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Προς: Εταιρεία “IMS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.”
Νικηφόρου Βρετάκου 7, 17455, Άλιμος
Phone: +30 210-9801110
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Θέμα: Διευκρινήσεις για τον διαγωνισμό: «Προμήθεια & εγκατάσταση εξοπλισμού
πληροφορικής για όλες τις εγκαταστάσεις του Ε.Δ.Σ.Ν.Α»

Στις 9/1/19 η εταιρεία “IMS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.” απέστειλε μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου (ΕΔΣΝΑ 497/11.1.19) τα κάτωθι ερωτήματα που αφορούν στις υπηρεσίες
εγκατάστασης εξοπλισμού του διαγωνισμού με Αρ. Πρωτ.:15689/28.12.2018.

«Αξιότιμοι κύριοι,
Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε σχετικά με τις υπηρεσίες εγκατάστασης εξοπλισμού του
διαγωνισμού με Αρ. Πρωτ.:15689/28.12.2018:
1.
Επιθυμείτε να γίνει εγκατάσταση των τριάντα (30) ηλεκτρονικών υπολογιστών ή και
των τεσσάρων (4) κεντρικών εξυπηρετητών;
2.
Υπάρχει υποστήριξη της εφαρμογής του ζυγιστηρίου για τη διαδικασία της
μεταφοράς;
3.

Ποιο software firewall/router επιθυμείτε να εγκαταστήσετε;

4.
Ποιο είναι το πλήθος των εικονικών μηχανών που θέλετε να μεταφέρετε και σε τι
hypervisor λειτουργούν αυτήν τη χρονική στιγμή;»
Σε συνέχεια αυτού, θα θέλαμε να ενημερώσουμε την εν λόγω εταιρεία αλλά και κάθε
ενδιαφερόμενο με τις ακόλουθες διευκρινήσεις:
1. Οι υπηρεσίες εγκατάστασης αφορούν στους 3 κεντρικούς εξυπηρετητές οι οποίοι θα
εγκατασταθούν ως ακολούθως:
i.
Δύο (2) κεντρικοί εξυπηρετητές τύπου ΙΙ στο ΣΜΑ Σχιστού και ένας (1)
κεντρικός εξυπηρετητής τύπου Ι στο ΧΥΤΑ Φυλής.
Διευκρινίζουμε ότι στην μελέτη αναφέρεται εκ παραδρομής ότι στο ΧΥΤΑ
Φυλής θα γίνει εγκατάσταση Bare metal hypervisor και εγκατάσταση
Microsoft Windows Server 2012 (ή 2016) ως εικονική μηχανή αλλά το
απαιτητό είναι να εγκατασταθεί κεντρικός εξυπηρετητής τύπου Ι με αρχική
εγκατάσταση Windows Server 2016.
ii.
Για τους τριάντα (30) ηλεκτρονικούς υπολογιστές όπως και για τον έναν (1)
spare κεντρικό εξυπηρετητή τύπου Ι, δεν απαιτείται καμία εγκατάσταση.

2. Διευκρινίζουμε ότι για τις εφαρμογές ζυγιστηρίου των εγκαταστάσεων του ΕΔΣΝΑ,
υπάρχει τεχνική υποστήριξη είτε από υπαλλήλους του Οργανισμού είτε από
εξωτερικούς συνεργάτες.
3. Για λογισμικό Firewall/router ανοιχτού λογισμικού θα επιθυμούσαμε ενδεικτικά το
λογισμικό pfSense (https://www.pfsense.org/) ή άλλο αντίστοιχων δυνατοτήτων.
4. Το πλήθος των εικονικών μηχανών που θέλουμε να μεταφερθούν στον κεντρικό
εξυπηρετητή των κεντρικών γραφείων είναι δεκαπέντε (15) και λειτουργούν σε
VMware Workstation Version 9.
Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιοδήποτε διευκρίνηση.

Οι συντάκτες

Ο Γενικός Γραμματέας του ΕΔΣΝΑ
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