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Θέμα: Ανακοίνωση αποτελεσμάτων μετά από την διενέργεια ανοικτής Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών
Προδιαγραφών της Διακήρυξης για την «Προμήθεια υλικού, λογισμικού και υπηρεσιών για την
αναβάθμιση/επέκταση της πληροφοριακής υποδομής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς» συνολικού
προϋπολογισμού 460.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24% (570.400,00€ με Φ.Π.Α. 24%).

Μετά την διενέργεια της ανοικτής Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών της Διακήρυξης (με
ΑΔΑΜ: 21DIAB000017573) για την «Προμήθεια υλικού, λογισμικού και υπηρεσιών για την
αναβάθμιση/επέκταση της πληροφοριακής υποδομής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς» συνολικού
προϋπολογισμού 460.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24% (570.400,00€ με Φ.Π.Α. 24%), που έληξε την 15η Ιουλίου
2021, παραθέτουμε τα σχόλια (αποτελέσματα), που αναρτήθηκαν στα πλαίσια της ανωτέρω διαβούλευσης.

ΣΧΟΛΙΟ 1:
Εταιρεία: Microsoft
Πίνακας Γ’ – Λογισμικά Εξυπηρετητών Πίνακα Α’ και Πίνακα Β’
Αναφορικά με το λογισμικό Microsoft Windows Server στις προδιαγραφές 7 και 8:
Προκειμένου η Επιτροπή να αποκομίσει τα μέγιστα οφέλη από τη προμήθεια του λογισμικού εξυπηρετητών,
προτείνουμε την τροποποίηση των σχετικών προδιαγραφών ώστε να απαιτείται η προμήθεια μέσω
επίσημης κυβερνητικής άδειας στο όνομα του φορέα με το δικαίωμα μεταφοράς και επανεγκατάστασης του
Windows Server σε οποιοδήποτε εξυπηρετητή του φορέα αποτελώντας περιουσιακό στοιχείο λογισμικού
της Επιτροπής.
Παράλληλα με την αξιοποίηση της επίσημης υποστήριξης λογισμικού Microsoft Software Assurance,
εξασφαλίζεται η διάθεση των νέων εκδόσεων λογισμικού καθόλη τη διάρκεια ισχύος της και παράλληλα
προσφέρονται επιπρόσθετα σημαντικά πλεονέκτηματα μεταξύ άλλων: ταχύτερη επανάκαμψη από
καταστροφή, failover δικαιώματα χρήσης και φορητότητας λογισμικού εντός συστοιχίας διακομιστών.
Επομένως προτείνεται η εξής προσθήκη:
«Οι Microsoft Windows Server άδειες να προσφερθούν, σε μορφή επίσημης συνολικής κυβερνητικής άδειας
στο όνομα του Φορέα, χωρίς χρονικούς περιορισμούς, η οποία να παρέχει το δικαίωμα μεταφοράς και
χρήσης του σε οποιοδήποτε υπολογιστικό σύστημα του Φορέα μαζί με Software Assurance για τρία (3) έτη.»
ΣΧΟΛΙΟ 2:
Εταιρεία: Dell Technologies
Παρατηρήσεις επί της διαβούλευσης
Σας παραθέτουμε τις παρατηρήσεις μας για αλλαγή ή και βελτιώση των προδιαγραφών έτσι ώστε να είναι
δυνατή η συμμετοχή των προιόντων DellEMC στον διαγωνισμό.
1.Παρατηρήσεις για τις απαιτήσεις του ΠΙΝΑΚΑΣ Α’ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑ SERVER ΤΥΠΟΥ Α (VIRTUALIZED SERVERS)

Σημείο 18 «Ονομαστική συχνότητα μνήμης ≥ PC4-23466» Προτείνεται να γίνει ≥3200
Σημείο 26 “Υποστήριξη security: ….Secure UEFI, …” Προτείνεται να γίνει UEFI Secure Boot
Σημείο 47 «Μηνιαία assessments και performance recommendations από τον κατασκευαστή» Προτείνεται
να γίνει τριμηνιαία
2. Παρατηρήσεις για τις απαιτήσεις του ΠΙΝΑΚΑΣ Β’ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ SERVERS ΤΥΠΟΥ Β – (DC,
BACKUP SERVER )
Σημείο 17 Ονομαστική συχνότητα μνήμης ≥ PC4-19200 Προτείνεται να γίνει ≥3200
Σημείο 26 “Υποστήριξη security: ….Secure UEFI, …” Προτείνεται να γίνει UEFI Secure Boot
Σημείο 48 «Μηνιαία assessments και performance recommendations από τον κατασκευαστή» Προτείνεται
να γίνει τριμηνιαία
3. Παρατηρήσεις για τις απαιτήσεις του ΠΙΝΑΚΑΣ Ε’ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (STORAGE
SYSTEM)
Σημείο 17 «30 Προσφερόμενη cache τύπου Solid State Drive (Raw) ≥ 5TB» Προτείνεται να ισχύει μόνο ι σε
περίπτωση προσφοράς υβριδικού συστήματος (SSD+HDD) καθώς σε περίπτωση All SSD συστήματος η
προσθήλη SSD cache δεν θα δώσει κάποιο πλεονέκτημα
Σημείο «43 Να προσφερθεί η δυνατότητα Automated Storage Tiering μεταξύ FLASH και SAS δίσκων»
Προτείνεται να ισχύει μόνο σε περίπτωση προσφοράς υβριδικού συστήματος (SSD+HDD) καθώς σε
περίπτωση All SSD συστήματος δεν χρειάζεται
Σημείο 58 «Μηνιαία assessments και performance recommendations από τον κατασκευαστή» Προτείνεται
να γίνει τριμηνιαία
4. Παρατηρήσεις για τις απαιτήσεις του ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Θ’ - ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (BACKUP)
Σημείο 10 Να συμπεριληφθεί tape library με 2 drives και LTO8.
Παρακαλώ ενημερώστε εαν απαιτείτε σύστημα tape library ή συμπεριληφθεί εκ παραδρομής γιατί υπάρχει
ξεχωριστός πίνακας Ι για tape library.
Σημείο 26. Θύρες διασύνδεσης 10 Gigabit SFP+ μαζί με SFP+ SR Optic,
10GbE (να προσφερθούν οι απαραίτητοι transceivers) ≥ 2.
Προτείνεται η αλλαγή σε ≥ 4
Σημείο 28. To “Backup To Disk” Appliance να διαθέτει τουλάχιστον
2xFC32 port interfaces. (να συμπεριληφθούν οι απαραίτητοι
FC32 transceivers)
Προτείνεται η αλλαγή σε ...2xFC16 port interfaces (να συμπεριληφθούν οι απαραίτητοι
FC16 transceivers)
Σημείο 29. Να περιλαμβάνει επεξεργαστή 8-core Intel 4xxx series,
hyperthreaded ή αντίστοιχο/καλύτερο
Προτείνεται η διαγραφή της συγκεκριμένης απαίτησης ή αλλαγή σε προαιρετική
Σημείο 32 Φυσικοί δίσκοι στο σύστημα ≥ 10
Προτείνεται η αλλαγή σε ≥ 12
Σημείο 33 - 480 GB SSD for NVRAM ≥ 1
Προτείνεται η διαγραφή της συγκεκριμένης απαίτησης ή αλλαγή σε προαιρετική
Σημείο 34 - Προσφερόμενη ωφέλιμη χωρητικότητα. ≥ 32ΤΒ
Προτείνεται η αλλαγή σε ≥ 34
Σημείο 35 - Μέγιστη επεκτασιμότητα σε ωφέλιμη χωρητικότητα ≥ 60 ΤΒ
Προτείνεται η αλλαγή σε ≥ 170
Σημείο 36 -Να υποστηρίζει την παράλληλη/ταυτόχρονη δημιουργία
τουλάχιστον 90 αντιγράφων ασφαλείας σε αυτό.
Προτείνεται η αλλαγή σε τουλάχιστον 200 αντιγράφων
Επίσης προσθήκη απαίτησης για global hot spare disks.
Παραμένουμε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνηση χρειαστείτε.

Με εκτίμιηση,
George Dendrinos
Public Sector Sales Manager
Dell Technologies | Greece
Office : +30-210-8128912 mobile +30-6948-981459
George.Dendrinos@Dell.com

ΣΧΟΛΙΟ 3:
Εταιρεία: H.P.E.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Παρακάτω οι προτεινόμενες παρατηρήσεις/τροποποιήσεις προκειμένου να μπορούν να συμμετέχουν το
σύνολο των πιστοποιημένων συνεργατών του κατασκευαστή των παρεχόμενων λύσεων-προϊόντων:
• Προδιαγραφή 4: Προκειμένου να μπορούν να συμμετέχουν στο διαγωνισμό το σύνολο των
πιστοποιημένων συνεργατών του κατασκευαστή των παρεχόμενων λύσεων-προϊόντων, η προδιαγραφή να
τροποποιηθεί σε: “Απαιτείται ο Ανάδοχος του έργου να έχει πιστοποιημένους μηχανικούς για την
εγκατάσταση- παραμετροποίηση—θέση σε λειτουργία όλου του εξοπλισμού που περιλαμβάνεται στους
ΠΙΝΑΚΕΣ προδιαγραφών (ΠΙΝΑΚΕΣ Α’,Β’,Δ’,Ε’,Θ’ και Ι’) και αν δεν έχει να δύναται να παρέχονται οι
αντίστοιχες υπηρεσίες από μηχανικούς του κατασκευαστή του παρεχόμενου προϊόντος.
Επίσης απαιτείται για το λογισμικό (ΠΙΝΑΚΕΣ Γ’,Η’) να διαθέτει πιστοποιημένους μηχανικούς για
εγκατάσταση όλου του προσφερόμενου ανά κατηγορία λογισμικού (O/S, Backup s/w on premise/cloud ή
άλλο) και αν δεν έχει να δύναται να παρέχονται οι αντίστοιχες υπηρεσίες από μηχανικούς του κατασκευαστή
ή OEM συνεργάτη του παρεχόμενου λογισμικού.
Οι ίδιες απαιτήσεις ισχύουν για τις απαιτούμενες υπηρεσίες συνολικά (ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑ’).

ΣΧΟΛΙΟ 4:
Εταιρεία: H.P.E.
ΠΙΝΑΚΑΣ Α’ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑ SERVER ΤΥΠΟΥ Α - (VIRTUALIZED SERVERS)
Πολλές από τις τεχνικές προδιαγραφές παραπέμπουν σε συγκεκριμένο κατασκευαστή χωρίς να προσφέρουν
κάποια ιδιαίτερη λειτουργικότητα. Παρακάτω οι προτεινόμενες παρατηρήσεις/τροποποιήσεις προκειμένου
να μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι διεθνείς κατασκευαστές:
• Προδιαγραφή 24: Να τροποποιηθεί σε: “Υποστήριξη interfaces/standards: IPMI 2.0, DCMI, Redfish, Web
GUI, local/remote CLI, SSH”
• Προδιαγραφή 25: Να τροποποιηθεί σε: “Υποστήριξη connectivity: IPv4, IPv6, DHCP, DNS”
• Προδιαγραφή 26: Να τροποποιηθεί σε: “ Υποστήριξη security: SSL, Role-based authority, Single sign-on,
Directory services (AD ή LDAP), Secure UEFI, FIPS 140-2”
• Προδιαγραφή 32: Να τροποποιηθεί σε: “Υποστήριξη Virtual Media, Virtual Console, Serial Redirection”
• Προδιαγραφή 35: Να τροποποιηθεί σε: “Υποστήριξη Email Alerting, SNMP, Alerts για SSD wear-out, System
Event Log, Remote Syslog, Power thresholds & alerts”
• Προδιαγραφή 39: Να τροποποιηθεί σε: “Yποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα :
- Microsoft Windows Server with Hyper-V
- Red Hat Enterprise Linux
- SUSE Linux Enterprise Server
- VMware ESXi”
• Προδιαγραφή 41: Να διαγραφεί
• Προδιαγραφή 47: Να τροποποιηθεί σε: “Δύο φορές το χρόνο assessments και performance
recommendations από τον κατασκευαστή”
Σχόλιο: Σύμφωνα με την εμπειρία μας από μεγάλους οργανισμούς που υποστηρίζουμε με προληπτικές
υπηρεσίες, τα assessments και performance recommendation έχουν νόημα να εκτελούνται δύο φόρες το
χρόνο (ανά 6μήνες) λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου την ίδιο χρονική περίοδο ακολουθούν και όλα τα
καινούργια updates/patches κτλ.

ΣΧΟΛΙΟ 5:
Εταιρεία: H.P.E.
ΠΙΝΑΚΑΣ Β’ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ SERVERS ΤΥΠΟΥ Β – (DC, BACKUP SERVER )
Πολλές από τις τεχνικές προδιαγραφές παραπέμπουν σε συγκεκριμένο κατασκευαστή χωρίς να προσφέρουν
κάποια ιδιαίτερη λειτουργικότητα. Παρακάτω οι προτεινόμενες παρατηρήσεις/τροποποιήσεις προκειμένου
να μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι διεθνείς κατασκευαστές:
• Προδιαγραφή 24: Να τροποποιηθεί σε: “Υποστήριξη interfaces/standards: IPMI 2.0, DCMI, Redfish, Web
GUI, local/remote CLI, SSH”
• Προδιαγραφή 25: Να τροποποιηθεί σε: “Υποστήριξη connectivity: IPv4, IPv6, DHCP, DNS”
• Προδιαγραφή 26: Να τροποποιηθεί σε: “ Υποστήριξη security: SSL, Role-based authority, Single sign-on,
Directory services (AD ή LDAP), Secure UEFI, FIPS 140-2”
• Προδιαγραφή 32: Να τροποποιηθεί σε: “Υποστήριξη Virtual Media, Virtual Console, Serial Redirection”
• Προδιαγραφή 35: Να τροποποιηθεί σε: “Υποστήριξη Email Alerting, SNMP, Alerts για SSD wear-out, System
Event Log, Remote Syslog, Power thresholds & alerts”
• Προδιαγραφή 36: Να διαγραφεί
• Προδιαγραφή 41: Να τροποποιηθεί σε: “Yποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα :
- Microsoft Windows Server with Hyper-V
- Red Hat Enterprise Linux
- SUSE Linux Enterprise Server
- VMware ESXi”
• Προδιαγραφή 42: Να διαγραφεί
• Προδιαγραφή 48: Να τροποποιηθεί σε: “Δύο φορές το χρόνο assessments και performance
recommendations από τον κατασκευαστή”
Σχόλιο: Σύμφωνα με την εμπειρία μας από μεγάλους οργανισμούς που υποστηρίζουμε με προληπτικές
υπηρεσίες, τα assessments και performance recommendation έχουν νόημα να εκτελούνται δύο φόρες το
χρόνο (ανά 6μήνες) λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου την ίδιο χρονική περίοδο ακολουθούν και όλα τα
καινούργια updates/patches κτλ.

ΣΧΟΛΙΟ 6:
Εταιρεία: H.P.E.
ΠΙΝΑΚΑΣ Γ’ - ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑ Α’ και ΠΙΝΑΚΑ Β’
Στις συγκεκριμένες προδιαγραφές ζητείται συγκεκριμένο ονοματισμένο λογισμικό για Virtualization
(VMWare vSphere) και λειτουργικό σύστημα (Windows Server 2019). Από τη στιγμή που ζητείται
συγκεκριμένο λογισμικό δεν υπάρχει έννοια ύπαρξης των πινάκων για τις “Γενικές Απαιτήσεις Λογισμικού
Virtualization”, προδιαγραφές 9 έως 29. Προτείνουμε τη διαγραφή των συγκεκριμένων προδιαγραφών διότι
δεν προσφέρουν κάποια αξία.

ΣΧΟΛΙΟ 7:
Εταιρεία: H.P.E.
ΠΙΝΑΚΑΣ Δ’ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ FC SWITCH
Προτείνουμε τις παρακάτω αλλαγές προκειμένου να μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι διεθνείς
κατασκευαστές:
• Προδιαγραφή 25: Να τροποποιηθεί σε “Δύο φορές το χρόνο assessments και performance
recommendations από τον κατασκευαστή”
Σχόλιο: Σύμφωνα με την εμπειρία μας από μεγάλους οργανισμούς που υποστηρίζουμε με προληπτικές
υπηρεσίες, τα assessments και performance recommendation έχουν νόημα να εκτελούνται δύο φόρες το
χρόνο (ανά 6μήνες) λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου την ίδιο χρονική περίοδο ακολουθούν και όλα τα
καινούργια updates/patches κτλ.

ΣΧΟΛΙΟ 8:
Εταιρεία: H.P.E.
ΠΙΝΑΚΑΣ Ε’ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (STORAGE SYSTEM)
Πολλές από τις τεχνικές προδιαγραφές παραπέμπουν σε συγκεκριμένο κατασκευαστή χωρίς να προσφέρουν
κάποια ιδιαίτερη λειτουργικότητα. Παρακάτω οι προτεινόμενες παρατηρήσεις/τροποποιήσεις προκειμένου
να μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι διεθνείς κατασκευαστές:
• Προδιαγραφή 8: Να τροποποιηθεί σε: “Mέγιστη απόδοση του συστήματος (maximum IOPS) σε ενδεικτικό
περιβάλλον mixed 50% read/50% write και 4K random IO. ≥ 19Κ IOPS ”– Σχόλιο: Προτείνουμε τις
συγκεκριμένη αλλαγή προκειμένου η προδιαγραφή να μπορεί να απαντηθεί από το επίσημο εργαλείο
απόδοσης του κατασκευαστή. Η απόδοση του αποθηκευτικού συστήματος με μίξης διαφορετικών block size
δεν υποστηρίζεται από το επίσημο εργαλείο του κατασκευαστή.
• Προδιαγραφή 10: Να διαγραφεί – Σχόλιο: Η συγκεκριμένη προδιαγραφή δεν προσδίδει κάποια επιπλέον
λειτουργικότητα στο αποθηκευτικό σύστημα και παράλληλα ο τρόπος που το κάθε αποθηκευτικό σύστημα
εκμεταλλεύεται τους διαθέσιμους πόρους των storage controllers (όπως τα CPU cores των ελεγκτών) είναι
διαφορετικός και δεν αποτελεί κριτήριο απόδοσης.
• Προδιαγραφή 19: Να διαγραφεί – Σχόλιο: Η συγκεκριμένη προδιαγραφή δεν προσδίδει κάποια επιπλέον
λειτουργικότητα στο αποθηκευτικό σύστημα και παράλληλα ο τρόπος που το κάθε αποθηκευτικό σύστημα
εκμεταλλεύεται τους διαθέσιμους πόρους των storage controllers (όπως η cache μνήμη) είναι διαφορετικός
και δεν αποτελεί κριτήριο απόδοσης.
• Προδιαγραφή 20: Να τροποποιηθεί σε: “Το προσφερόμενο σύστημα αποθήκευσης πρέπει να υποστηρίζει
εγγενώς (natively), από τους προσφερόμενους storage controllers: Block Level Access και VVOLS” - Σχόλιο:
Προτείνουμε τη τροποποίηση της προδιαγραφής κρατώντας τα block level πρωτόκολλα. Άρα να
προδιαγράφεται ένα αποθηκευτικό σύστημα βελτιστοποιημένο σε block level access πού είναι και το βασικό
ζητούμενο της αρχιτεκτονικής.
• Προδιαγραφή 21: Να τροποποιηθεί σε: ” Το προσφερόμενο σύστημα αποθήκευσης πρέπει να υποστηρίζει
τα εξής interface πρωτόκολλα:
- FC
- iSCSI”
Σχόλιο: Προτείνουμε τη τροποποίηση της προδιαγραφής κρατώντας τα block level πρωτόκολλα (FC και iSCSI).
Άρα να προδιαγράφεται ένα αποθηκευτικό σύστημα βελτιστοποιημένο σε block level access πού είναι και το
βασικό ζητούμενο της αρχιτεκτονικής. Μάλιστα το iSCSI πρωτόκολλο δεν θα χρησιμοποιείται για τη
διασύνδεση με τους ζητούμενους εξυπηρετητές μιας και αυτοί περιλαμβάνουν FC κάρτα διασύνδεσης με το
αποθηκευτικό σύστημα.
• Προδιαγραφή 23: Να τροποποιηθεί σε: “Υποστήριξη RAID 6 ή καλύτερο” - Σχόλιο: Εδώ και μερικά χρόνια
λόγω της αύξησης του όγκου δεδομένων που γίνεται χρήση ή δημιουργούνται από τους περισσότερους
οργανισμούς, σύμφωνα με τους κανόνες καλής πρακτικής όλων των διεθνών κατασκευαστών αποθηκευτικών
συστημάτων προτείνεται για λόγους εξασφάλισης της διαθεσιμότητας των δεδομένων να γίνεται χρήση
προστασίας των δεδομένων τουλάχιστον RAID 6 ή καλύτερο. Άρα πλέον καθώς όλα τα νέα αποθηκευτικά
συστήματα προσφέρουν υψηλή απόδοση για λόγους καλύτερης προστασίας των δεδομένων προτείνεται
RAID 6 ή ακόμη καλύτερου μηχανισμού προστασίας RAID (πχ. triple parity).
• Προδιαγραφή 26: Να τροποποιηθεί σε: “ Να προσφερθεί η προτεινόμενη από τον κατασκευαστή spare
χωρητικότητα ” – Σχόλιο: Τα περισσότερα τελευταίας γενιάς αποθηκευτικά συστήματα προσαρμόζουν την
χωρητικότητα που κρατάνε για sparing λόγους ανάλογα με τη συνολική χωρητικότητα του αποθηκευτικού
συστήματος. Αυτός είναι ο λόγος που ζητάμε να αναπροσαρμοστεί η προδιαγραφή σύμφωνα τους κανόνες
καλής πρακτικής του κατασκευαστή.
• Προδιαγραφή 27: Να τροποποιηθεί σε: “Συνολική Προσφερόμενη ωφέλιμη
χωρητικότητα (usable
capacity): ≥ 30 TiB ή 33ΤΒ” – Σχόλιο: Προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε παρερμήνευση της
προδιαγραφής και μιας το TB είναι base-10 metric, ενώ το TiB είναι base-2 metric προτείνουμε να ζητηθεί
ωφέλιμη χωρητικότητα 33ΤΒ ή 30TiB που είναι ισοδύναμα.
• Προδιαγραφή 28: Να τροποποιηθεί σε: “ Σε περίπτωση βλάβης να υποστηρίζει την αλλαγή ελαττωματικών
στοιχείων (τροφοδοτικά, δίσκοι, ελεγκτές, fans) χωρίς να επηρεάζεται η
λειτουργία του συνολικού συστήματος (hot swap/hot plug)” – Σχόλιο: Προτείνουμε για την υψηλή
διαθεσιμότητα του συστήματος να μπορεί να γίνει αλλαγή των ελλαττωματικών στοιχείων όπως
τροφοδοτικά, δίσκοι, ελεγκτές και fans χωρίς να επηρεάζεται η λειτουργία του συνολικού συστήματος.
• Προδιαγραφή 33: Να τροποποιηθεί σε: “ Η λύση να είναι ολοκληρωμένη με virtualization λύσεις όπως:

O Microsoft Hyper-V
O Openstack
O Vmware vSphere, Site Recovery Manager, VAAI και VASA”
Σχόλιο: Η συγκεκριμένη προδιαγραφή αναφέρεται σε virtualization λύσεις και το System Center δεν είναι
virtualization λύση. Έχουν παραμείνει στη προδιαγραφή η ολοκλήρωση και συμβατότητα με όλες τις
ζητούμενες virtualization λύσεις.
• Προδιαγραφή 39: Να γίνει επιθυμητό ή να διαγραφεί – Σχόλιο: Δεν είναι συμβατή η συγκεκριμένη
απαίτηση με όλα τα αποθηκευτικά συστήματα των διεθνών κατασκευαστών.
• Προδιαγραφή 43: Να γίνει επιθυμητό ή να διαγραφεί ή να τροποποιηθεί σε: “Να προσφερθεί η
δυνατότητα Automated Storage Tiering μεταξύ FLASH και μηχανικών δίσκων ή ενναλακτικά SSD caching για
μετακίνηση δεδομένων μεταξύ μηχανικών και Flash δίσκων.”
• Προδιαγραφή 52: Να τροποποιηθεί σε “ Το προσφερόμενο σύστημα αποθήκευσης να υποστηρίζει τα εξής
πρωτόκολλα:
- SNMP
- SMTP
- LDAP ή ενναλακτικά AD
- NTP
- Virtual LAN (IEEE 802.1q)”
Σχόλιο: Μέρος των προδιαγραφών όπως NDMP, Link Aggregation, ICMP κτλ, LDAP δεν είναι συμβατά με όλα
τα αποθηκευτικά συστήματα των διεθνών κατασκευαστών.
• Προδιαγραφή 58: Να τροποποιηθεί σε “Δύο φορές το χρόνο assessments και performance
recommendations από τον κατασκευαστή”
Σχόλιο: Σύμφωνα με την εμπειρία μας από μεγάλους οργανισμούς που υποστηρίζουμε με προληπτικές
υπηρεσίες, τα assessments και performance recommendation έχουν νόημα να εκτελούνται δύο φόρες το
χρόνο (ανά 6μήνες) λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου την ίδιο χρονική περίοδο ακολουθούν και όλα τα
καινούργια updates/patches κτλ.

ΣΧΟΛΙΟ 9:
Εταιρεία: H.P.E.
ΠΙΝΑΚΑΣ Η’ - ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Πολλές από τις τεχνικές προδιαγραφές παραπέμπουν σε συγκεκριμένο κατασκευαστή χωρίς να προσφέρουν
κάποια ιδιαίτερη λειτουργικότητα. Παρακάτω οι προτεινόμενες παρατηρήσεις/τροποποιήσεις προκειμένου
να μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι διεθνείς κατασκευαστές:
• Προδιαγραφή 3: Η αδειοδότηση πολλών Enterprise λογισμικών αντιγράφων ασφαλείας έχουν καταργήσει
τη αδειοδότηση per CPU socket. Αντί αυτού αδειοδοτούν με τον αριθμό των VM instances ανεξαρτήτως των
backup πολιτικών, αποθηκευτικών μέσων, όγκου δεδομένων, λειτουργικών συστημάτων και βάσεων
δεδομένων. Για τη προστασία των φυσικών συστημάτων αδειοδοτούν με βάση το μέγεθος των Front End ΤΒ.
Άρα προτείνουμε να τροποποιηθεί η συγκεκριμένη προδιαγραφή προκειμένου να μπορούν να συμμετέχουν
όλα τα Enterprise λογισμικά αντιγράφων ασφαλείας. Άρα η προδιαγραφή μπορεί να τροποποιηθεί ως εξής:
“Να προσφερθούν κατάλληλες άδειες για να καλυφθεί πλήρως όλο το περιβάλλον μας το οποίο θα
αποτελείται από servers με συνολικά 18 CPU sockets . Άδειες χρήσης για την προστασία όλων των
δεδομένων που βρίσκονται σε διάφορα λειτουργικά συστήματα, βάσεις δεδομένων και εφαρμογές σε
φυσικούς και εικονικούς servers, ανεξαρτήτως των backup πολιτικών, αποθηκευτικών μέσων, πλήθους VMs
κλπ. Ενναλακτικά να προσφερθούν κατάλληλες άδειες για τη προστασία 80VMs (για τη προστασία των
Virtual instances) και 5 Front End TB για τη προστασία δεδομένων φυσικών συστημάτων ανεξαρτήτως των
backup πολιτικών, αποθηκευτικών μέσων, όγκου των δεδομένων για τη προστασία των virtual instances
(VMs), λειτουργικών συστημάτων και βάσεων δεδομένων.
Παρακαλούμε όπως αναλύσετε διεξοδικά τη προτεινόμενη λύση αδειοδότησης.”
• Προδιαγραφή 4: Όμοια με τα σχόλια της παραπάνω προδιαγραφής να τροποποιηθεί η προδιαγραφή σε:
“Άδειες χρήσης που να καλύπτουν την αποθήκευση σε MS Azure - cloud based platform, για τουλάχιστον
14ΤΒ δεδομένων ή ενναλακτικά για προστασία 50 virtual instances (VMs) ανεξαρτήτως του όγκου των
δεδομένων αυτών“
• Προδιαγραφή 13: Η συγκεκριμένη προδιαγραφή αναφέρεται σε δυνατότητα block based backup που
πρέπει να είναι συμβατό με Windows ή Linux λειτουργικά συστήματα. Η απαίτηση για VMWare που είναι

virtualization λογισμικό δεν σχετίζεται με αυτό. Προτείνουμε τη τροποποίηση της προδιαγραφής σε:
“Υποστήριξη τουλάχιστον block based backup σε Windows και Linux (για την υποστήριξη των file & archive
servers)”
• Προδιαγραφή 23: Η συγκεκριμένη προδιαγραφή αναφέρεται στο επίπεδο υποστήριξης (support) και δεν
σχετίζεται με υπηρεσίες παραμετροποίησης λογισμικού και δημιουργίας πολιτικών backup. Οτιδήποτε
αφορά υπηρεσίες παραμετροποίησης θα πρέπει να ενσωματωθεί σαν προδιαγραφή στο Πίνακα ΙΑ’ –
Απαιτούμενες Υπηρεσίες. Προτείνουμε τη τροποποίηση της προδιαγραφής σε: “Η υποστήριξη πρέπει να
παρέχεται 24x7. Το χρονικό διάστημα της προσφερόμενης υποστήριξης είναι 5 έτη. Πρέπει να
περιλαμβάνονται υπηρεσίες troubleshooting, bug fixes και νέα updates του λογισμικού (minor ή major) σε
όλη τη διάρκεια ζητούμενης υποστήριξης. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να τεκμηριώσει τη δυνατότητά
του για την παροχή αυτής της εγγύησης.”
• Προδιαγραφή 24: Προκειμένου να μην υπάρχουν παρερμηνείες στη ζητούμενη προδιαγραφή σχετικά με το
ποιος παρέχει την υποστήριξη, η προδιαγραφή να τροποποιηθεί σε: “365x7x24 τηλεφωνική και online (chat,
email…) υποστήριξη. Η υποστήριξη πρέπει να παρέχεται και να εκτελείται από την κατασκευάστρια εταιρεία
του λογισμικού αντιγράφων ασφαλείας.”
• Προδιαγραφή 27: Όμοια σύμφωνα με το σχόλιο της προδιαγραφής 24, η προδιαγραφή να τροποποιηθεί
σε: “Η προσφερόμενη εγγύηση – τεχνική υποστήριξη, θα πρέπει να προσφέρεται από την κατασκευάστρια
εταιρεία του λογισμικού αντιγράφων ασφαλείας και να αποδεικνύεται με κωδικό και δήλωση από τον
κατασκευαστή ή το πιστοποιημένο συνεργάτη. Αναβαθμίσεις, επεκτάσεις κλπ να προσφέρονται απευθείας
από τον κατασκευαστή ή μέσω πιστοποιημένου συνεργάτη.”

ΣΧΟΛΙΟ 10:
Εταιρεία: H.P.E.
ΠΙΝΑΚΑΣ Θ’ - ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (BACKUP)
Πολλές από τις τεχνικές προδιαγραφές παραπέμπουν σε συγκεκριμένο κατασκευαστή χωρίς να προσφέρουν
κάποια ιδιαίτερη λειτουργικότητα. Παρακάτω οι προτεινόμενες παρατηρήσεις/τροποποιήσεις προκειμένου
να μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι διεθνείς κατασκευαστές:
• Προδιαγραφή 1: To backup to disk και το backup to tape είναι δύο διακριτά συστήματα. Οι συγκεκριμένες
προδιαγραφές του Πίνακα Θ’ αφορούν το backup to disk μιας και το tape ρομποτικό σύστημα ζητείται
ξεχωριστά στο Πίνακα Ι’. Η προδιαγραφή να τροποποιηθεί σε: “ Να προσφερθεί ένα ειδικό σύστημα backup
to disk για την τήρηση του συνόλου των αντιγράφων ασφαλείας.”
• Προδιαγραφή 9: Προκειμένου να μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι διεθνείς κατασκευαστές, να
τροποποιηθεί η προδιαγραφή σε: “ Το προσφερόμενο σύστημα να πληροί χαρακτηριστικά
υψηλής διαθεσιμότητας σε επίπεδο τροφοδοσίας και προστασίας των δεδομένων. Να αναφερθεί η
αρχιτεκτονική του προτεινόμενου συστήματος.”
• Προδιαγραφή 10: Να διαγραφεί η συγκεκριμένη προδιαγραφή μιας και το tape ρομποτικό σύστημα
ζητείται ξεχωριστά στο Πίνακα Ι’.
• Προδιαγραφή 16: Ζητείται η τροποποίηση της συγκεκριμένης προδιαγραφής προκειμένου να δύναται να
συμμετέχουν το σύνολο των διεθνών κατασκευαστών. H προδιαγραφή να τροποποιηθεί σε: “Να αναφερθεί ο
μηχανισμός deduplication (source ή target), σύμφωνα με τον τρόπο λειτουργίας του και τους κανόνες καλής
πρακτικής του κατασκευαστή.”
• Προδιαγραφή 18: Ζητείται η τροποποίηση της συγκεκριμένης προδιαγραφής προκειμένου να δύναται να
συμμετέχουν το σύνολο των διεθνών κατασκευαστών. H προδιαγραφή να τροποποιηθεί σε: “Να αναφερθεί η
συμβατότητα του προσφερόμενου backup to disk appliance με τα καθιερωμένα λογισμικά backup, αλλά και
απευθείας από τις εφαρμογές με source deduplication.”
• Προδιαγραφή 22: Ζητείται η τροποποίηση της συγκεκριμένης προδιαγραφής προκειμένου να δύναται να
συμμετέχουν το σύνολο των διεθνών κατασκευαστών. H προδιαγραφή να διαγραφεί ή να αλλάξει σε
ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ.
• Προδιαγραφή 24: Ζητείται η τροποποίηση της συγκεκριμένης προδιαγραφής προκειμένου να δύναται να
συμμετέχουν το σύνολο των διεθνών κατασκευαστών. H προδιαγραφή να διαγραφεί ή να αλλάξει σε
ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ.
• Προδιαγραφή 29: Να διαγραφεί διότι δεν προσφέρει κάποια λειτουργικότητα
• Προδιαγραφή 30: Να διαγραφεί διότι δεν προσφέρει κάποια λειτουργικότητα
• Προδιαγραφή 33: Να διαγραφεί διότι δεν προσφέρει κάποια λειτουργικότητα

ΣΧΟΛΙΟ 11:
Εταιρεία: H.P.E.
ΠΙΝΑΚΑΣ Ι ‘ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΙΝΙΩΝ ΛΗΨΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (TAPE LIBRARY)
Πολλές από τις τεχνικές προδιαγραφές παραπέμπουν συγκεκριμένο κατασκευαστή χωρίς να προσφέρουν
κάποια ιδιαίτερη λειτουργικότητα. Παρακάτω οι προτεινόμενες παρατηρήσεις/τροποποιήσεις προκειμένου
να μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι διεθνείς κατασκευαστές:
• Προδιαγραφή 21: Ζητείται η τροποποίηση της συγκεκριμένης προδιαγραφής προκειμένου να δύναται να
συμμετέχουν το σύνολο των διεθνών κατασκευαστών. H προδιαγραφή να τροποποιηθεί σε: “Να
υποστηρίζονται τα κάτωθι πρωτόκολλα και πρότυπα:
- IPv4, IPv6
- SMTP (Simple Mail Transport Protocol)
- Active Directory ή ενναλακτικά LDAP
- Network Time Protocol NTP ή ενναλακτικά SNTP
- RoHS
- CE (Europe)”
• Προδιαγραφή 28: Να τροποποιηθεί σε “Δύο φορές το χρόνο assessments και performance
recommendations από τον κατασκευαστή”
Σχόλιο: Σύμφωνα με την εμπειρία μας από μεγάλους οργανισμούς που υποστηρίζουμε με προληπτικές
υπηρεσίες, τα assessments και performance recommendation έχουν νόημα να εκτελούνται δύο φόρες το
χρόνο (ανά 6μήνες) λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου την ίδιο χρονική περίοδο ακολουθούν και όλα τα
καινούργια updates/patches κτλ.

ΣΧΟΛΙΟ 12:
Εταιρεία: H.P.E.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑ’ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Προδιαγραφή 9: Μιας και προτείνουμε την αφαίρεση των προδιαγραφών SMB/NFS από το ζητούμενο
αποθηκευτικό σύστημα και αντί αυτού προτείνουμε να ζητηθεί ένα βελτιστοποιημένο αποθηκευτικό
σύστημα σε block level access, η προδιαγραφή να τροποποιηθεί σε: “Ορισμός της διαμόρφωση αποθήκευσης
Storage pools, volumes.”

ΣΧΟΛΙΟ 13:
Εταιρεία: COSMOS
Παρατηρήσεις επί της διαβούλευσης
Επιστολή Παρατηρήσεων-Διευκρινήσεων που αφορά τη διαβούλευση για :
«Προμήθεια υλικού, λογισμικού και υπηρεσιών για την
αναβάθμιση/επέκταση της πληροφοριακής υποδομής της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς » με αρ. πρωτ. 1528/25-6-2021
Με βάση την προδιαγραφή 1, στις Γενικές απαιτήσεις, σύμφωνα με την οποία όλος ο εξοπλισμός (πίνακες
Α,Β,Γ,Δ,Ε,Θ και Ι) θα πρέπει να είναι του ιδίου κατασκευαστή και σε συνδυασμό αυτής, με επιμέρους
προδιαγραφές, τόσο στους εξυπηρετητές (Πινακας Α & Β), στο Σύστημα αποθήκευσης δεδομένων (Πίνακας Ε)
αλλά και στην Πλατφόρμα Δικτυακών Αντιγράφων Ασφαλείας (Πίνακας Θ), οι οποίες προδιαγραφές
προσδιόρίζουν μόνο τον κατασκευαστή DELL, προκύπτει ότι δεν μπορεί να γίνει προσφορά άλλων
κατασκευαστικών οίκων, παρά μόνο αυτού της DELL εκμηδενίζοντας έτσι τον υγιή ανταγωνισμό και τα οφέλη
προς το δημόσιο, που είναι και ένα από τα ζητούμενα του διαγωνισμού.
Είμαστε στη διάθεση σας, για οποιαδήποτε επικοινωνία για να προτείνουμε κι άλλες λύσεις που θα
ενισχύσουν τον ανταγωνισμό.

ΣΧΟΛΙΟ 14:
Εταιρεία: SPACE
Σχόλια για Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών
ΘΕΜΑ: Σχόλια για Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών
Σχετ.: Διακήρυξη για την Προμήθεια υλικού, λογισμικού και υπηρεσιών για την αναβάθμιση/επέκταση της
πληροφοριακής υποδομής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς// (Αριθ. Πρωτ. 1528) (21DIAB000017573)
Αξιότιμοι Κύριοι,
Αναφορικά με την ως άνω Δημόσια Διαβούλευση, παραθέτουμε το ακόλουθο σχόλιο:
Σχόλιο 1: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (Ισχύει για όλους τους πίνακες που ακολουθούν), προδιαγραφή 4, σελ. 2 του
τεύχους της διαβούλευσης
Στην ως άνω προδιαγραφή αναφέρετε: «…Απαιτείται ο Ανάδοχος του έργου να έχει δύο τουλάχιστον
πιστοποιημένους μηχανικούς για την εγκατάσταση-παραμετροποίηση - θέση σε λειτουργία όλου του
εξοπλισμού που περιλαμβάνεται στους ΠΙΝΑΚΕΣ προδιαγραφών (ΠΙΝΑΚΕΣ Α’,Β’,Δ’,Ε’,Θ’ και Ι’). Επίσης
απαιτείται για το λογισμικό (ΠΙΝΑΚΕΣ Γ’,Η’) να διαθέτει επίσης δύο τουλάχιστον πιστοποιημένους
μηχανικούς για εγκατάσταση και υποστήριξη όλου του προσφερόμενου ανά κατηγορία λογισμικού (O/S,
Backup s/w on premise/cloud ή άλλο). Η ίδια απαίτηση ισχύει για τις απαιτούμενες υπηρεσίες συνολικά
(ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑ’). Όλες οι πιστοποιήσεις πρέπει να είναι εγκεκριμένες από τους κατασκευαστές του υλικού ή του
λογισμικού και να αποδεικνύονται με επίσημα έγγραφα….».
Στα πλαίσια του υγιούς ανταγωνισμού και προς αποφυγή του περιορισμού συμμετοχής (με την υποβολή
αντίστοιχης προσφοράς) περισσότερων αντίστοιχα πιστοποιημένων εταιριών, γεγονός που δίνει στην
αναθέτουσα αρχή τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ των καλύτερων δυνατών προσφερόμενων λύσεων,
προτείνουμε την τροποποίηση της ως άνω προδιαγραφής ως ακολούθως:
«…Απαιτείται οι υπηρεσίες για την εγκατάσταση-παραμετροποίηση—θέση σε λειτουργία όλου του
εξοπλισμού που περιλαμβάνεται στους ΠΙΝΑΚΕΣ προδιαγραφών (ΠΙΝΑΚΕΣ Α’,Β’,Δ’,Ε’,Θ’ και Ι’) να παρέχονται
είτε από πιστοποιημένους μηχανικούς του Αναδόχου του έργου είτε από μηχανικούς του ίδιου του
κατασκευαστή του προσφερόμενου εξοπλισμού. Επίσης απαιτείται οι υπηρεσίες για εγκατάσταση και
υποστήριξη όλου του προσφερόμενου ανά κατηγορία λογισμικού (O/S, Backup s/w on premise/cloud ή άλλο)
(ΠΙΝΑΚΕΣ Γ’,Η’) να παρέχονται είτε από πιστοποιημένους μηχανικούς του Αναδόχου του έργου είτε από
μηχανικούς του ίδιου του κατασκευαστή ή OEM συνεργάτη του προσφερόμενου λογισμικού. Η ίδια
απαίτηση ισχύει για τις απαιτούμενες υπηρεσίες συνολικά (ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑ’)…»
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή επιπλέον πληροφορία.
Με εκτίμηση,
Μαίρη Γινατζή
Εκπρόσωπος Πωλήσεων
Διεύθυνση Πωλήσεων
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