
 

1 
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Θέμα: Διευκρινίσεις επί ερωτημάτων των εταιρειών  «DELL Technologies» και  «COSMOS», στα πλαίσια  του 

Yποέργου 2: «Προμήθεια εξοπλισμού για την υποστήριξη εργαλείων και συστημάτων Λογισμικού» της 

Πράξης με τίτλο: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 

αποκλειστικά βάσει τιμής, προϋπολογισμού 210.321,36€ (με ΦΠΑ) . 

Σχετ: α) Η αριθμ.337641/7772/10-07-2020  Διακήρυξη (ΑΔΑΜ:20PROC007022381) 

        β) Το από 17-07-2020  διευκρινιστικό ερώτημα της εταιρείας  «DELL Technologies». 

        γ) Το από 20-07-2020  διευκρινιστικό ερώτημα της εταιρείας  «COSMOS». 

         δ)Η από 27-07-20 απάντηση επί των διευκρινιστικών ερωτημάτων της Δ/νση Διαφάνειας και 
Ηλεκτρονικής   Διακυβέρνησης Π.Κ.Μ. 

 
 

Α) Σε απάντηση του ανωτέρω (β) σχετικού διευκρινιστικού ερωτήματος, της εταιρείας «DELL 
Technologies»  σας διευκρινίζουμε τα εξής: 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1:Στο σημείο  2.2 Δυνατότητα αύξησης των controllers σε τέσσερις μέσα στο ίδιο σύστημα ( 

scale in) ΝΑΙ 

Η απαίτηση αφορά συγκεκριμένο μοντέλο/κατασκευαστή χωρίς πρακτικό όφελος αφού υπάρχουν πολλαπλά 
μοντέλα διαφόρων κατασκευαστών που καλύπτουν πολύ μεγαλύτερες απαιτήσεις επέκτασης και επιδόσεων 
από τις ζητούμενες στις απαιτήσεις χωρίς αύξηση controllers σε τέσσερις π.χ. υπάρχουν μοντέλα που 
υποστηρίζουν 16 PBs ενώ εδώ η απαίτηση είναι «1.10 Μέγιστη συνολική υποστηριζόμενη χωρητικότητα από 
το σύστημα (raw capacity) ≥ 700ΤΒ» που και αυτή είναι πολύ περισσότερη από τη ζητούμενη 28ΤΒ και η 
«1.5 Συνολική προσφερόμενη χωρητικότητα δίσκων σε TB (raw). ≥ 28 TB». Συνοψίζοντας δεν υπάρχει 
τεχνικός ή πρακτικός λόγος για την απαίτηση εκτός από το να περιορίσει τον ανταγωνισμό. 

Συνίσταται η μεταβολή της απαίτησης σε προαιρετική.          

 

 ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1 ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 

Με τη προδιαγραφή 2.2 επιτυγχάνεται  υψηλότερη διαθεσιμότητα χωρίς να γίνεται απόσυρση υλικού σε 

περίπτωση αναβάθμισης. 
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Καθώς όμως εκτιμάται ότι η δυνατότητα κατάθεσης προσφορών από περισσότερους από ένα 

κατασκευαστές θα έχει μεγαλύτερα οφέλη για τον Φορέα, η απαίτηση  γίνεται προαιρετική. 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2 : Στο σημείο 4.4 Θα πρέπει να υποστηρίζεται η συνύπαρξη SSD, SAS, NL SAS δίσκων στο ίδιο 

disk enclosure. ΝΑΙ 
Οι δίσκοι NL SAS αφορούν πιο αργούς μεγαλύτερους δίσκους με χωρητικότητες έως 16ΤΒ. Όλοι οι 

κατασκευαστές δίσκων χρησιμοποιούν το μεγάλο format 3.5¨ιντσων για δίσκους >2ΤΒ ενώ χρησιμοποιούν 

το μικρό format 2.5¨ιντσων για δίσκους SSD, SAS. Συνεπώς για να υποστηρίζεται η συνύπαρξη SSD, SAS, 

NL SAS δίσκων στο ίδιο disk enclosure πρέπει να προσαρμοστούν δίσκοι SSD & SAS σε disk enclosure 

3.5¨ιντσων που συνεπάγεται σημαντικά μικρότερο αριθμό δίσκων για αυτό έχει υιοθετηθεί από λίγα 

μοντέλα/κατασκευαστές. Συνίσταται η μεταβολή της απαίτησης σε προαιρετική 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 2 ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ:  
 Με την προδιαγραφή 4.4 δίνεται μεγαλύτερη ευελιξία σε περιπτώσεις επέκτασης ή αναβάθμισης. 
Λαμβάνοντας υπόψη ότι: 
• Η πιθανότητα ανάγκης για συνύπαρξη SSD, SAS, NL SAS δίσκων στο ίδιο disk enclosure είναι πλέον 
μικρή 
• Η δυνατότητα κατάθεσης προσφορών από περισσότερους από ένα κατασκευαστές θα έχει 
μεγαλύτερα οφέλη για τον Φορέα,  η απαίτηση γίνεται προαιρετική. 

 
ΕΡΩΤΗΣΗ 3 Επίσης σε συνδυασμό με την προδιαγραφή του τμήματος 3 “High Availability Server Cluster” , 

δεν μας δίνεται η δυνατότητα να συμμετάσχουμε και στους Servers. 
High Availability Server Cluster 
1.12 O server είναι του ίδιου κατασκευαστή με το σύστημα αποθήκευσης δεδομένων (SAN Storage) που 

προδιαγράφεται στην παρούσα ομάδα. ΝΑΙ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 3 ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ:  Στο πλαίσιο της καλύτερης διαχείρισης τυχόν προβλημάτων ή 

ασυμβατότητας μεταξύ συστημάτων υποδομής, κρίνεται απαραίτητο να υπάρχει ενιαία υποστήριξη από έναν 

κατασκευαστή. 

Β) Σε απάντηση του ανωτέρω (γ) σχετικού διευκρινιστικού ερωτήματος, της εταιρείας 
«COSMOS»  σας διευκρινίζουμε τα εξής: 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1  ΕΙΔΟΣ 3.2 STORAGE ΣΗΔΕ ΠΚΜ 

Προδιαγραφή 2.2 Δυνατότητα αύξησης των controllers σε τέσσερις μέσα στο ίδιο σύστημα ( scale in ) ΝΑΙ 
Η απαίτηση αφορά συγκεκριμένο μοντέλο/κατασκευαστή χωρίς πρακτικό όφελος αφού υπάρχουν πολλαπλά 
μοντέλα διαφόρων κατασκευαστών που καλύπτουν πολύ μεγαλύτερες απαιτήσεις επέκτασης και επιδόσεων 
από τις ζητούμενες στις απαιτήσεις χωρίς αύξηση controllers σε τέσσερις. 
Π.χ. υπάρχουν μοντέλα που υποστηρίζουν 16 PBs ενώ εδώ η απαίτηση είναι «1.10 Μέγιστη συνολική 
υποστηριζόμενη χωρητικότητα από το σύστημα (raw capacity) ≥ 700ΤΒ» που και αυτή είναι πολύ 
περισσότερη από τη ζητούμενη 28ΤΒ και η «1.5 Συνολική προσφερόμενη χωρητικότητα δίσκων σε TB 
(raw). ≥ 28 TB». 
Συνοψίζοντας δεν υπάρχει τεχνικός ή πρακτικός λόγος για την απαίτηση εκτός από το να περιορίσει τον 
ανταγωνισμό. 
Προτείνουμε λοιπόν την μεταβολή της απαίτησης σε προαιρετική. 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1 ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ: Με τη προδιαγραφή 2.2 επιτυγχάνεται  υψηλότερη 

διαθεσιμότητα χωρίς να γίνεται απόσυρση υλικού σε περίπτωση αναβάθμισης. 

Καθώς όμως εκτιμάται ότι η δυνατότητα κατάθεσης προσφορών από περισσότερους από ένα 

κατασκευαστές θα έχει μεγαλύτερα οφέλη για τον Φορέα, γίνεται η απαίτηση προαιρετική. 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2 Προδιαγραφή 4.4 Θα πρέπει να υποστηρίζεται η συνύπαρξη SSD, SAS, NL SAS δίσκων στο ίδιο 

disk enclosure. ΝΑΙ 
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Οι δίσκοι NL SAS αφορούν πιο αργούς μεγαλύτερους δίσκους με χωρητικότητες έως 16ΤΒ. Όλοι οι 
κατασκευαστές δίσκων χρησιμοποιούν το μεγάλο format 3.5¨ιντσων για δίσκους >2ΤΒ ενώ χρησιμοποιούν 
το μικρό format 2.5¨ιντσων για δίσκους SSD, SAS. Συνεπώς για να υποστηρίζεται η συνύπαρξη SSD, SAS, 
NL SAS δίσκων στο ίδιο disk enclosure πρέπει να προσαρμοστούν δίσκοι SSD & SAS σε disk enclosure 
3.5¨ιντσων που συνεπάγεται σημαντικά μικρότερο αριθμό δίσκων για αυτό έχει υιοθετηθεί από λίγα 
μοντέλα/κατασκευαστές. 
Προτείνουμε λοιπόν την μεταβολή της απαίτησης σε προαιρετική. 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 2 ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ: Με την προδιαγραφή 4.4 δίνεται μεγαλύτερη ευελιξία σε 

περιπτώσεις επέκτασης ή αναβάθμισης. 
Λαμβάνοντας υπόψη ότι: 
• Η πιθανότητα ανάγκης για συνύπαρξη SSD, SAS, NL SAS δίσκων στο ίδιο disk enclosure είναι πλέον 
μικρή 
• Η δυνατότητα κατάθεσης προσφορών από περισσότερους από ένα κατασκευαστές θα έχει 
μεγαλύτερα οφέλη για τον Φορέα,  η απαίτηση γίνεται  προαιρετική.  

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3  Επίσης σε συνδυασμό με την Προδιαγραφή 1.2 του Είδους 3.1 “High Availability Server 

Cluster” , δεν μας δίνεται η δυνατότητα να συμμετάσχουμε και στους Servers. 
Προδιαγραφή 1.2 O Server είναι του ίδιου κατασκευαστή με το σύστημα αποθήκευσης δεδομένων (SAN 

Storage) που προδιαγράφεται στην παρούσα ομάδα. ΝΑΙ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 3 ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ:  Στο πλαίσιο της καλύτερης διαχείρισης τυχόν προβλημάτων ή 

ασυμβατότητας μεταξύ συστημάτων υποδομής, κρίνεται απαραίτητο να υπάρχει ενιαία υποστήριξη από έναν 
κατασκευαστή. 
 

Ως εκ τούτου μετά το (δ) σχετικό έγγραφο της Δ/νσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής   Διακυβέρνησης  

Π.Κ.Μ. ο Πίνακας συμμόρφωσης  3.2 «Πίνακας Τεχνικών Προδιαγραφών και Συμμόρφωσης 2: STORAGE 
ΣΗΔΕ ΠΚΜ» αναμορφώνεται στα σημεία 2.2 και 4.4 ως εξής: 

  

 

Ελάχιστα Αναγκαία Χαρακτηριστικά 

(αναλυτικές απαιτήσεις και πρόσθετες πληροφορίες 

για την υποβολή των προσφορών) 

Απαίτηση 

 

   

2.2 
Δυνατότητα αύξησης των controllers σε τέσσερις 

μέσα στο ίδιο σύστημα ( scale in ) 
ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ 

 

4.4 
Θα πρέπει να υποστηρίζεται η συνύπαρξη SSD, SAS, 

NL SAS δίσκων στο ίδιο disk enclosure. 
ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ 

 

 

                         ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ   
                                            Ο ΑΝ.ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ  
                                                                                                  ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
                                                            
 

 

 

                                                                                                                         ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΝΤΖΙΝΟΣ  
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