
Στις 12/12/2016 κατατέθηκαν τα παρακάτω ερωτήματα σε σχέση με τον Διαγωνισμό 

"ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΡ-ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (HPC-CLUSTER) - Αρ. Πρωτ. 11758" 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ Ι 

Σελ. 2: Επιβεβαιώστε ότι : Ημερομηνία και Χρόνος Αποσφράγισης των Προσφορών είναι η 

Παρασκευή 16.12.2016 και ώρα 12:30 (αναγράφει ημέρα ΠΕΜΠΤΗ) 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

«Διευκρινίζεται ότι ορθή ημερομηνία και χρόνος αποσφράγισης των προσφορών είναι η 

Παρασκευή 16.12.2016 και ώρα 12:30» 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ ΙΙ 

Σελ. 3: Επιβεβαιώστε ότι :  Χρόνος Ισχύος Προσφορών  «...12 μήνες από την επόμενη ημέρα 

της  διενέργειας του διαγωνισμού» 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

«Διευκρινίζεται ότι οι προσφορές ισχύουν επί ποινή αποκλεισμού για χρονικό διάστημα δώδεκα 

(12) μηνών από την ημέρα υποβολής προσφορών.» 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ ΙΙΙ 

Σελ.10, Αρθρο 7, A. Δικαιολογητικά Πιστοποίησης Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής 

Ικανότητας: αναφέρεται ότι : «….Οι Υποψήφιοι οφείλουν να αποδείξουν την ανωτέρω ελάχιστη 

προϋπόθεση συμμετοχής, καταθέτοντας με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης τα ακόλουθα 

στοιχεία τεκμηρίωσης: Απλά αντίγραφα ή αποσπάσματα Ισολογισμών των τελευταίων τριών (3) 

διαχειριστικών χρήσεων (2013, 2014, 2015)…». Παρακαλώ να διευκρινιστεί αν τα συγκεκριμένα 

δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν μόνο σε περίπτωση κατακύρωσης ή απαιτείται να 

κατατεθούν και κατά τη διαγωνιστική διαδικασία στον φάκελο των δικαιολογητικών 

συμμετοχής. 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

«Διευκρινίζεται ότι τα συγκεκριμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν μόνο σε 

περίπτωση κατακύρωσης από τον προσωρινό Ανάδοχο» 

ΕΡΩΤΗΜΑ ΙV 

Σελ. 11, Αρθρο7, Β. Δικαιολογητικά Πιστοποίησης Τεχνικής & Επαγγελματικής Ικανότητας: 

αναφέρεται ότι : «…Εάν η Αναθέτουσα Αρχή των έργων αυτών ήταν ιδιώτης, ως στοιχείο 



τεκμηρίωσης υποβάλλεται δήλωση είτε του ιδιώτη, είτε του υποψηφίου Αναδόχου ή ισοδύναμα 

έγγραφα…». Παρακαλώ διευκρινίστε αν Υπεύθυνη Δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου με 

περιγραφόμενα έργα που έχει υλοποιήσει, καλύπτει την απάιτηση? 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

«Διευκρινίζεται ότι μόνο στην περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή των έργων αυτών ήταν 

ιδιώτης, ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται δήλωση είτε του ιδιώτη, είτε του υποψηφίου 

Αναδόχου. Αν Εάν η Αναθέτουσα Αρχή των έργων αυτών ήταν Δημόσιος Φορέας ως στοιχείο 

τεκμηρίωσης υποβάλλεται πιστοποιητικό ή πρωτόκολλο παραλαβής που συντάσσεται από την 

αρμόδια Δημόσια Αρχή. Σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως της φύσης της αναθέτουσας Αρχής, 

μπορούν να υποβληθούν και ισοδύναμα έγγραφα (όπως τιμολόγια με εξοφλήσεις και συμβάσεις 

κ.α.) ως στοιχεία τεκμηρίωσης.» 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ V 

Σελ.22, Άρθρο 24.3: αναφέρεται ότι «Όσα από τα δικαιολογητικά και λοιπά έγγραφα της 

προσφοράς είναι ξενόγλωσσα θα πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύονται από επίσημη 

μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα». Παρακαλώ διευκρινίστε σε αυτό περιλαμβάνονται και όλα 

τα συνοδευτικά εγχειρίδια (Manuals) του κατασκευαστή? 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

«Διευκρινίζεται ότι τα συνοδευτικά εγχειρίδια (Manuals) του κατασκευαστή στα αγγλικά 

υποβάλλονται χωρίς επίσημη μετάφραση». 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ VI 

Σελ. 24, Τεχνικές Προδιαγραφές: Το περιεχόμενο των  Α/Α SS 1.5  & SS 1.6 είναι πανομοιότυπο. 

Παρακαλώ διευκρινίστε το σκοπό που ικανοποιεί. 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Πρόκειται περί τυπογραφικού λάθους. 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ VII 

Σελ. 25, Α/Α SS 4.1 και Σελ. 28, SC 4.1: Αναφέρεται ότι «Ελεγκτής δίσκων τεχνολογίας SAS 6Gbps». 

Δεδομένου ότι η ύπαρξη Raid Controller με αυτή την ταχύτητα μειώνει κατά το ήμισυ την 

απόδοση των σκληρών δίσκων SAS 12Gbps που ζητούνται παρακάτω (SS 4.5 & SS 4.6), παρακαλώ 

διευκρινίστε αν επιθυμείτε να διατηρήσετε τη συγκεκριμένη προδιαγραφή ή  θα πρέπει να 

επιλεγεί Raid Controller με ταχύτητα 12Gbps (που είναι η μόνη λογική επιλογή για την 

αξιοποίηση της ταχύτητας των δίσκων που περιγράφονται) 



ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Οι προδιαγραφές που αναφέρονται στην προκήρυξη αφορούν στις ελάχιστες αποδεκτές. Εφόσον 

ο προσφέρων μπορεί να υπερ-καλύψει τις συγκεκριμένες ( ή όποιες άλλες) προδιαγραφές, είναι 

δεδομένο ‘ότι αυτές θα γίνουν αποδεκτές. 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ VIII 

Σελ. 25, Α/Α SS 4.2 και Σελ. 28, SC 4.2: Αναφέρεται ότι «Υποστήριξη hardware RAID levels 0, 1, 5, 

1+0”. Παρακαλώ διευκρινίστε αν με τον όρο RAID levels 1+0,  αναφέρεστε στο κοινώς λεγόμενο 

RAID 10. 

AΠΑΝΤΗΣΗ  

Ναι, πρόκειται για την ίδια διάταξη οργάνωσης RAID 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ IX 

Σελ. 25, Α/Α SS 4.3 και Σελ. 28, SC 4.3: Αναφέρεται ότι «Raid Controller Cache -> …protected 

FBWC”. Δεδομένου ότι η συγκεκριμένη ορολογία αφορά συγκεκριμένο κατασκευαστή H/W και 

για λόγους μη αποκλεισμού άλλων κατασκευαστών, παρακαλώ διευκρινίστε ότι η ύπαρξη 

Battery Backup (την οποία ουσιατικά περιγράφει ο όρος FBWC) για τον προτεινόμενο Raid 

Controller, ικανοποιεί πλήρως το σύνολο της συγκεκριμένης προδιαγραφής. 

AΠΑΝΤΗΣΗ 

Όπως σωστά παρατηρείται, με τον όρο FBWC (Flash backed write cache) ζητείται να υπάρχει η 

δυνατότητα αποθήκευσης των δεδομένων που τυχόν υπάρχουν στην cache του controller σε 

περίπτωση διακοπής ρεύματος στο σύστημα. Η ύπαρξη battery backup ικανοποιεί πλήρως την 

προδιαγραφή. 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ X 

Σελ. 25, Α/Α SS 4.5, SS 4.6 & SS 4.7 και Σελ. 28, SC 4.5 & SC 4.6: Παρακαλώ επιβεβαιώστε ότι με ο 

όρος SFF format, αναφέρεται στους δίσκους τύπου 2,5” και ότι η αναφορά αυτή καλύπτει τη 

συγκεκριμένη απαίτηση 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Ο όρος SFF (small form factor) αναφέρεται στους δίσκους τύπου 2,5” 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ XI 



Σελ. 26, Α/Α SS 5.4 και Σελ. 28, SC 5.3: Αναφέρεται ότι «Controller BCM 5720 / 57810 ή 

αντίστοιχοι». Παρακαλώ διευκρινήστε αν με τον όρο αντίστοιχοι εννοείτε controllers με τα 

χαρακτηριστικά που αναφέρονται στα SS 5.1 & SS 5.2 & SS 5.3 και SC 5.1 & SC 5.2 

AΠΑΝΤΗΣΗ 

Στην συγκεκριμένη προδιαγραφή ζητείται οι αντίστοιχοι controllers να είναι σε θέση να παρέχουν 

τις ίδιες λειτουργίες που προσφέρουν οι αναφερόμενοι ASIC (π.χ. I/O Virtualization, TSS, Jumbo 

support, VLAN support, tagging, trunking κλπ). 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ XII 

Σελ. 26, Α/Α SS 7.1 και Σελ. 28, SC 7.1: Αναφέρεται ότι: «Δύο (2) τροφοδοτικά 750W/550W...». 

Παρακαλώ επιβεβαιώστε ότι τροφοδοτικά μεγαλύτερα των 750W/550W, θα είναι αποδεκτά 

AΠΑΝΤΗΣΗ 

Ναι, είναι αποδεκτά. 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ XIII 

Σελ. 26, Α/Α SS 7.8 και Σελ. 29, SC 7.8: Αναφέρεται ότι: «SD Slots:Internal Secure  Να αναφερθεί». 

Παρακαλώ επιβεβαιώστε αν είναι υποχρεωτική η ύπαρξη των ανωτέρω slots ή αν απλώς 

απαιτείται να αναφερθεί η ύπαρξη ή μη ύπαρξή τους. Σε περίπτωση δε, που η ύπαρξη τους είναι 

υποχρεωτική, παρακαλώ επιβεβαιώστε ότι είναι αποδεκτή η λύση η οποία περιλαμβάνει προϊόν 

με αντίστοιχη τεχνολογία και συγκεκριμένα τη. Serial ATA Disk on Module (SATADOM). 

AΠΑΝΤΗΣΗ 

Η ύπαρξη των αναφερόμενων υποδοχών δεν είναι υποχρεωτική αλλά η υποστήριξη ή/και ύπαρξη 

τους θα εκτιμηθεί θετικά. 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ XIV 

Σελ. 26 SS 8.3 & Σελ. 29 SC 8.3: Αναφέρεται ότι: «Η προσφερόμενη εγγύηση – τεχνικη υποστήριξη 

θα πρέπει να προσφέρεται από τον κατασκευαστή του server». Δεδομένου ότι οι περισσότεροι 

εκ των επώνυμων κατασκευαστών H/W παρέχουν τις υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης των 

προϊόντων τους στην ελληνική΄αγορά, μέσω τοπικών συνεργατών (ελληνικές εταιρείες), 

παρακαλώ επιβεβαιώστε ότι η υποβολή Επίσημης Βεβαίωσης από τον κατασκευαστή του server 

ότι εξουσιοδοτεί τον αντιπρόσωπο του στην Ελλάδα για την παροχή της τεχνικής υποστήριξης 

των προϊόντων του, θα γίνει αποδεκτή και θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις της Διακήρυξης. 

AΠΑΝΤΗΣΗ 



Με τον χαρακτηρισμό «κατασκευαστής» υπονοείται ο ίδιος ο κατασκευαστής ή οποιοσδήποτε 

επίσημα αναγνωρισμένος αντιπρόσωπός του που αποδεδειγμένα είναι σε θέση να παράσχει τις 

εν λόγω υπηρεσίες. Η επίσημη βεβαίωση του κατασκευαστή είναι αναμενόμενη και απαραίτητη. 

 


