
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        

ENIAIO TAMEIO ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ  

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ                                                                                            

          (Ε.Τ.Α.Α.)                                                         
Αθήνα 21/04/2011 

 

Δ/ΝΣΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ                  

ΤΜΗΜΑ: Υποστήριξης Λειτουργίας 

 

Ταχ. Δ/νση     : Μάρνη 22,  Αθήνα                   

Ταχ. Κώδικας : 104 33                                           

Πληροφορίες : Γ. Βοβούσας                              

Τηλέφωνο      : 210 5217 361 

Fax                   : 210 5217 365 

Email               : vovousas@etaa.gr 

Θέμα:  Διευκρινίσεις επί της διακήρυξης με αριθμ. Νο 6/2011 Ανοικτού Επαναληπτικού Διαγωνισμού για 

«Προμήθεια Εξοπλισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του ΕΤΑΑ – Τομέας Υγείας Δικηγορών Θεσσαλονίκης»  

 

 Μετά από την επιστολή που λάβαμε από την εταιρία ΒΥΤΕ COMPUTER ΑΒΕΕ στις 19 & 20 /04/2011   με 

θέμα «Διευκρινίσεις επί της διακήρυξης με Απ. 6/2011 με θέμα το διαγωνισμό για την προμήθεια εξοπλισμού 

ηλεκτρονικών υπολογιστών του Ε.Τ.Α.Α. – Τομέας Υγείας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης» 

Σας ενημερώνουμε για τις ακόλουθες ζητούμενες διευκρίνησης στον ακόλουθο πινάκα: 

Α/Α Ζητούμενη Διευκρίνηση Απάντηση 

1 

Σελίδα 55,  

α/α 1.4: ισχύς σε πλήρες φορτία >= 20 KVA/20KW 

Παρακαλούμε διευκρινίστε μας εάν με τη διατύπωση 20KVA/20KW εννοείτε "20KVA ή 

20KW". 

Σας διευκρινίζουμε ότι 

η απαίτηση στη σελίδα 

55 σχετικά με το UPS 

«α/α 1.4: ισχύς σε 

πλήρες φορτία >= 20 

KVA/20KW» 

διορθώνεται σε «α/α 

1.4: ισχύς σε πλήρες 

φορτία >= 20 KVA» 

2 

Σελίδα 55, α/α 1.4: Δυνατότητα παραλληλισμού ίδιων μονάδων 

Δεδομένου ότι ζητείται 1 μονάδα, παρακαλούμε διευκρινίστε μας εάν με τη «Δυνατότητα 

παραλληλισμού ίδιων μονάδων» εννοείτε ότι επιθυμείτε να προσφερθεί οποιαδήποτε 

επιπλέον κάρτα επέκτασης που τυχόν απαιτείται προκειμένου να είναι εφικτός ο 

παραλληλισμός Ιδίων μονάδων, ή αν απλά αναγράφεται ως δυνατότητα που το μηχάνημα να 

μπορεί να υποστηρίζει εάν τοποθετηθεί σε. μελλοντικό χρόνο η εν λόγω κάρτα επέκτασης 

(δηλαδή να μην περιλαμβάνεται στην προσφερόμενη λύση). 

Σας διευκρινίζουμε ότι  

πρέπει να αναγράφεται 

μόνο η δυνατότητα  του 

προσφερόμενου 

εξοπλισμού να μπορεί 

να υποστηρίζει 

μελλοντικά τη 

δυνατότητα 

παραλληλισμού. 

3 

Σελίδα 63,  

α/α 5.11 (Ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων > 50GBps): Παρακαλούμε διευκρινίστε εάν εκ 

παραδρομής έχει αναγραφεί "GBps" (Gigabytes per second) αντί GB per hour" (Gigabytes per 

hour) 

Σας διευκρινίζουμε ότι 

το ορθό είναι “GB per 

hour” Gigabytes per 

hour 

4 

Σελίδα 63,  

α/α 5.12 (Δυνατότητα σύνδεσης με 3GBps SAS): Παρακαλούμε διευκρινίστε εάν εκ 

παραδρομής έχει αναγραφεί "GBps" (Gigabytes per second) αντί "Gbps" Gigabits per second) 

Σας διευκρινίζουμε ότι 

το ορθό είναι “Gbps” 

Gigabits per second 

 



5 

Σελίδα 65,  

α/α 6.10: Υποστήριξη για RDBMS 

Παρακαλούμε διευκρινίστε μας εάν η επιθυμητή διάρκεια υποστήριξης, είναι η βασική που 

παρέχεται από την Oracle (1 χρόνου) ή μεγαλύτερη (π.χ. 3 χρόνια) 

Σας διευκρινίζουμε ότι 

η επιθυμητή διάρκεια 

υποστήριξης να είναι 3 

έτη. 

6 

Σελίδα 67, α/α 7.28: Κάρτα γραφικών - μνήμη (MB) & 256 

Παρακαλούμε διευκρινίστε μας εάν είναι αποδεκτή κάρτα γραφικών on-board που 

μοιράζεται τη μνήμη του συστήματος, ή απαιτείται ξεχωριστή κάρτα γραφικών με 

αποκλειστική μνήμη. 

Σας διευκρινίζουμε ότι 

η κάρτα γραφικών να 

είναι on-board  με 

χρήση μνήμης RAM  

7 

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές 

Αναφορικά με τον επεξεργαστή (CPU), στη σελίδα 66 α/α 7.11 αναγράφεται ">= 3GHz", ενώ 

στη σελίδα 13 αναγράφεται ">= 2,5GHz", Παρακαλούμε διευκρινίστε αν υπερισχύει ο 

πίνακας της σελίδας 66 α/α 7.11. 

Αναφορικά με τον επεξεργαστή (CPU), σελίδα 13 αναγράφεται "CPU >= 2 cores", ενώ στη 

σελίδα 15 α/α Α, 3.4 αναγράφεται “C2Quad”, και στον πίνακα της σελίδας 66 δεν υπάρχει 

σχετική αναφορά. Παρακαλούμε διευκρινίστε αν υπερισχύει το "CPU >= 2 cores" (δεδομένου 

ότι και ο επεξεργαστής τύπου "C2Quad" είναι προηγούμενης γενιάς και ενδεικτικά έχει 

αντικατασταθεί αϊτό τη σειρά "Core i3/i5/i7" 

Σας διευκρινίζουμε ότι 

η συχνότητα 

λειτουργιάς της  CPU 

πρέπει να είναι >= 

3GHz. Ο τύπος του 

επεξεργαστή να είναι 

>= 2 cores ή ανώτερος 

8 

Σελίδα 62,  

α/α 4.15: Υποδοχή επέκτασης pci-x και pci-express 

Δεδομένου ότι λόγω τεχνολογικών εξελίξεων, υποδοχή pci-x δεν παρέχεται πλέον από 

πλήθος διεθνών αναγνωρισμένων κατασκευαστών servers, παρακαλούμε διευκρινίστε μας 

αν είναι εναλλακτικά αποδεκτή: «Υποδοχή επέκτασης pci-x ή  pci-express». 

Σε περίπτωση που απαραίτητα χρειάζεται πάνω από 1 θύρα επέκτασης, διευκρινίστε μας αν 

είναι εναλλακτικά αποδεκτή:" >= 2 pci-express ". 

Σας διευκρινίζουμε ότι 

γίνετε αποδεκτός και ο 

τύπος επέκτασης pci-

express. Επίσης θα είναι 

αποδεκτές και θύρες 

επέκτασης :" >= 2 pci-

express ". 

9 

Σελίδα 65,  

α/α 6.10: Υποστήριξη για RDBMS 

Παρακαλούμε επιβεβαιώστε μας ότι οι ζητούμενες 2 άδειες χρήσης "Oracle Database 

Standard ONE 10g" αναφέρονται σε άδειες για τους servers (processor licenses). 

Σας διευκρινίζουμε ότι 

αναφέρονται σε άδειες 

τύπου (processor 

licenses). 

 

Για το ΕΤΑΑ 

Διευθυντής Πληροφορικής 

 

Π. Καλής 


