10GbE-Base-SR. 

- θα γίνουν δεκτές προσφορές με συνολικά 2 επαφές Ethernet ανά ελεγκτή, αρκεί 

αυτές να είναι ταχύτητας 10G, από τη στιγμή που η λύση αυτή καλύπτει το αρχικά 

ζητούμενο συνολικό εύρος ζώνης ανά ελεγκτή. 

Όρος Β.10. Ο κάθε επεξεργαστής να έχει τουλάχιστον οκτώ (6) πυρήνες (Xeon Ε5-2620 

v3). 

 

Διορθώνεται τυπογραφικό λάθος. Αναλυτικότερα ο όρος διατυπώνεται ως εξής: 

Ο κάθε επεξεργαστής να έχει τουλάχιστον έξι (6) πυρήνες (Xeon Ε5-2620 v3). 

Διευκρινίζεται ότι θα γίνουν δεκτοί και επεξεργαστές νεότερης γενιάς αρκεί αποδεδειγμένα η 

απόδοσή τους να είναι ίδια ή καλύτερη του ζητούμενου. 

 

Όρος Α.8.1 Το σύνολο του εξοπλισμού θα πρέπει να έχει παραδοθεί και εγκατασταθεί 

εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης το οποίο και 

βαθμολογείται με 100. Έγγραφη δέσμευση του υποψήφιου αναδόχου για παράδοση 

νωρίτερα βαθμολογείται θετικά με +10 για κάθε δέκα (10) ημέρες παράδοση νωρίτερα 

του μέγιστου. Σε περίπτωση που η παράδοση ξεπεράσει την ημερομηνία για την οποία 

έχει δεσμευθεί ο ανάδοχος θα ενεργοποιηθεί η ρήτρα που περιγράφεται στην ενότητα 5. 

 

Διορθώνεται τυπογραφικό λάθος. Αναλυτικότερα ο όρος διατυπώνεται ως εξής: 

Όρος Α.8.1 Το σύνολο του εξοπλισμού θα πρέπει να έχει παραδοθεί και εγκατασταθεί 

εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης το οποίο και 

βαθμολογείται με 100. Έγγραφη δέσμευση του υποψήφιου αναδόχου για παράδοση 

νωρίτερα βαθμολογείται θετικά με +5 για κάθε δέκα (10) ημέρες παράδοση νωρίτερα 

του μέγιστου. Σε περίπτωση που η παράδοση ξεπεράσει την ημερομηνία για την οποία 

έχει δεσμευθεί ο ανάδοχος θα ενεργοποιηθεί η ρήτρα που περιγράφεται στην ενότητα 5. 

Το παραπάνω αναφέρεται σωστά και αναλυτικά και στο κεφάλαιο 4 της διακήρυξης. 

    

 Κοινοποίηση: 

-Δ/νση Πληροφορικής  

-Δ/νση Προμηθειών Παγίων & Ανταλ/κων (ezaka@ert.gr) 
 

 
 

 
Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ ΕΡΤ ΑΕ 

 

               Χ.ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ 
 

 

   ΑΚΡΙΒΕΣ   ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                                                                                            
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