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KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS IV. – V. 

 

 
Eljárás megnevezése:  "Meglévő rendszerek kiszolgálóinak 

bővítése"  

 
Megküldve:  valamennyi ismert érdeklődőnek  

 

 
Tisztelt Cím!  

 

A Magyar Posta Zrt. (cím: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.) ajánlatkérő által meghirdetett, a 
"Meglévő rendszerek kiszolgálóinak bővítése” tárgyú közbeszerzési eljárás közbeszerzési 

dokumentumaiban foglaltakkal kapcsolatban a Kbt. 56. § (1) és (2) bekezdése alapján beérkezett 
kiegészítő tájékoztatás kérésekre (IV.-V.) az alábbi válaszokat adja. 

 

1. Kérdés: A szerverekben lévő diszkekre – azok esetleges meghibásodása esetén – Ajánlatkérő 
igényel -e olyan támogatási szintet, hogy a hibás diszkek az Ajánlatkérő tulajdonába maradjanak? 

 

Válasz: Nem, nem igénylünk olyan támogatási szintet, miszerint Posta tulajdonában maradjanak a 

meghibásodott diszkek. 

 

2. kérdés: Kérjük, adják meg, hogy az üzembe-helyezés időtartama alatt milyen időtartamban lehet 

munkát végezni a nap folyamán? 

 

Válasz: Hétfőtől péntekig,  08:30 és 16:30 között. 

 

3. kérdés: Kérjük, jelöljék meg, hogy milyen mélységű teszteket szeretnének a rendszeren elvégezni; 

funkcionális teszteket vagy esetleg teljesítmény teszteket is szeretnének-e futtatni? 

 

Válasz: Csak funkcionális tesztelésre van szükség. 

 

4. kérdés: Kérjük, jelöljék meg, hogy a szerverekben szükség van -e TPM modulra esetleges titkosítás 

végett? 

 

Válasz: Nincs szükség egyik szerverben sem TPM modulra. 
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5. Kérdés: Jól értelmezzük-e, hogy Fuji konfiguráció esetén is elegendő a platinum minősítésű táp, 

hiszen HP esetén ez a követelmény és van ilyen a Fujitsu-nál is? 

 

Válasz: Amennyiben rendelkezésre áll, akkor a platinum megfelelő (94% hatékonyságú). 

 

6. kérdés: Jól értelmezzük-e, hogy HP setén is elég a HPE 8GB microSD Enterprise Mainstream 

Flash Media Kit hiszen Fujitsu esetén is 8GB a követelmény? 

 

Válasz: Igen, elfogadható, amennyiben rendelkezésre áll és jóváhagyott a szállítandó szerver 

konfigurációhoz. Az eszköznek vSphere 5.5-6.0-6.5 és az érintett szerverrel kompatibilisnek kell 
lennie. 

 

7. kérdés: Jól értelmezzük-e hogy Fujitsu esetén kétszer annyi HBA kontroller kell, mint HP esetén? 

 

Válasz: A SAS HBA-kat illetően a korábbi kérdés-válaszok alapján a következő elrendezés áll fenn: 

Fuji konfiguráció esetén:  

Beépítve, bekötve, kábelezve: hostonként 2 db, összesen: 

S26361-F3842-E2 PSAS CP400i 8 db 

 

Külön addon eszközként: 

S26361-F5243-E2 PRAID EP420i 4 db 

 

HP esetén (mivel a vezérlő támogatja a VSAN alatti illetve az önálló RAID üzemmódot is): 

749974-B21 HP Smart Array P440ar/2G FIO Controller 4 db 

 

A HP esetén emiatt nem szükséges a következő: 

749976-B21 HP H240ar 12Gb 2-ports Int FIO Smart Host Bus Adapter 4 db 

 

8. kérdés: Jól értelmezzük-e, hogy a HBA esetén nem követelmény a RAID 5 támogatás, mert a kiírt 

Fujitsu HBA ezt nem tudja? 
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Válasz: Nem.  Az 2 db EP400i SAS adapter a VMware VSAN számára biztosít transzparens SAS 

diszk elérést, ugyanakkor a konfigurációban addon-ként szerepel egy EP420i + TFM modul, ami 
RAID6-ig tudja kezelni a belső diszkeket. 

9. kérdés: Jól értelmezzük-e, hogy a kért memória szerverenként 24x32GB? Ezt más konfigurációban 

is meg lehet ajánlani? pl. 12x64GB, hiszen így maradna tartalék DIMM slot a későbbi bővítésre? 

 

Válasz: Igen, amennyiben A helyettesítés mind a négy szerver konfigurációra, teljes mértékben ki 

kell, hogy terjedjen, és helyettesítés esetén is minden konfiguráción belül csak egyféle memóriamodul 
használható. 

 

10. kérdés: Jól értelmezzük-e, hogy szerverenként 3 db SSD eszköz az igény? Feltétlenül szükséges-e 

ezeket 6G SATA interfésszel konfigurálni, a 12G SATA vagy NVMe nem elfogadható? Ezek sokkal 
gyorsabbak és csak így lehetne az SSD sebességét kihasználni. 

 

Válasz: A felhívásban szereplő 3x200GB SSD lehetséges 12Gb-s változattal konfigurálni. Csak hot-
plug eszköz használata lehetséges. NVMe csak akkor, ha nem foglal többlet kártya slotot az alaplapon 

található kártyapozíciókban, illetve hiba esetén a cseréje a szerver megállítását nem igényli. 

Fujitsu esetében változás, hogy az ott időközben kifutott 3x200GB-os SSD-k, 2x400GB SAS SSD-vel 

helyettesíthetők, de egyenértékűség szempontjából feltétel a 10 DWPD képessége a teljes tervezett 
üzemidőre (VMware VSAN előírás). 
 

Budapest, 2017. június 27. 

 

 

  Tisztelettel:  

Dr. Jobbágy Krisztina FAKSZ, 

       az Ajánlatkérő nevében 
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