
                                                        

                            

                 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
        ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & 
                          ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                                

                  Θεσσαλονίκη      4  Αυγούστου 2020
                   Αριθμ. Πρωτ.:  410647(9176) 

               ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Κ.Μ
                     ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΣ:                
                                

  
ΚΟΙΝ.:
       

1.“ COSMOS Business Systems COSMOS Business Systems ΑΕΒΕΑΕΒΕ  ” 
2.  “ “BLUESTREAM solutions BLUESTREAM solutions ΕΠΕΕΠΕ””

Κάθε ενδιαφερόμενο μέσω ΕΣΗΔΗΣ

Ταχ. Δ/νση    :26ης Οκτωβρίου 64
Ταχ.Κώδικας :54627-Θεσ/νίκη
Πληροφορίες    :Σ.Πουσίνη
Τηλέφωνο :2313 319 144
Φαξ :2313 319 135
E-mail :S.Pousini@pkm.gov.gr

ΘΕΜΑ: Παροχή  Διευκρινίσεων  επί  της  διακήρυξης  του   του   ηλεκτρονικού,  ανοικτού  διαγωνισμού  (άνω τωνηλεκτρονικού,  ανοικτού  διαγωνισμού  (άνω των

ορίων),  για  την  επιλογή  αναδόχου  τουορίων),  για  την  επιλογή  αναδόχου  του Yποέργου  2 Yποέργου  2:  «:  «Προμήθεια  εξοπλισμού για  την  υποστήριξηΠρομήθεια  εξοπλισμού για  την  υποστήριξη

εργαλείων  και  συστημάτων  Λογισμικούεργαλείων  και  συστημάτων  Λογισμικού»  »  τηςτης  Πράξης  με  τίτλο:  «Πράξης  με  τίτλο:  «ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ  ΚΑΙΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ  ΚΑΙ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ  ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΤΩΝ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ  ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΤΩΝ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»»

ΣΧΕΤ.:   α) Η αριθμ.337641/7772/10-7-2020 Διακήρυξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (α) Η αριθμ.337641/7772/10-7-2020 Διακήρυξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Κ.Μ.)Π.Κ.Μ.)

β) Το από 31-7-2020 ερώτημα της β) Το από 31-7-2020 ερώτημα της COSMOS Business Systems COSMOS Business Systems ΑΕΒΕΑΕΒΕ

γ) Το από 31-7-2020 ερώτημα της BLUESTREAM solutions ΕΠΕγ) Το από 31-7-2020 ερώτημα της BLUESTREAM solutions ΕΠΕ
δ) Το αριθμ.411697 (1579)/3-8-2020 έγγραφο της Δ/νση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  Π.Κ.Μ.δ) Το αριθμ.411697 (1579)/3-8-2020 έγγραφο της Δ/νση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  Π.Κ.Μ.
        
  Με το παρόν ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους που έχουν λάβει αναλυτικό τεύχος της ανωτέρω (α)
σχετικής διακήρυξης για την ανάθεση του αναφερόμενου στο αντικείμενο του θέματος έργου με κριτήριομε κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, συνολικούκατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, συνολικού
προϋπολογισμού 210.321,36€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ προϋπολογισμού 210.321,36€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% αναφορικά με διευκρινίσεις που δίνονται από
την Αναθέτουσα Αρχή κατόπιν υποβληθέντων μέσω του ΕΣΗΔΗΣ  ερωτημάτων των οικονομικών φορέων
““COSMOS Business Systems COSMOS Business Systems ΑΕΒΕ”  και “ΑΕΒΕ”  και “BLUESTREAM solutions BLUESTREAM solutions ΕΠΕ”ΕΠΕ”, ύστερα από τη σχετική απάντηση της
αρμόδιας Δ/νσης  Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Κ.Μ.)
σύμφωνα με το αριθμ.411697 (1579)/3-8-2020 έγγραφο, ως εξής:

A/A Εταιρεία Σχόλιο Απάντηση

1 COSMOS

ΕΙΔΟΣ FAX Server.
Κατόπιν έρευνας που κάναμε, προϊοντική λύση Hardware
FaxServer δεν είναι διαθέσιμη όπως μας ενημέρωσαν οι
κατασκευαστές.  Παρακαλώ πολύ να  μας  διευκρινίσετε,
αν θα γίνει αποδεκτή software λύση. Η Software λύση θα
καλύπτει τις ανάγκες της ΠΚΜ, διευκρινίζουμε όμως ότι
τέτοιου  είδους  λύσεις  δεν  είναι  εφικτό,  λόγω
διαφορετικής προϊοντικής φιλοσοφίας, να καλύψει 100%
τις προδιαγραφές του συγκεκριμένου είδους

Μπορεί  να  γίνουν  αποδεκτές  λύσεις  οι
οποίες  μπορεί  να  είναι  software ή
hardware ή  software/hardware αρκεί  να
καλύπτουν τις αναφερόμενες στο σχετικό
πίνακα τεχνικές προδιαγραφές.
 

2 COSMOS

ΕΙΔΟΣ MICROSOFT OPERATING SYSTEMS.
Για το συγκεκριμένο είδος,  η απαίτηση της διακήρυξης
είναι να προσφερθούν 8 άδειες WinSvrSTDCore 2019 OLP
2Lic  NL  Gov  CoreLic.  Με  βάση  την  αδειοδότηση  του
κατασκευαστή, ο ελάχιστος αριθμός & τύπος αδειών που
μπορείς να πάρεις για την αδειοδότηση ενός Server είναι
8 άδειες WinSvrSTDCore 2019 OLP 2Lic NL Gov CoreLic
(ότι  ακριβώς  ζητάτε  δηλαδή  στην  διακήρυξη),  για  την
κάλυψη  έως  και  16  φυσικών πυρήνων,  ανά  Server.  Σε

Η άδεια WinSvrSTDCore 2019 OLP 2Lic NL
Gov CoreLic αδειοδοτεί  8  πυρήνες  ανά
επεξεργαστή και 16 πυρήνες ανά server (2
επεξεργαστές), αδειοδοτεί επίσης μέχρι 2
OSE’s.   Με  δεδομένο  ότι  στη  διακήρυξη
ζητούνται  8 εξυπηρετητές με 16 πυρήνες
ανά  server οι  αντίστοιχες  άδειες  είναι  8
WinSvrSTDCore 2019  OLP 2Lic NL Gov
CoreLic.



περίπτωση που ο κάθε φυσικός Server έχει επιπλέον των
16 φυσικών πυρήνων, χρειάζεται πρόσθετη άδεια. Στην
συγκεκριμένη  διακήρυξη,  υπάρχουν  προδιαγραφές  για
συνολικά 8  φυσικούς Server,  2  εκ των οποίων είναι  οι
“HIGH  AVAILABILITY  SERVER  CLUSTER  (Rack  Mounted
Server) ”, οι οποίοι θα έχουν 2 επεξεργαστές με συνολικά
16  φυσικούς  πυρήνες  (2  CPUs/8  Core  per  CPU)  κατ’
ελάχιστο ο κάθε Server και επιπλέον 6 φυσικοί Server οι
οποίοι  είναι  οι  “ΣΗΔΕ  (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ  ΕΝΟΤΗΤΩΝ)
(Rack  Mounted  Server)”  και  οι  οποίοι  θα  έχουν  1
επεξεργαστή  με  8  φυσικούς  πυρήνες  κατ’  ελάχιστο  ο
κάθε  Server.  Έτσι  με  βάση  τα  παραπάνω,  οι  άδειες
λειτουργικού  WinSvrSTDCore  2019  OLP  2Lic  NL  Gov
CoreLic  που  απαιτούνται  να  εγκατασταθούν  στους
συνολικά 8 Server είναι  64 άδειες 16 x WinSvrSTDCore
2019  OLP  2Lic  NL  Gov  CoreLic  για  τους  2  “HIGH
AVAILABILITY SERVER CLUSTER (Rack Mounted Server)” &
48 x WinSvrSTDCore  2019 OLP 2Lic NL Gov CoreLic για
τους  6  “ΣΗΔΕ  (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ  ΕΝΟΤΗΤΩΝ)  (Rack
Mounted Server)”

3
BLUESTREAM

ΕΡΩΤΗΣΗ Νο 1 
Στον  πίνακα  3.1  Πίνακας  Τεχνικών  Προδιαγραφών  και
Συμμόρφωσης 1: HIGH AVAILABILITY SERVER CLUSTER οι
ζητούμενοι  servers  θα  πρέπει  να  συνδεθούν  στο
προσφερόμενο SAN. Για την διασύνδεση του απαιτούνται
FC HBA. Παρακαλούμε να προσδιορίσετε τον αριθμό τον
τύπο την ταχύτητα και τον αριθμό πορτών των ανωτέρω
FC HBA.

Στην  σελίδα  78,  πίνακας  Storage ΣΗΔΕ
ΠΚΜ,  ενότητα  “Επικοινωνία  με
εξυπηρετητές”,  παράγραφος  3.1  ζητείται
να  γίνει  διασύνδεση  του  storage με
τουλάχιστον 4 θύρες FC 16Gbps.
Από  την  πλευρά  των  δύο  εξυπηρετητών
θα πρέπει  να  προσφερθούν τουλάχιστον
δύο  θύρες  FC 16Gbps ανά  εξυπηρετητή
(συνολικά  4)  πλήρως  συμβατές  με  τις
αντίστοιχες θύρες του Storage.

4 BLUESTREAM

ΕΡΩΤΗΣΗ Νο 2 
Στους  πίνακες  3.1  &  3.4,  στο  σημείο  2.17  ζητείτε
υποστήριξη  serial  interface  control.  Η  προδιαγραφή
αφορά  παλαιότερης  τεχνολογίας  servers.  Οι  σειριακές
θύρες πλέον θεωρούνται ξεπερασμένες και  ζητούμε να
αφαιρεθεί η συγκεκριμένη προδιαγραφή.

Εφόσον αιτιολογημένα δεν υπάρχει Server
που να υποστηρίζει το εν λόγω  Interface
Control λόγω παλαιότητας γίνεται δεκτή η
εξαίρεσή του εν λόγω  interface.

5 BLUESTREAM

ΕΡΩΤΗΣΗ Νο 3
Στους  πίνακες  3.1  &  3.4,  στο  σημείο  2.20  ζητείτε
υποστήριξη  λειτουργικού  συστήματος  2008.  Το
ζητούμενο λειτουργικό σύστημα είναι κατηργημένο από
την  κατασκευάστρια  εταιρεία  Microsoft.,  συνεπώς
ζητούμε  να  αφαιρεθεί  η  προδιαγραφή  για  την
υποστήριξη  του  λειτουργικού  συστήματος  Windows
2008.

Εφόσον αιτιολογημένα δεν υπάρχει Server
που  να  υποστηρίζει  το  εν  λόγω
Λειτουργικό  Σύστημα  λόγω  κατάργησής
του  από  τη  Microsoft γίνεται  δεκτή  η
εξαίρεσή του.

6 BLUESTREAM

ΕΡΩΤΗΣΗ Νο 4 
Στην απαίτηση του είδους FAX Server, περιγράφεται ένα
hardware  appliance  το  οποίο  πλέον  δεν  υπάρχει
διαθέσιμο  στην  αγορά  μιας  και  οι  συγκεκριμένες
τεχνολογίες  είναι  παρωχημένες.  Παρακαλούμε
ενημερώστε μας αν υπάρχει η δυνατότητα με συνδυασμό
hardware  (π.χ  Fax/Modem,  Πολυμηχάνημα  )  σε
συνδυασμό  με  λογισμικό  να  καλυφθεί  στο  μέγιστο
δυνατό βαθμό η ζητούμενη λειτουργικότητα.

Μπορεί  να  γίνουν  αποδεκτές  λύσεις  οι
οποίες  μπορεί  να  είναι  software ή
hardware ή  software/hardware αρκεί  να
καλύπτουν τις αναφερόμενες στο σχετικό
πίνακα τεχνικές προδιαγραφές.

                                                                                                                 
                                                                                                                Με Εντολή Π.Κ.Μ.

                                                                                                    Ο Προϊστάμενος Τμήματος Προμηθειών
            κ.α.α.                              

                                                  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
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