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Αγαπεηνί Κύξηνη, Σε ζπλέρεηα ηεο παξαπάλσ
δηαβνύιεπζεο θαη πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπκε λα
θαηαζέζνπκε αληαγσληζηηθή πξόηαζε θαηά ηελ θάζε ηεο
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ, πξνηείλνπκε ηηο παξαθάησ
αιιαγέο επη ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ Πίλαθαο 1.1.
Σύζηεκα Δμππεξεηεηώλ Πξνδηαγξαθή 19 • Η
ζπγθεθξηκέλε πξνδηαγξαθή ππνζηεξίδεηαη από
ζπγθεθξηκέλν θαηαζθεπαζηή θαη απνθιείεη άιινλ
θαηαζθεπαζηή από ηελ ζπκκεηνρή ζηνλ ελ ιόγσ
δηαγσληζκό. Γηα ιόγνπο ηζνλνκίαο παξαθαινύκε λα
αθαηξεζεί ε ρσξεηηθόηεηα ησλ 16 GB θαη νη
πξνηεηλόκελεο internal SD θάξηεο λα είλαη
πηζηνπνηεκέλεο από ηνλ θαηαζθεπαζηή γηα ηελ
εγθαηάζηαζε ηνπ VMware ESXi Hypervisor
Πξνδηαγξαθή 25 • Σηελ ζπγθεθξηκέλε πξνδηαγξαθή
δηαπηζηώλνπκε όηη ιείπνπλ ηα αξρηθά γξάκκαηα. •
Πξνηείλνπκε επίζεο γηα θάζε κηα απαίηεζε λα αλαιπζεί
ηη αθξηβώο απαηηείηαη από ην ζύζηεκα πρ server
configuration backup – ηη αθξηβώο απαηηείηαη λα
ππνζηεξίδεηαη Πξνδηαγξαθή 26 • Σηνλ δηαγσληζκό
ππάξρεη απαίηεζε γηα 7 ρξόληα γηα ηνπο εμππεξεηεηέο
ελώ γηα ηα απνζεθεπηηθά ζπζηήκαηα ε απαίηεζε γηα
ππνζηήξημε είλαη 5 & 6 ρξόληα. Πξνηείλνπκε ην ζύλνιν
ηνπ εμνπιηζκνύ λα έρεη ηελ ίδηα δηάξθεηα ππνζηήξημεο ,
νπόηε ε ππνζηήξημε λα γίλεη 5 ρξόληα γηα ην ζύλνιν ηνπ
εμνπιηζκνύ Πίλαθαο 1.2 .Κύξην απνζεθεπηηθό ζύζηεκα
ζην θηίξην Τερληθώλ Υπεξεζηώλ Πξνδηαγξαθή 8 • Τν
θύξην ραξαθηεξηζηηθό ηνπ απνζεθεπηηθνύ ζπζηήκαηνο
είλαη ε σθέιηκε ρσξεηηθόηεηα θαη όρη ε Raw
ρσξεηηθόηεηα . Γηα ην ιόγν απηό πξνηείλνπκε λα αιιάμεη
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ε raw ρσξεηηθόηεηά ζε σθέιηκε ρσξεηηθόηεηα. • Δπίζεο
ρξεηάδεηαη λα αλαθεξζεί ην raid πνπ ζα πινπνηεζεί γηα λα
επηηεπρζεί ε σθέιηκε ρσξεηηθόηεηα θαζώο θαη ε
απόδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο κεηά ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ
deduplication/compression. • Σηελ απόδνζε ηνπ
ζπζηήκαηνο ρξεηάδεηαη λα αλαθεξζεί ην Block size
θαζώο θαη ην read /write ratio Πξνδηαγξαθή 10 • Η
ζπγθεθξηκέλε πξνδηαγξαθή αλαθέξεηαη ζηελ κλήκε πνπ
πξέπεη λα έρεη ην απνζεθεπηηθό ζύζηεκα γηα λα πινπνηεί
ηηο δηάθνξεο δηεξγαζίεο όπσο deduplication/compression.
Οη ζπγθεθξηκέλεο δηεξγαζίεο απαηηνύλ κεγάιε
επεμεξγαζηηθή ηζρύ γηα λα κελ ππάξρεη επίπησζε ζηελ
απόδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο .Γηα ην ιόγν απηό πξνηείλνπκε
ε ζπγθεθξηκέλε πξνδηαγξαθή λα αιιαρζεί ζε “Να
δηαζέηεη κλήκε NVRAM ε ηζνδύλακα 2 επεμεξγαζηέο
αλά controller” Πξνδηαγξαθή 12 • Η ζπγθεθξηκέλε
πξνδηαγξαθή απνθιείεη ηνπο άιινπο θαηαζθεπαζηέο
εθηόο ελόο, από ηελ ζπκκεηνρή ζηνλ ελ ιόγσ
δηαγσληζκό. Γηα ιόγνπο ηζνλνκίαο πξνηείλνπκε λα
αιιάμεη ε πξνδηαγξαθή ζε “ζύξεο επηθνηλσλίαο FC 16
Gbps ≥2 αλά controller “ Πξνδηαγξαθή 15 • Δπεηδή ην
απνζεθεπηηθό ζύζηεκα είλαη ην θύξην δνκηθό ζηνηρείν
θαη ρξεηάδεηαη λα ππάξρεη επεθηαζηκόηεηαο ζε δίζθνπο
πξνηείλνπκε λα αιιαρζεί ε πξνδηαγξαθή ζε: «Μέγηζηνο
αξηζκόο ππνζηεξηδόκελσλ δίζθσλ ρσξίο πξνζζήθε
επηπιένλ RAID controllers ή κλήκεο cache ζηνπο
ειεγθηέο απηνύο≥ 240 Πξνδηαγξαθή 20 • Σηελ
πξνδηαγξαθή αλαθέξεηαη όηη ην απνζεθεπηηθό ζύζηεκα
ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεη double parity & triple parity.Τα
ζύγρξνλα απνζεθεπηηθά ζπζηήκαηα δηαζέηνπλ
κεραληζκνύο εηδνπνίεζεο pre failure alerts ζε πεξίπησζε
πνπ ππάξρεη πξόβιεκα ζε δίζθνπο θαη πξνιακβάλεη
νπνηαδήπνηε αζηνρία. Γηα ην ιόγν απηό πξνηείλνπκε λα
δηαγξαθεί ε πξνδηαγξαθή γηα ππνζηήξημε triple parity. Σε
αληίζεηε πεξίπησζε ε πξνδηαγξαθή triple parity άιινπο
θαηαζθεπαζηέο εθηόο ελόο, από ηελ ζπκκεηνρή ζηνλ ελ
ιόγν δηαγσληζκό. Πξνδηαγξαθή 22 • Ο θάζε
θαηαζθεπαζηήο έρεη ζρεδηάζεη ην απνζεθεπηηθό ζύζηεκα
ηνπ κε βάζε ηνπο αιγνξίζκνπο ηνπ πνπ έρεη αλαπηύμεη
θαη κπνξεί νη ηερληθέο λα βαζίδνληαη ζε 4k/8k/16k block
size . Γηα ην ιόγν απηό πξνηείλνπκε ε ζπγθεθξηκέλε
πξνδηαγξαθή λα αιιαρζεί ζε “Να αλαθεξζνύλ νη
ηερληθέο πιήξσο εθκεηάιιεπζεο ησλ block size θαηά ηελ
δηάξθεηα ηνπ compaction” Πξνδηαγξαθή 25 • Τα
ζύγρξνλα απνζεθεπηηθά ζπζηήκαηα ππνζηεξίδνπλ ηόζν
ζύγρξνλν όζν θαη αζύγρξνλν replication. Γηα ην ιόγν
απηό πξνηείλνπκε ην απνζεθεπηηθό ζύζηεκα λα
ππνζηεξίδεη ηόζν αζύγρξνλν όζν θαη ζύγρξνλν
replication θαη ε πξνδηαγξαθή λα αιιαρζεί ζε

“Γπλαηόηεηα αζύγρξνλνπ/ ζπγρξόλνπ replication κε
αληίζηνηρν απνκαθξπζκέλν ζύζηεκα ηνπ ηδίνπ
Καηαζθεπαζηή. Να πεξηιακβάλεηαη ζηελ πξνζθνξά. “
Πξνδηαγξαθή 26 • Σηελ πξνδηαγξαθή δελ αλαθέξεηαη ε
απόθξηζε πνπ ρξεηάδεηαη λα ππάξρεη ζε πεξίπησζε
πξνβιήκαηνο. Γηα ην ιόγν απηό πξνηείλνπκε λα αιιαρζεί
ζε • “Τερληθή ππνζηήξημε από ηνλ θαηαζθεπαζηή
24x7x365 κε ηέζζεξηο (4) ώξεο απόθξηζε“ Πίλαθαο 1.3
.Κύξην απνζεθεπηηθό ζύζηεκα ζην θηίξην ηνπ
Γεκαξρείνπ Σπθεώλ Πξνδηαγξαθή 8 • Τν θύξην
ραξαθηεξηζηηθό ηνπ απνζεθεπηηθνύ ζπζηήκαηνο είλαη ε
σθέιηκε ρσξεηηθόηεηα θαη όρη ε Raw ρσξεηηθόηεηα . Γηα
ην ιόγν απηό πξνηείλνπκε λα αιιάμεη ε raw
ρσξεηηθόηεηά ζε σθέιηκε ρσξεηηθόηεηα. • Δπίζεο
ρξεηάδεηαη λα αλαθεξζεί ην raid πνπ ζα πινπνηεζεί γηα λα
επηηεπρζεί ε σθέιηκε ρσξεηηθόηεηα θαζώο θαη ε
απόδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο κεηά ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ
deduplication/compression. • Σηελ απόδνζε ηνπ
ζπζηήκαηνο ρξεηάδεηαη λα αλαθεξζεί ην Block size
θαζώο θαη ην read /write ratio Πξνδηαγξαθή 9 • H ρξήζε
ησλ SSD δίζθσλ γηα Flash απμάλεη ηελ απόδνζε ηνπ
ζπζηήκαηνο κόλν ζε πεξηβάιινληα πνπ είλαη read
Intensive. Σε πεξηβάιινληα πνπ είλαη κηθηά (read * write)
θαη πνπ είλαη ε πιεηνλόηεηα ησλ ρξεζηώλ , ε ρξήζε ησλ
SSD δελ απμάλεη ηελ απόδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Γηα ην
ιόγν απηό θαη γηα κεγαιύηεξε εθκεηάιιεπζε ηνπ
εμνπιηζκνύ πξνηείλνπκε ε ζπγθεθξηκέλε ρσξεηηθόηεηα
(3.7 TB) λα κπνξεί λα δηαλεκεζεί θαη σο cache αιιά θαη
σο δηαζέζηκνο ρώξνο γηα λα ηνπο host: “Να πξνζθεξζεί
raw ρσξεηηθόηεηα ζε δίζθνπο SSD γηα flash cache θαη
γηα λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη σο δηαζέζηκνο
ρώξνο≥3.7 ΤΒ “ Πξνδηαγξαθή 11 • Η ζπγθεθξηκέλε
πξνδηαγξαθή αλαθέξεηαη ζηελ κλήκε πνπ πξέπεη λα έρεη
ην απνζεθεπηηθό ζύζηεκα γηα λα πινπνηεί ηηο δηάθνξεο
δηεξγαζίεο όπσο dedup/compression. Οη ζπγθεθξηκέλεο
δηεξγαζίεο απαηηνύλ κεγάιε επεμεξγαζηηθή ηζρύ γηα λα
κελ ππάξρεη επίπησζε ζηελ απόδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο
.Γηα ην ιόγν απηό πξνηείλνπκε ε ζπγθεθξηκέλε
πξνδηαγξαθή λα αιιαρζεί ζε: “Να δηαζέηεη κλήκε
NVME ≥ 512 GB ε ηζνδύλακα 2 επεμεξγαζηέο αλά
controller” Πξνδηαγξαθή 13 • Η ζπγθεθξηκέλε
πξνδηαγξαθή απνθιείεη όινπο ηνπο θαηαζθεπαζηέο εθηόο
ελόο από ηελ ζπκκεηνρή ζηνλ ελ ιόγσ δηαγσληζκό. Γηα
ιόγνπο ηζνλνκίαο πξνηείλνπκε λα αιιάμεη ε πξνδηαγξαθή
ζε “ζύξεο επηθνηλσλίαο FC 16 Gbps ≥2 αλά controller “
Πξνδηαγξαθή 16 • Δπεηδή ην απνζεθεπηηθό ζύζηεκα
είλαη ην θύξην δνκηθό ζηνηρείν θαη ρξεηάδεηαη λα ππάξρεη
επεθηαζηκόηεηαο ζε δίζθνπο πξνηείλνπκε λα αιιαρζεί ε
πξνδηαγξαθή ζε: «Μέγηζηνο αξηζκόο ππνζηεξηδόκελσλ

δίζθσλ ρσξίο πξνζζήθε επηπιένλ RAID controllers ή
κλήκεο cache ζηνπο ειεγθηέο απηνύο≥ 240 Πξνδηαγξαθή
20 • Σηελ πξνδηαγξαθή αλαθέξεηαη όηη ην απνζεθεπηηθό
ζύζηεκα ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεη double parity & triple
parity.Τα ζύγρξνλα απνζεθεπηηθά ζπζηήκαηα δηαζέηνπλ
κεραληζκνύο εηδνπνίεζεο pre failure alerts ζε πεξίπησζε
πνπ ππάξρεη πξόβιεκα ζε δίζθνπο θαη πξνιακβάλεη
νπνηαδήπνηε αζηνρία. Γηα ην ιόγν απηό πξνηείλνπκε λα
δηαγξαθεί ε πξνδηαγξαθή γηα ππνζηήξημε triple parity. Σε
αληίζεηε πεξίπησζε ε πξνδηαγξαθή triple parity
απνθιείεη όινπο ηνπο θαηαζθεπαζηέο εθηόο ελόο από ηελ
ζπκκεηνρή ζηνλ ελ ιόγν δηαγσληζκό. Πξνδηαγξαθή 22 •
Ο θάζε θαηαζθεπαζηήο έρεη ζρεδηάζεη ην απνζεθεπηηθό
ζύζηεκα ηνπ κε βάζε ηνπο αιγνξίζκνπο ηνπ πνπ έρεη
αλαπηύμεη θαη κπνξεί νη ηερληθέο λα βαζίδνληαη ζε
4k/8k/16k block size . Γηα ην ιόγν απηό πξνηείλνπκε ε
ζπγθεθξηκέλε πξνδηαγξαθή λα αιιαρζεί ζε “Να
αλαθεξζνύλ νη ηερληθέο πιήξσο εθκεηάιιεπζεο ησλ
block size θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ compaction”
Πξνδηαγξαθή 25 • Τα ζύγρξνλα απνζεθεπηηθά
ζπζηήκαηα ππνζηεξίδνπλ ηόζν ζύγρξνλν όζν θαη
αζύγρξνλν replication. Γηα ην ιόγν απηό πξνηείλνπκε ην
απνζεθεπηηθό ζύζηεκα λα ππνζηεξίδεη ηόζν αζύγρξνλν
όζν θαη ζύγρξνλν replication θαη ε πξνδηαγξαθή λα
αιιαρζεί ζε “Γπλαηόηεηα αζύγρξνλνπ/ ζπγρξόλνπ
replication κε αληίζηνηρν απνκαθξπζκέλν ζύζηεκα ηνπ
ηδίνπ Καηαζθεπαζηή. Να πεξηιακβάλεηαη ζηελ
πξνζθνξά. “ Πξνδηαγξαθή 26 • Σηελ πξνδηαγξαθή δελ
αλαθέξεηαη ε απόθξηζε πνπ ρξεηάδεηαη λα ππάξρεη ζε
πεξίπησζε πξνβιήκαηνο. Γηα ην ιόγν απηό πξνηείλνπκε
λα αιιαρζεί ζε “Τερληθή ππνζηήξημε από ηνλ
θαηαζθεπαζηή 24x7x365 κε ηέζζεξηο (4) ώξεο απόθξηζε“
Πίλαθαο 1.8 . Απνζεθεπηηθό Σύζηεκα ηνπ θηηξίνπ
Τερληθώλ Υπεξεζηώλ γηα ηε ιήςε αληηγξάθσλ αζθαιείαο
Πξνδηαγξαθή 8 • Τν θύξην ραξαθηεξηζηηθό ηνπ
απνζεθεπηηθνύ ζπζηήκαηνο είλαη ε σθέιηκε
ρσξεηηθόηεηα θαη όρη ε Raw ρσξεηηθόηεηα . Γηα ην ιόγν
απηό πξνηείλνπκε λα αιιάμεη ε raw ρσξεηηθόηεηά ζε
σθέιηκε ρσξεηηθόηεηα. Πξνδηαγξαθή 10 • Η
ζπγθεθξηκέλε πξνδηαγξαθή αλαθέξεηαη ζηελ κλήκε πνπ
πξέπεη λα έρεη ην απνζεθεπηηθό ζύζηεκα γηα λα πινπνηεί
ηηο δηάθνξεο δηεξγαζίεο όπσο dedup/compression. Οη
ζπγθεθξηκέλεο δηεξγαζίεο απαηηνύλ κεγάιε
επεμεξγαζηηθή ηζρύ γηα λα κελ ππάξρεη επίπησζε ζηελ
απόδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο .Γηα ην ιόγν απηό πξνηείλνπκε
ε ζπγθεθξηκέλε πξνδηαγξαθή λα αιιαρζεί ζε: “Να
δηαζέηεη κλήκε NVME ≥ 512 GB ε ηζνδύλακα 2
επεμεξγαζηέο αλά controller” Πξνδηαγξαθή 12 • Η
ζπγθεθξηκέλε πξνδηαγξαθή απνθιείεη όινπο ηνπο

θαηαζθεπαζηέο εθηόο ελόο από ηελ ζπκκεηνρή ζηνλ ελ
ιόγσ δηαγσληζκό. Γηα ιόγνπο ηζνλνκίαο πξνηείλνπκε λα
αιιάμεη ε πξνδηαγξαθή ζε “ζύξεο επηθνηλσλίαο FC 16
Gbps ≥2 αλά controller “ Πξνδηαγξαθή 15 • Δπεηδή ην
απνζεθεπηηθό ζύζηεκα είλαη ην θύξην δνκηθό ζηνηρείν
θαη ρξεηάδεηαη λα ππάξρεη επεθηαζηκόηεηαο ζε δίζθνπο
πξνηείλνπκε λα αιιαρζεί ε πξνδηαγξαθή ζε: «Μέγηζηνο
αξηζκόο ππνζηεξηδόκελσλ δίζθσλ ρσξίο πξνζζήθε
επηπιένλ RAID controllers ή κλήκεο cache ζηνπο
ειεγθηέο απηνύο≥ 240 Πξνδηαγξαθή 19 • Σηελ
πξνδηαγξαθή αλαθέξεηαη όηη ην απνζεθεπηηθό ζύζηεκα
ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεη double parity & triple parity.Τα
ζύγρξνλα απνζεθεπηηθά ζπζηήκαηα δηαζέηνπλ
κεραληζκνύο εηδνπνίεζεο pre failure alerts ζε πεξίπησζε
πνπ ππάξρεη πξόβιεκα ζε δίζθνπο θαη πξνιακβάλεη
νπνηαδήπνηε αζηνρία. Γηα ην ιόγν απηό πξνηείλνπκε λα
δηαγξαθεί ε πξνδηαγξαθή γηα ππνζηήξημε triple parity. Σε
αληίζεηε πεξίπησζε ε πξνδηαγξαθή triple parity
απνθιείεη ηελ εηαηξεία καο από ηελ ζπκκεηνρή από ηνλ
ελ ιόγν δηαγσληζκό. Πξνδηαγξαθή 21 • Ο θάζε
θαηαζθεπαζηήο έρεη ζρεδηάζεη ην απνζεθεπηηθό ζύζηεκα
ηνπ κε βάζε ηνπο αιγνξίζκνπο ηνπ πνπ έρεη αλαπηύμεη
θαη κπνξεί νη ηερληθέο λα βαζίδνληαη ζε 4k/8k/16k block
size . Γηα ην ιόγν απηό πξνηείλνπκε ε ζπγθεθξηκέλε
πξνδηαγξαθή λα αιιαρζεί ζε “Να αλαθεξζνύλ νη
ηερληθέο πιήξσο εθκεηάιιεπζεο ησλ block size θαηά ηελ
δηάξθεηα ηνπ compaction” Πξνδηαγξαθή 25 • Σηελ
πξνδηαγξαθή δελ αλαθέξεηαη ε απόθξηζε πνπ ρξεηάδεηαη
λα ππάξρεη ζε πεξίπησζε πξνβιήκαηνο. Γηα ην ιόγν απηό
πξνηείλνπκε λα αιιαρζεί ζε: “Τερληθή ππνζηήξημε από
ηνλ θαηαζθεπαζηή 24x7x365 κε ηέζζεξηο (4) ώξεο
απόθξηζε“ Πίλαθαο 1.9 .Απνζεθεπηηθό Σύζηεκα ηνπ
Γεκαξρείνπ Σπθεώλ γηα ηε ιήςε αληηγξάθσλ αζθαιείαο
• Παξαθαινύκε λα αλαθεξζεί ν θαηαζθεπαζηήο θαη ην
κνληέιν ηνπ «δεηνύκελνο Κύξηνπ Απνζεθεπηηθνύ
Σπζηήκαηνο» ηνπ Γεκαξρείνπ γηα ην νπνίν δεηείηαη ε
επέθηαζε Πξνδηαγξαθή 10 • Σηελ πξνδηαγξαθή δελ
αλαθέξεηαη ε απόθξηζε πνπ ρξεηάδεηαη λα ππάξρεη ζε
πεξίπησζε πξνβιήκαηνο. Γηα ην ιόγν απηό πξνηείλνπκε
λα αιιαρζεί ζε: “Τερληθή ππνζηήξημε από ηνλ
θαηαζθεπαζηή 24x7x365 κε ηέζζεξηο (4) ώξεο απόθξηζε“

