
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 11758 

Στις 05/12/2016 κατατέθηκε το παρακάτω ερώτημα σε σχέση με τον Διαγωνισμό "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΡ-ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

(HPC-CLUSTER) - Αρ. Πρωτ. 11758" 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 1: 

"Θα θέλαμε να μας διευκρινίσετε το παρακάτω θέμα επί των τεχνικών προδιαγραφών της 

διακήρυξης:   

Στην προκήρυξη ο ζητούμενος επεξεργαστής αντιστοιχεί στον Intel Xeon E5-2690 v3 

(30M Cache, 2.60 GHz) με αρχιτεκτονική «Haswell / 22nm / DDR4 1600/1866/2133. 

 

Η γενιά επεξεργαστών Intel Xeon E5-2600 v3 Haswell έχει αντικατασταθεί από την νέα 

γενιά επεξεργαστών Intel Xeon E5-2600 v4 Broadwell που προσφέρουν καλύτερη 

απόδοση με μικρότερη κατανάλωση. Ο αντίστοιχος σε απόδοση του ζητούμενου 

επεξεργαστή (E5-2690 v3) είναι ο E5-2680 v4. 

 

O Intel Xeon E5-2680 v4 (35M Cache, 2.40 GHz) διαθέτει: 

 

14 cores / 28 Threads 

Processor Base Frequency 2.40 GHz 

Cache 35 MB SmartCache 

Memory Type: DDR4 1600/1866/2133/2400 

Lithography 14nm 

Στοιχεία από το επίσημο site της INTEL: https://ark.intel.com/   

  

Η απόδοση του κάθε E5-2680 v4  επεξεργαστή είναι 1.240  SPECint*rate_base2006 Score 

η απόδοση του E5-2690 v3 είναι 1.070 SPECint*rate_base2006 Score (περίπου 20% 

καλύτερη απόδοση). Επιπλέων της καλύτερης o E5-2680 v4 έχει μικρότερη κατανάλωση 

(120W) σε σύγκριση με τον E5-2690 v3 (135W) 

 

Στοιχεία από το https://www.spec.org/   

 

Θα σας παρακαλούσαμε να διευκρινίσετε αν λύση με επεξεργαστές Intel Xeon E5-2680 

v4 (35M Cache, 2.40 GHz) είναι αποδεκτή." 
 

 ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 

Επί του συγκεκριμένου ερωτήματος, ανακοινώνουμε τα κάτωθι: 

 

"Προφανώς, το ερώτημα αναφέρεται στην απαίτηση του Διαγωνισμού για την προσφορά 

επεξεργαστών με χρονισμό >= 2.6GHz. 

 

https://ark.intel.com/
https://www.spec.org/


Η εν λόγω προδιαγραφή, που ορίζει τον χρονισμό, έχει τεθεί με στόχο να προσφερθεί 

επεξεργαστής ίδιων ή καλύτερων δυνατοτήτων με τους υπάρχοντες. 

Στην συγκεκριμένη περίπτωση, ο E5-2680 v4 με χρονισμό στα 2.40 GHz και με απόδοση 

1.240  SPECint*rate_base2006 Score, κατά παρέκκλιση της συγκεκριμένης 

προδιαγραφής, θεωρείται αποδεκτός δεδομένου του ότι έχει καλύτερη απόδοση από τους 

υπάρχοντες (E5-2690 v3 και E5-2680 v2) που είναι και το μέτρο σύγκρισης. 

 

Εν προκειμένω, η προσφορά του E5-2680 v4 με χρονισμό στα 2.40 GHz μπορεί να 

θεωρηθεί ως μη ουσιώδης παρέκκλιση των απαιτήσεων του Διαγωνισμού" 

 

 
Στις 07/12/2016 κατατέθηκε το παρακάτω ερώτημα σε σχέση με τον Διαγωνισμό "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΡ-ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

(HPC-CLUSTER) - Αρ. Πρωτ. 11758" 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 2: 

Στην Α/Α SS 5.2 ζητείται: Αριθμός θυρών Ethernet 10 Gbps SFP+ >=4  

 

Παρακαλούμε διευκρινίστε αν απαιτείται να προσφερθούν και ισάριθμα transceivers.  

 

 ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 

Όχι δεν απαιτείται. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


