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.Συνημμένα
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/Α Α   Σχόλιο ή Παρατήρηση 
(   ή κοινή ομάδα 
π )αρατηρήσεων
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 ( , π .)διακήρυξης άρθρο αραγρ

πΑ άντηση 
 –Δικαιούχου  

Ενσωματώθηκε 
στη 

 :Διακήρυξη

Τεκμηρίωση 
πΑ άντησης

πΥ οβάλλων 
( ,Φορέας  
Οργανισμός
,  )Εταιρεία

1 […] θα μπορούσατε να λάβετε 
υπόψη τα παρακάτω, τα οποία 
βρίσκονται σε εναρμόνιση με 
την τεχνική εξειδίκευση του 
κριτηρίου της ηλεκτρονικής 
προσβασιμότητας στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Ψηφιακή Σύγκλιση» σε 
διαδικτυακές υπηρεσίες, που 
βασίζεται - κυρίως – στις 
διεθνείς τεχνικές 
προδιαγραφές "Οδηγίες για 
την Προσβασιμότητα του
Περιεχομένου του Ιστού, 
έκδοση 2.0"  (WCAG 2.0): 1. 
Προκειμένου η αόριστη και 
νομικά μη δεσμευτική 
αναφορά της ενότητας 
Α3.12να γίνει συμβατή με τα 
αναγραφόμενα στην ενότητα 
Α3.4.1 καθώς και με την 
εξειδίκευση του κριτηρίου, θα 
μπορούσε να λάβει την 
παρακάτω μορφή: […]

ΝΑΙ Χ Τροποποιήθηκε κατάλληλα 
το κείμενο στην παράγραφο 
Α3.12.  

 Ι. Μπασδέκης

ΟΧΙ

2 […] Τέλος, αναφορά στις 
παραπάνω τεχνικές 
προδιαγραφές θα πρέπει να 
συμπεριλαμβάνεται και στον 

ΝΑΙ Χ Ενημερώθηκε αντίστοιχα η 
προδιαγραφή 17 του πίνακα 
C3.2 στους Πίνακες 
Συμμόρφωσης.

 Ι. Μπασδέκης
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Πίνακα Συμμόρφωσης 
(προδιαγραφή 17), όπου θα 
ζητείται υποχρεωτικά η θετική 
(ΝΑΙ) απάντηση». […]

ΟΧΙ

3 Πίνακας C3.1 - Απαίτηση 30 
για ταχύτητα ανάγνωσης 24X: 
Παρακαλούµε  να 
διευκρινιστεί  αν  απαιτείται 
ταχύτητα  ανάγνωσης 24Χ, 
DVD ή CD Drive,  επίσης 
παρακαλούµε να γίνουν δεκτές 
και προσφορές µε εξωτερικό 
DVD-RW.

ΝΑΙ ΙΒΜ Ελλάς Α.Ε.

ΟΧΙ X Η απαίτηση 30 αναφέρεται 
σε DVD Drive εσωτερικό.  

4 C3.1.10 Γενικές απαιτήσεις 
Παρατηρήσεις: Θεωρούµε ότι 
ένας σύγχρονος εξυπηρετητής 
αυτής της κατηγορίας,  θα 
πρέπει να περιλαµβάνει τις 
παρακάτω λειτουργίες για την 
επίτευξη της µέγιστης 
διαθεσιµότητας: 
 
-  Πρόγνωση Βλαβών - 
Predictive Failure Analysis 
(PFA) η οποία να 
παρακολουθεί συνεχώς  τα 
κρίσιµα µέρη του συστήµατος 
(Επεξεργαστές, µνήµη, VRM, 
∆ίσκους, αποθήκευσης, 
Τροφοδοτικά, Ανεµιστήρες) 
που λειτουργούν εκτός των 
standard ορίων και να παράγει 
προειδοποιήσεις ακόµα και 
πριν συµβεί η βλάβη 
αυξάνοντας έτσι τον χρόνο 
συνεχούς λειτουργίας. 
-Οπτική διάγνωση βλαβών 
(που να λειτουργεί ακόµα και 
χωρίς ρεύµα) όπως επίσης και 
διαγνωστικά LEDs τα οποία να 
καθοδηγούν γρήγορα τον 
τεχνικό στα µέρη που έχουν 
κάποια βλάβη.   
 
Οι παραπάνω λειτουργίες 
απλοποιούν το service, 
επιταχύνουν την επίλυση 
προβληµάτων και βοηθούν 
στην µέγιστη διαθεσιµότητα 
του συστήµατος. 

Επίσης για µεγαλύτερη 
ασφάλεια θα πρέπει να 
υποστηρίζει TPM 1.2, το οποίο 
είναι ένας co-processor  που 
αποθηκεύει 
κρυπτογραφηµένες 
πληροφορίες.

ΝΑΙ ΙΒΜ Ελλάς Α.Ε.

ΟΧΙ X Τα στοιχεία αυτά μπορούν 
να αναφερθούν στην 
κάλυψη της απαίτησης 58.

5 C3.1.3 Συστοιχία αποθήκευσης 
(SAN) 
 
Απαίτηση 49 για αρχική 
χωρητικότητα: 

Παρακαλούµε  να 
διευκρινιστεί  εάν  η 
παραπάνω  αναφερόµενη 
χωρητικότητα  είναι  µικτή 
(raw) ή καθαρή (Net) µετά την 
υλοποίηση προστασίας δίσκων. 
Σε περίπτωση που είναι 

ΝΑΙ X Ενημερώθηκε η απαίτηση 
49 του πίνακα C3.1 στους 
Πίνακες Συμμόρφωσης.

ΙΒΜ Ελλάς Α.Ε.

ΟΧΙ
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καθαρή, διευκρινίστε τι είδος 
προστασίας θα χρησιµοποιηθεί 
(RAID5, RAID6, RAID10) για 
τον υπολογισµό της καθαρής 
χωρητικότητας.

6 C3.1.3 Συστοιχία αποθήκευσης 
(SAN) 

Απαίτηση 52 για δίσκους ΜDL 
(Midline) SAS:

Στην κατηγορία των SAS 7,2 K 
rpm ∆ίσκων, αναλόγως  τον 
κατασκευαστή  προσφέρονται 
δίσκοι  NearLine SAS  ή 
MidLine (Mdl) SAS. Οι  δίσκοι 
αυτοί  διαθέτουν  παρόµοια 
χαρακτηριστικά απόδοσης και 
διαθεσιµότητας. 
Με βάση το παραπάνω, 
παρακαλούµε να γίνουν 
δεκτές και προσφορές δίσκων 
Nearline SAS (NL SAS).

ΝΑΙ X Ενημερώθηκε η απαίτηση 
52 του πίνακα C3.2 στους 
Πίνακες Συμμόρφωσης.

ΙΒΜ Ελλάς Α.Ε.

ΟΧΙ

7 C3.1.3 Συστοιχία αποθήκευσης 
(SAN) 
Απαίτηση 54 για µνήµη cache 
2.560MB:
Παρακαλούµε η συγκεκριµένη 
προδιαγραφή να αλλάξει σε 
ζυγό πολλαπλάσιο των 1024 
MB δηλαδή 
2x 1024ΜΒ = 2048ΜΒ ή 
4x1024ΜΒ = 4096 ΜΒ. 

ΝΑΙ X Ενημερώθηκε η 
προδιαγραφή 30 του πίνακα 
C3.2 στους Πίνακες 
Συμμόρφωσης.

ΙΒΜ Ελλάς Α.Ε.

ΟΧΙ

8 C3.1.3 Συστοιχία αποθήκευσης 
(SAN) 
Απαίτηση 55 για θύρες 10GbE 
και 1Gbit:

Παρακαλούµε να διευκρινιστεί 
o απαιτούµενος τρόπος 
σύνδεσης µε τους 
εξυπηρετητές (θα είναι 
1Gbps ή 10Gbps; Στους 
εξυπηρετητές ζητούνται 1 GbE 
ports) καθώς και πόσες θύρες 
1GbE ή 10GbE 
απαιτούνται στο ζητούµενο 
υποσύστηµα δίσκου. Για 
λόγους διατήρησης του 
κόστους σε χαµηλά 
επίπεδα, προτείνεται σύνδεση 
εξυπηρετητών και Storage µε 
1GbE.

ΝΑΙ X Ενημερώθηκε η 
προδιαγραφή 30 του πίνακα 
C3.2 στους Πίνακες 
Συμμόρφωσης.

ΙΒΜ Ελλάς Α.Ε.

ΟΧΙ
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