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                 ΠΑΤΡΑ 23-7-2021 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       ΑΡ. ΠΡΩΤ. 29421 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,  
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΓΕΝΙΚΟ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»                               
                                                           

 
ΘΕΜΑ: ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  

 
 

ΕΙΔΟΣ 1: ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ -  STORAGE   
Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση 

ΓΕΝΙΚΑ 
Αριθμός Τεμαχίων  Ένα (1)   
Να αναφερθεί το Μοντέλο NAI   
Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής NAI   
Το προσφερόμενο Αποθηκευτικό Σύστημα πρέπει να είναι σύγχρονο και 
καινούργιο και να μην υπάρχει ανακοίνωση περί αντικατάστασης ή 
απόσυρσής του.  Αυτό θα αποδεικνύεται με Υπεύθυνη Δήλωση του 
συμμετέχοντα στον διαγωνισμό. 

ΝΑΙ   

Να διαθέτει ράγες εγκατάστασης σε υφιστάμενο rack με βάθος (depth) 
1000mm ΝΑΙ   

INTERFACES-CONTROLLERS 

Υποστηριζόμενα interfaces σύνδεσης και ταχύτητες αυτών: 
- FC (8, 16 Gbit/s),  
- iSCSI (1, 10 Gbit/s),  
- SAS (12 Gbit/s) 

ΝΑΙ   

Αριθμός προσφερόμενων ελεγκτών (controllers) ≥ 2   
Να προσφερθεί το σύστημα με τέσσερις (4) θύρες SAS (δύο ανά ελεγκτή)  ΝΑΙ   
ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (PERFORMANCE) 
Random Access Performance (8KB Read) σε IOPS ≥ 65000    
Random Access Performance (8KB Write) σε IOPS ≥ 29000    
Sequential Access Performance (128KB Read) σε MB/s ≥ 3300   
Sequential Access Performance (128KB Write) σε MB/s ≥ 940   
ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Μέγιστος αριθμός RAID groups ανά Σύστημα ≥ 12   
Μέγιστος αριθμός LUNs ανά RAID group ≥ 128   
Μέγιστη χωρητικότητα ανά LUN ≥ 128TB   
Αριθμός υποστηριζόμενων volumes ≥ 1024   
Αριθμός υποστηριζόμενων snapshots ≥ 1024   
Αριθμός υποστηριζόμενων copy generations ≥ 512   
Προσφερόμενη μνήμη Cache συστήματος ≥ 16 GB   
Υποστήριξη σκληρών δίσκων  τύπου SAS, Near Line SAS, SSD ΝΑΙ   
Μέγιστος υποστηριζόμενος αριθμός δίσκων ≥ 96   
Μέγιστος αριθμός drive enclosures (DE) που δύνανται να χρησιμοποιηθούν 
στο ίδιο Αποθηκευτικό Σύστημα χωρίς να απαιτείται η προσθήκη ≥ 3   
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πρόσθετων controllers 

Μέγιστη υποστηριζόμενη raw χωρητικότητα με την χρήση μόνον NL-SAS 
δίσκων με την χρήση του μέγιστου αριθμού δίσκων ≥ 750 TB   

Υποστήριξη τοπολογίας προστασίας δεδομένων δίσκων RAID levels 0, 1, 
1+0, 5, 5+0, 6 ΝΑΙ   

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 
Προσφερόμενοι δίσκοι  NL-SAS χωρητικότητας τουλάχιστον  12 TB ο 
καθένας, 7200rpm Hot Swap ≥ 6   

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
Να διαθέτει hot-swappable και redundant τροφοδοτικά  ΝΑΙ   
Όλοι οι χρησιμοποιούμενοι σκληροί δίσκοι να είναι hot-swappable ΝΑΙ   
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Υποστήριξη του χαρακτηριστικού Data Block Guard για την βέλτιστη 
προστασία των δεδομένων ΝΑΙ   

Να υποστηρίζονται υποχρεωτικά τα παρακάτω λειτουργικά τεχνικά 
χαρακτηριστικά από το προσφερόμενο αποθηκευτικό σύστημα: 
- Δυνατότητα αυτόματης διαδικασίας backup εντός του ιδίου 
αποθηκευτικού συστήματος (Η δυνατότητα αυτή είναι αποδεκτό να 
παρέχεται μόνον με την χρήση λογισμικού της ίδιας κατασκευάστριας 
εταιρείας, το οποίο δύναται να αγορασθεί μελλοντικά χωρίς να απαιτηθεί 
καμία άλλη επέκταση υλικού του προσφερόμενου αποθηκευτικού 
συστήματος), 
- Disk Drive Patrol με υλοποίηση κάθε δευτερόλεπτο για 24 ώρες την 
ημέρα (προληπτικός έλεγχος της κατάστασης όλων των δίσκων για 
πρόληψη πιθανής βλάβης και έγκαιρη αντιμετώπισή της), 
- Redundant Copy, 
- Fast Recovery, 
- Rebuild, 
- Reverse Cabling, 
- Copy Back (διαδικασία αντιγραφής του περιεχομένου του hot spare 
δίσκου στον δίσκο που αντικαθιστά αυτόν που παρουσίασε βλάβη), 
- Striping size expansion, 
- Wide striping, 
- LUN Concatenation μεταξύ διαφορετικών RAID Groups 
- Thin Provisioning, 
- Online και Offline Storage Migration, 
- Firmware Update κατά την διάρκεια λειτουργίας του, 
- Firmware Data Encryption, 
- Automatic Hot Spare Assignment, 
- Υποστήριξη ορισμού δύο τύπων Hot spare δίσκου ταυτόχρονα για 
συγκεκριμένο RAID Group και για όλα τα RAID Groups, 
- Event Notification (Να παρέχεται η δυνατότητα αυτόματης ενημέρωσης 
του υπευθύνου μηχανογράφησης τουλάχιστον και με τους δύο 
ακόλουθoυς τρόπους: είτε με email είτε με SNMP traps) 
- Προστασία των δεδομένων που έχουν γραφεί στην μνήμη cache στην 
περίπτωση πτώσης της τάσης  

ΝΑΙ   

ΕΓΓΥΗΣΗ 
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On Site Service, 5 x 9 (5x9, εργάσιμες ημέρες και ώρες) διάρκειας τριών (3) 
ετών με ανταπόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα, παρεχόμενη από 
εξουσιοδοτημένα συνεργεία από τον κατασκευαστή του Αποθηκευτικού 
Συστήματος. Απαιτείται σχετική επιστολή του κατασκευαστή ή 
εκπροσώπου του στην Ελλάδα μόνον εφόσον αποτελεί πιστοποιημένο 
Επισκευαστικό Κέντρο του κατασκευαστή του προσφερόμενου 
Αποθηκευτικού Συστήματος που θα επιβλέπει και την τεχνική υποστήριξη 
κατά την διάρκεια της εγγύησης. 

ΝΑΙ   

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 
Όλες οι απαντήσεις στις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές είναι 
υποχρεωτικό να τεκμηριώνονται μόνον με τους ακόλουθους τρόπους: είτε 
από επίσημα τεχνικά φυλλάδια-εγχειρίδια της κατασκευάστριας εταιρείας 
του κάθε προσφερόμενου υλικού με ταυτόχρονη αναφορά στο σχετικό 
URL, είτε από βεβαίωση που έχει εκδοθεί από την  κατασκευάστρια 
εταιρεία ή εκπρόσωπό της στην Ελλάδα μόνον εφόσον αποτελεί 
πιστοποιημένο Επισκευαστικό Κέντρο του κατασκευαστή του 
προσφερόμενου Αποθηκευτικού Συστήματος που θα επιβλέπει την τεχνική 
υποστήριξη κατά την διάρκεια της εγγύησης. 
Σε περίπτωση κατάθεσης τεχνικού φυλλαδίου που δεν παρέχεται στο 
διαδίκτυο, το συγκεκριμένο τεχνικό φυλλάδιο θα συνοδεύεται από 
βεβαίωση αυθεντικότητάς του που έχει εκδοθεί από την  κατασκευάστρια 
εταιρεία ή εκπρόσωπό της στην Ελλάδα μόνον εφόσον αποτελεί 
πιστοποιημένο Επισκευαστικό Κέντρο του κατασκευαστή του 
προσφερόμενου Αποθηκευτικού Συστήματος που θα επιβλέπει την τεχνική 
υποστήριξη κατά την διάρκεια της εγγύησης 

ΝΑΙ   

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
Λαμβάνοντας υπόψη ότι το προσφερόμενο αποθηκευτικό σύστημα θα 
συνδεθεί σε υφιστάμενο server FUJITSU PY RX2540 M4 (S26361-K1567-
V424), ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να συμπεριλάβει υποχρεωτικά 
στην προσφορά του την προμήθεια αφενός μία κάρτας HBA συμβατής 
πλήρως με τον υφιστάμενο server και αφετέρου δύο σχετικών καλωδίων 
πιστοποιημένων από τον κατασκευαστή του server για την σύνδεση κάθε 
controller του αποθηκευτικού Συστήματος  με τον server. 
Να σημειωθεί ότι ο Ανάδοχος είναι πλήρως υπεύθυνος για την διασφάλιση 
της ομοιογένειας και σε αρνητική περίπτωση δεν θα είναι δυνατή η 
παραλαβή του Συστήματος που θα παραδοθεί. 

ΝΑΙ   

Ο προμηθευτής πρέπει να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για 
την παράδοση, εγκατάσταση και διαμόρφωση όλου του ως άνω 
περιγραφόμενου εξοπλισμού και λογισμικού, σύμφωνα με τις οδηγίες του 
αρμόδιου Τμήματος Πληροφορικής. 

ΝΑΙ   

Ο προμηθευτής πρέπει να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για 
την πραγματοποίηση εκτενών δοκιμών ελέγχου της σωστής λειτουργίας 
όλου του ως άνω περιγραφόμενου εξοπλισμού και λογισμικού. 

ΝΑΙ   

Ο προμηθευτής πρέπει να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για 
την εφαρμογή των απαραίτητων δικτυακών ρυθμίσεων. ΝΑΙ   

Ο προμηθευτής, κατά την εκτέλεση των εργασιών, πρέπει να 
συμμορφώνεται με τα ισχύοντα μέτρα για την αντιμετώπιση και τον 
περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 

ΝΑΙ   

 
 
 

ΕΙΔΟΣ 2: ΔΙΣΚΟΙ ΓΙΑ ΤΟ NAS (Synology  RackStation RS3617xs+) 
Α/Α Περιγραφή/ Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή 

1 Αριθμός Μονάδων 6     
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2 Κατηγορία  Enterprise     
3 Χωρητικότητα ≥ 8TB     
4 Hybrid OXI     
5 Ταχύτητα Περιστροφής ≥7200 rpm     
6 Μέγεθος Cache ≥256 MB     
7 Form Factor 3.5 "     
8 MTBF  ≥ 2.000.000 ώρες     

Γενικές απαιτήσεις 

9 

Ο προμηθευτής πρέπει να προβεί σε όλες 
τις απαραίτητες ενέργειες για την 
εγκατάσταση,  διαμόρφωση και θέση σε 
παραγωγική λειτουργία των δίσκων σε 
υφιστάμενο NAS Synology  RackStation 
RS3617xs+  εντός 5 εργασίμων ημερών από 
την ημερομηνία παράδοσης. 

ΝΑΙ     

10 

Ο προμηθευτής πρέπει να προβεί σε όλες 
τις απαραίτητες ενέργειες για την 
εγκατάσταση και ρύθμιση τρίτων 
εφαρμογών που θα ζητηθούν από το 
Τμήμα Πληροφορικής, όπως π.χ., αυτών 
που αφορούν τη λήψη και τήρηση 
εφεδρικών αρχείων ασφαλείας (backup), 
την αυθεντικοποίηση χρηστών μέσω LDAP 
κ.ά. 

ΝΑΙ     

11 

Ο προμηθευτής πρέπει να προβεί σε όλες 
τις απαραίτητες ενέργειες για την 
εφαρμογή των απαραίτητων δικτυακών 
ρυθμίσεων. 

ΝΑΙ     

12 
Τουλάχιστον 5ετής εγγύηση καλής 
λειτουργίας  για όλον τον παρεχόμενο 
εξοπλισμό. 

NAI     

13 
Επιτόπια (on-site) τεχνική υποστήριξη για 
όλο το διάστημα ισχύος της εγγύησης, με 
μέγιστο χρόνο απόκρισης τις δύο (2) ώρες. 

NAI     

 
 
 
Το προϋπολογιστικό κόστος για την ανωτέρω προμήθεια ανέρχεται συνολικά σε 

15.500,00€ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και περιλαμβάνει τη συσκευή 

αποθήκευσης-Storage, τους απαραίτητους controllers, τα καλώδια SAS, τους 

απαραίτητους δίσκους για το υφιστάμενο NAS και τις εργασίες εγκατάστασης και 

μετάπτωσης, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 

 

ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)   

ΕΙΔΟΣ 1: ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ -  STORAGE 1 
 

12.500 
ΕΙΔΟΣ 2: ΔΙΣΚΟΙ ΓΙΑ ΤΟ NAS 6 1.500 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΩΣΗΣ 1 1.500 
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ΣΥΝΟΛΟ 
 

15.500 
 
 
Λόγω της αλληλεξάρτησης των λειτουργιών του PACS server και του NAS, θα 

πρέπει ο εξοπλισμός να προσφερθεί από τον ίδιο Ανάδοχο .  

 

 


