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Forwarded Message --------

***SPAM*** Διαγωνl.σμοςSubject:
Κοζανη
Date: Mon. 26 Apr 2021 05: 20: 10 +Θ000
From: Kosmas Kitsos <kkitsos@lenovo.com>
Το: Qvoutskidis@uowm.g[ ~Qvoutskidis@uowm.gr>
CC: Dimitris Voyajidakis <dvoyajidakis@lenovo.com>J
~Qbereketisl@lenovo.com>

Petros Bereketis1

KUpl.E BoυτσΚl.δη
EUXaPl.OTW για την συντομη τηλεΦwνΙKη συζητηση που εl.χαμε.

Όπως σας El.na σας αποστελλω τα σχολια που μας εχουν προωθησει συνεργατες μας
(aUIOual.a) και τα δl.κα μας.
Τα ιδια σχολια (συμΦwνα με την παγια τακτικη μας) θα ΚΟl.νοποιησουμε στον l.στοτοπο
ΕΣΗΔΗΣ καl. στα γραφεια των υπουργων Παl.δεl.αςκαl.ΨηΦl.ακης Μετταρυθμl.σης.
Θα θελαμε ουτως η αλλως να σας ενημερωσουμε σε μl.α διαδl.κτυακη παρουσιαση 1 ωρας Yl.a
Τl.ς λυσεl.ς DataCenter συμπεριλαμβανομενων VMwareJ CEPH. HighPerformanceComputingJ
VDI.
Αν μπορεl.τε στειλτε μας δυο πιθανες ημερομηνιες καl. ωρες ώστε να το οργανωσουμε
αμεσα.
Ο κ. Βογl.ατζl.δακης etval. ο τεχνl.κος μας διευθυντης καl. ο κ. Μπερεκετης ο υπευθυνος
πωλησεων μεγαλων λογαΡl.ασμwν.

Στην δl.αθεση σας

κοσμας Κιτσος

------------------------------------------------------------------------
*Kosmas Kitsos*
General Manager
Data Center Group
Lenovo Greece and Cyprus

1από 2 11/5/2021,9:06 Π.μ.
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ΤΜΗΜΑ Α. Υπολογιστική, Αποθηκευτική Υποδομή

ΠροδιαγραΦή 1. Η εν λόγω ηροδιαγραΦή κατά την οποία απαιτείται τα επιμέρους τμήματα του
Ceph Serνer Platform καθώς και η αρχιτεκτονική του δικτύου (Private-Pub1ic) να απoτελoύνrαι από
τον ίδιο κατασκευαστή, ευνοεί συγκεκριμένο κατασκευαστή και αποκλείει κατασκευαστές
εξυπηρετητών, οι οποίοι διαθέτουν διεθνώς αναγνωρισμένες σειρές πρoιόνrων και οι οποίοι
κατέχουν τις υψηλότερες θέση στη λιστα των HPCεγκαταστάσεων παγκοσμίως. Για το λόγω αυτό
ζητούμε η προδιαγραΦή να μην είναι υποχρεωτική.

CEPHκνΜ Serνers

ΠροδιαγραΦή 60. Στην συγκεκριμένη προδιαγραΦή γίνεται αναΦορά σε χαρακτηριστικά τόσο για το
ζητούμενο chipset του επεξεργαστή όσο και για το chipset και τη μνήμη της video κάρτας,
χαρακτηριστικά τα οποία συνδιαστικά οδηγούν σε συγκεκριμένο και μόνο κατασκευαστή,
απoκλείoνrας τη συμμετοχή άλλων επώνυμων κατασκευαστών και εKμηδενίζoνrας το στοιχείο του
ανταγωνισμού που είναι και ζητούμενο οε κάθε διαγωνισμό. Για το λόγω αυτό ζητούμε η
προδιαγραΦή να αλλαχθεί ως εξής:

Να αναφερ{Jεί το chipset των προσφερόμενων επεξεργαστών, το chipset και η μνήμη της
υποστηριζόμενης κάρτας γραφικών.

ΠροδιαγραΦή 63. Στην συγκεκριμένη προδιαγραφή γίνεται αναΦορά σε υποστήριξη Μ.2 δίσκων με
χαρακτηριστικά Hot Swap. Ησυγκεκριμένη προδιαγραφή οδηγεί σε συγκεκριμένο και μόνο
κατασκευαστή, αποκλείοντας τη συμμετοχή άλλων επώνυμων κατασκευαστών και εκμηδενίζοντας
το στοιχείο του ανrαγωνισμOύ που είναι και ζητούμενο οε κάθε διαγωνισμό. Για το λόγω αυτό
ζητούμε η προδιαγραΦή να αλλαχθεί ως εξής:

Support υρ to 2 χ Μ.2 Disks with hordwore RA/D 0,1

ΠροδιαγραΦή 64. Στην συγκεκριμένη προδιαγραΦή γίνεται αναΦορά σε χαρακτηριστικά της κάρτας
LOΜ τα οποία οδηγούν σε συγκεκριμένο και μόνο κατασκευαστή, αποκλείοντας τη συμμετοχή
άλλων επώνυμων κατασκευαστών και εκμηδενίζοντας το στοιχείο του ανταγωνισμού που είναι και
ζητούμενο σε κάθε διαγωνισμό. Για το λόγω αυτό ζητούμε η προδιαγραΦή να αλλαχθεί ως εξής:

lOΜ

2 χ 1GB fthernet port ond 2 χ 10G8 fthernet ports. /ndicαte the chiρset ο/ the ΙΟΜ cord.

ΠροδιαγραΦή 68. Στην συγκεκριμένη προδιαγραΦή γίνεται αναΦορά σε χαρακτηριστικά διαχείρισης
τα οποία προσΦέρονται μόνο από συγκεκριμένο κατασκευαστή (Π.χ. λειτουργία BlackBox της
εταιρείας Huawei), αποκλείοντας τη συμμετοχή άλλων επώνυμων κατασκευαστών και
εκμηδενίζοντας το στοιχείο του ανταγωνισμού που είναι και ζητούμενο σε κάθε διαγωνισμό. Για να
είναι δυνατή η συμμετοχή περισσότερων κατασκευαστών, ζητάμε η συγκεκριμένη προδιαγραΦή να
διαγραΦεί και να αντικατασταθεί με τα εξής:

• Να προσφερΟεί λογισμικό διαχείρισης για όλους τους εξυπηρετητές
• Να υπoσrηρίζoνΓαι λειτουργίες Firmwαre Ro//back για λόγους ασφαλείας.
• Να υποστηρίζονται λειτουργίες διαμόρφωσης Firewa// access
• Να υποστηρίζονται λειτουργίες OS provisioning
• Να υποστηρίζονται λειτουργίες 5creen cσpture σε περιmώσεις OS Failure.
• Να υποστηρίζονται λειτουργίες Predietive Faίlure a/ert για CPU,D/MMs, RA/D, Power

Supp/ies, HDDs



(ΕΡΗ Monitor Servers

ΠροδιαγραΦή 71. Στην συγκεκριμένη προδιαγραΦή γΙνεται αναΦορά σε χαρακτηριστικά τόσο για το
ζητούμενο chipset του επεξεργαστή όσο και για το chipset και τη μνήμη της video κάρτας,
χαρακτηριστικά τα οποία συνδιαστικά οδηγούν σε συγκεκριμένο και μόνο κατασκευαστή,
αποκλείοντας τη συμμετοχή όJJ..ων επώνυμων κατασκευαστών και εκμηδενίζοντας το στοιχείο του
ανταγωνισμού που είναι και ζητούμενο σε κάθε διαγωνισμό. Για το λόγω αυτό ζητούμε η
προδιαγραΦή να αλλαχθεί ως εξής:

Να αναφερ{}εί το chipset των προσφερόμενων επεξεργαστών, το chipset και η μνήμη της
υποστηριζόμενης κάρτας γραφικών.

ΠροδιαγραΦή 74. Στην συγκεκριμένη προδιαγραΦή γίνεται αναΦορά σε υποστήριξη Μ.2 δίσκων με
χαρακτηριστικά Hot Swap. Ησυγκεκριμένη προδιαγραΦή οδηγεί σε συγκεκριμένο και μόνο
κατασκευαστή, αποκλείοντας τη συμμετοχή όJJ..ων επώνυμων κατασκευαστών και εκμηδενΙζοντας
το στοιχείο του ανταγωνισμού που είναι και ζητούμενο σε κάθε διαγωνισμό. Για το λόγω αυτό
ζητούμε η προδιαγραΦή να αλλαχθεί ως εξής:

Support υρ Ιο 2 χ Μ.2 Disks with hardwore RA/D 0,1

ΠροδιαγραΦή 75. Στην συγκεκριμένη προδιαγραΦή γίνεται αναφορά σε χαρακτηριστικά της κάρτας
LOΜτα οποία οδηγούν σε συγκεκριμένο και μόνο κατασκευαστή, αποκλείοντας τη συμμετοχή
όJJ..ων επώνυμων κατασκευαστών και εκμηδενίζοντας το στοιχείο του ανταγωνισμού που είναι και
ζητούμενο σε κάθε διαγωνισμό. Για το λόγω αυτό ζητούμε η προδιαγραΦή να αλλαχθεί ως εξής:

ΙΟΜ

2 χ 1GB fthernet port αnd 2 χ 10GB fthernet ports. /ndieate the chipset 0/ the ΙΟΜ cαrd

ΠροδιαγραΦή 79. Στην συγκεκριμένη προδιαγραΦή γίνεται αναΦορά σε χαρακτηριστικά διαχείρισης
τα οποία προσΦέρονται μόνο από συγκεκριμένο κατασκευαστή (π.χ. λειτουργία BlackBox της
εταιρείας Huawei), αποκλείοντας τη συμμετοχή ό:λ/.ων επώνυμων κατασκευαστών και
εκμηδενίζοντας το στοιχείο του ανταγωνισμού που είναι και ζητούμενο σε κάθε διαγωνισμό. Για να
είναι δυνατή η συμμετοχή περισσότερων κατασκευαστών, ζητάμε η συγκεκριμένη προδιαγραφή να
διαγραΦεί και να αντικατασταθεί με τα εξής:

• Να προσφερ{}εί λογισμικό διαχείρισης για όλους τους εξυπηρετητές
• Να υποστηρίζονται λειτουργίες Firmwore Rolfback για λόγους ασφαλείας.
• Να υποστηρίζονται λειτουργίες διαμόρφωσης Firewall occess

• Να υποστηρίζονται λειτουργίες OS provisioning
• Να υποστηρίζονται λειτουργίες Screen ωρΙυΓε σε περιmώσεις OS Fai/ure.
• Να υποστηρίζονται λειτουργίες Predictive Foi/ure alert για CPU, D/MMs, RA/D, Power

Supplies, HDDs

CEPH OSD Servers

ΠροδιαγραΦή 82. Στην συγκεκριμένη προδιαγραΦή γίνεται αναφορά σε χαρακτηριστικά τόσο για το
ζητούμενο chipset του επεξεργαστή όσο και για το chipset και τη μνήμη της video κάρτας,
χαρακτηριστικά τα οποία συνδιαστικά οδηγούν σε συγκεκριμένο και μόνο κατασκευαστή,
αποκλείοντας τη συμμετοχή άλλων επώνυμων κατασκευαστών και εκμηδενίζοντας το στοιχείο του



ανταγωνισμού που είναι και ζητούμενο σε κάθε διαγωνισμό. Για το λόγω αυτό ζητούμε η
προδιαγραΦή να αλλαχθεί ως εξής:

Να αναφερ{Jεί το chipset των προσφερόμενων επεξεργαστών, το chipset και η μνήμη της
υποστηριζόμενης κάρτας γραφικών.

ΠρσδιαγραΦή 85. Στην συγκεlφιμένη προδιαγραφή γίνεται αναΦορά σε υποστήριξη Μ.2 δίσκων με
χαρακτηριστικά Hot Swap. Ησυγκεκριμένη προδιαγραφή οδηγεί σε συγκεκριμένο και μόνο
κατασκευαστή, αποκλείοντας τη συμμετοχή ά),λων επώνυμων κατασκευαστών και εκμηδενίζοντας
το στοιχείο του ανtαγωνισμOύ που είναι και ζητούμενο σε κάθε διαγωνισμό. Επίσης στη
συγκεκριμένη υλοποίηση η ζητούμενη προδιαγραφή "up to 2 χ Μ.2 with .... " δεν έχει ερφαρμογή
λόγω του ζητούμενου αριθμσύ και τύπου δίσκων για τα περιβάλλοντα Disk Pool. Ζητούμε να
διαγραφεί το μέρος της προδιαγραΦής Support υρ to 2 χ Μ.2 with Hardware RAID0,1 Hot
Swappable. Ζητούμε επίσης την αλλαγή της προδιαγραΦής που αφορά το μέγιστο αριθμό των
δίσκων από >=25 σε >= 24

ΠροδιαγραΦή 86. Στην συγκεκριμένη προδιαγραφή γίνεται αναφορά σε χαρακτηριστικά της κάρτας
LOΜτα οποία οδηγούν σε συγκεκριμένο και μόνο κατασκευαστή, αποκλείοντας τη συμμετοχή
άλλων επώνυμων κατασκευαστών και εκμηδενίζοντας το στοιχείο του ανtαγωνισμOύ που είναι και
ζητούμενο σε κάθε διαγωνισμό. Για το λόγω αυτό ζητούμε η προδιαγραΦή να αλλαχθεί ως εξής:

LOΜ

2 χ 1GB Ethernet ροπ and 2 χ 10G8 Ethernet ports. /ndicate the chipset ο/ the LOM card

ΠροδιαγραΦή 87. Στην συγκεκριμένη προδιαγραΦή γίνεται αναφορά σε χαρακτηριστικά
κατασκευαστή, αποκλείοντας τη συμμετοχή άλλων επώνυμων κατασκευαστών και εκμηδενίζοντας
το στοιχείο του ανtαγωνισμoύ που είναι και ζητούμενο σε κάθε διαγωνισμό. Για το λόγω αυτό
ζητούμε η προδιαγραφή να αλλαχθεί ως προς τα παρακατω σημεία ως εξής:

• Number of PCle ι/ο SIot5 >=7
• Number of USB510t5>=4
• Number of USB3.0 510t5>=3

ΠροδιαγραΦή 90. Στην συγκεκριμένη προδιαγραΦή γίνεται αναφορά σε χαρακτηριστικά διαχείρισης
τα οποία προσΦέρονται μόνο από συγκεκριμένο κατασκευαστή (π.χ. λειτουργία BIackBoxτης
εταιρείας Huawei), αποκλείοντας τη συμμετοχή άλλων επώνυμων κατασκευαστών και
εκμηδενίζοντας το στοιχείο του ανταγωνισμού που είναι και ζητούμενο σε κάθε διαγωνισμό. Για να
είναι δυνατή η συμμετοχή περισσότερων κατασκευαστών, ζητάμε η συγκεκριμένη προδιαγραΦή να
διαγραφεί και να ανtΙKατασταθεί με τα εξής:

• Να προσφερ{}εί λογισμικό διαχείρισης για όλους τους εξυπηρετητές
• Να υποστηρίζονται λειτουργίες Firmware Rollbock για λόγους ασφαλείας.
• Να υποστηρίζονται λειτουργίες διαμόρφωσης Firewo/l occess

• Να υποστηρίζονται λειτουργίες OS provisioning
• Να υποστηρίζονται λειτουργίες Screen capture σε περιmώσεις OS Foilure.
• Να υποστηρίζονται λειτουργίες Predictive Failure α/εΓ! για CPU,DIMMs, RA/D, Power

5upplies, HDD5
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