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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

 
 
 
Αγ. Παρασκευή, 19.05.2015 
Α.Π.: Δ.β./271/146 

  
   

 
 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

   
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΤΕΧΝ.ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
Αρμόδια: κα. M.ZAΠΠΑ  
Τηλ.: 210-650 6806  
Telefax: 210-650 6762 
E-mail: maria.zappa@eeae.gr 

 

 

Ανακοίνωση-Εκδήλωση Ενδιαφέροντος  
 

για την προμήθεια εξοπλισμού αποθήκευσης δεδομένων για την υποστήριξη των 
κεντρικών πληροφοριακών συστημάτων της Ε.Ε.Α.Ε. 

Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) προτίθεται να προβεί, με απευθείας ανάθεση, 
στην προμήθεια εξοπλισμού αποθήκευσης δεδομένων για την υποστήριξη των κεντρικών 
πληροφοριακών συστημάτων της Ε.Ε.Α.Ε.,  προϋπολογιζόμενης αξίας  δεκαεπτά χιλιάδων ευρώ 
(17.000,00 €), χωρίς τον Φ.Π.Α. 23%, η οποία θα βαρύνει το Πρόγραμμα ΠΡΙΣΜΑ (029) από τη 
δράση της Γ.Γ.Ε.Τ «ΚΡΗΠΙΣ» ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-2013 που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. 

Κατόπιν τούτου, καλεί τους ενδιαφερόμενους, να καταθέσουν τις προσφορές τους, 
πρωτοκολλημένες, στο Τμήμα Οικονομικού & Προμηθειών της Διεύθυνσης Διοικητικού & 
Τεχνικής Υποστήριξης  της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (Πατριάρχου Γρηγορίου & 
Νεαπόλεως, 153 10 Αγ. Παρασκευή Αττικής, ΤΘ 60092) μέχρι και την 5η Ιουνίου 2015, ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 14.00.  Οι προσφορές πρέπει να ισχύουν για 5 μήνες. 

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθυνθείτε στο Τμήμα Οικονομικού & 
Προμηθειών της Διεύθυνσης Διοικητικού & Τεχνικής Υποστήριξης της ΕΕΑΕ (πληροφορίες κα 
Μ. Ζάππα) τηλ. 210-6506806, Fax: 210 6506762, e-mail: maria.zappa@eeae.gr, καθώς και στο 
Τμήμα Τεκμηρίωσης & Τεχνικής Υποστήριξης της ΕΕΑΕ, (πληροφορίες κος Γ. Δρίκος), τηλ. 210-
6506726, Fax: 210 6506748, e-mail: drikos@eeae.gr.  

Οι τεχνικές προδιαγραφές  για την προμήθεια εξοπλισμού αποθήκευσης δεδομένων για την 
υποστήριξη των κεντρικών πληροφοριακών συστημάτων της Ε.Ε.Α.Ε. ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ. 

 
H ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ε.Ε.Α.Ε. 
 
Β.ΚΑΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ                           Δρ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΟΥΣΙΑΔΑΣ 
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Προμήθεια Εξοπλισμού Αποθήκευσης Δεδομένων. 

 
Τα κύρια χαρακτηριστικά του EMC VNXe 3200 Συστήματος Αποθήκευσης, είναι η μεγάλη 
αποθηκευτική ωφέλιμη χωρητικότητα καθώς και τα αυξημένα χαρακτηριστικά αξιοπιστίας 
και διαθεσιμότητας, ώστε να εξασφαλίζεται η συνεχής λειτουργία του. 
 
• Παρέχει είτε εγγενώς είτε σε μορφή ανεξάρτητων δομικών στοιχείων τόσο Block όσο 

και File-Level Services (Unified).  
• Πληροί χαρακτηριστικά υψηλής διαθεσιμότητας χωρίς κανένα μοναδικό σημείο 

αστοχίας (no single point of failure). Υψηλή διαθεσιμότητα >= 99,999%. 
• Αδιάλειπτη λειτουργία όλων των επιμέρους τμημάτων  (ελεγκτές, μνήμη, δίσκοι, πορτών 

σύνδεσης ελεγκτή κλπ) κατά την διάρκεια των επιθυμούμενων μελλοντικών 
επεκτάσεων, τυχόν αναδιαρθρώσεων καθώς και τυχόν αντικαταστάσεων δίσκων, 
τροφοδοτικών και ελεγκτών (Hot-Swap). 

• Μέγιστος αριθμός υποστηριζόμενων δίσκων ≥ 150 (χωρίς αναβάθμιση σε επόμενο 
μοντέλο.) 

• Μέγιστη συνολική υποστηριζόμενη χωρητικότητα (raw capacity) ≥ 500 ΤΒ. 
• Υποστηριζόμενα πρωτόκολλα block: FC, iSCSI.  
• Υποστηριζόμενα πρωτόκολλα file: NFS, CIFS. 
• Υποστήριξη επιπέδων προστασίας τουλάχιστον των RAID 5, 6, 10. 
• Automated Tiering (με την χρήση τριών τύπων δίσκου – SSD/SAS/NL-SAS) 
• Δυνατότητα υποστήριξης Secondary Cache (μέχρι 400GB) –η οποία να μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί και για READ & Write 
• Αυτόματη Δυναμική κατανομή (Primary Cache) σε Read και Write ανάλογα με τις 

ανάγκες των εφαρμογών 
• Υποστηρίζει File Compression & File Deduplication 
• Tα παρακάτω στοιχεία  αποτελούν την συγκεκριμένη  σύνθεση: 

o Δύο (2) ελεγκτές (controllers), σε Active-Active λειτουργία  
o Μέγεθος memory/cache στην προσφερόμενη σύνθεση ≥ 48 GB.  
o Συνολική προσφερόμενη ωφέλιμη χωρητικότητα tier1 δίσκων (χωρίς parity και 

hot spares) (Usable Capacity) ≥15 ΤΒ 
o Η ανωτέρω ωφέλιμη χωρητικότητα  πραγματοποιείται:  

 με την χρήση δίσκων χωρητικότητας  ≥ 900 GB ο κάθε ένας,   
 με ταχύτητα περιστροφής ≥ 10.000 rpm , και  
 με ελάχιστο προσφερόμενο αριθμό δίσκων ≥25. 

o  Διαθέτει τις  παρακάτω θύρες διασύνδεσης: 
 οκτώ(8) θύρες x 10Gbase-T για iSCSI and CIFS/NFS (auto negotiate σε 

1Gb & 10Gb) 
 οκτώ(8) θύρες x  8Gbps για FC connectivity  

• Προσφέρει   Unified Snaps (Block & File) λειτουργικότητα 
• Η διαχείριση του αποθηκευτικού συστήματος  γίνεται είτε μέσω Web Browser είτε μέσω 

εξειδικευμένου λογισμικού ελέγχου (Client Software). 
• Πιστοποιημένη υποστήριξη VMware  καθώς και διασυνδεσιμότητας ετερογενών 

λειτουργικών συστημάτων όπως: Windows, Linux, κλπ 
• Τριετή υποστήριξη (Support) του προσφερόμενου αποθηκευτικού Συστήματος από τον 

Vendor του Storage και όχι από συνεργάτη 
• Onsite support και για το software (πχ  κατά τη διαδικασία firmware update κλπ) 
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