
 

 

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 
         Ακαδημίας 60 – Τ.Κ. 10679 
          Τηλ.: 210-3398206      

                                                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

                                                                        Αθήνα, 15 / 03  /2016 

                                       Αρ. πρωτ: 2793 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ    ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ KAI ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ANTIVIRUS ΣΕ 12 SERVERS KAI  170 ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΣΑ  ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ » 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Είδος διαγωνισμού: 
Πρόχειρος διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης 

την χαμηλότερη τιμή, στο σύνολο της προμήθειας.  

Τόπος κατάθεσης  προσφορών: 
Γραφεία ΔΣΑ, οδός Ακαδημίας αριθ.60- ΤΚ  10679 

Αθήνα (Τμήμα Πρωτοκόλλου 2ος όροφος).  

 

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής 

προσφορών: 

29 /3 /2016, ημέρα Τρίτη, ώρα  12  το μεσημέρι. 

Τόπος  και Χρόνος διενέργειας του 

διαγωνισμού- αποσφράγιση προσφορών: 

Γραφεία ΔΣΑ, οδός Ακαδημίας αριθ.60- ΤΚ  10679 

Αθήνα  (αίθουσα ΤΑΚΗ ΠΑΠΠΑ)   

29 /3 /2016, ημέρα Τρίτη ώρα  13 το μεσημέρι. 

Αντικείμενο: 

Προμήθεια και εγκατάσταση  λογισμικού 

προστασίας antivirus για 12 servers και 170  

σταθμούς εργασίας του πληροφοριακού  

συστήματος του ΔΣΑ ,  προμήθεια και εγκατάσταση 
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ενός νέου virtual server σε φυσικό μηχάνημα του 

ΔΣΑ, καθώς και  προμήθεια και εγκατάσταση 

κεντρικής κονσόλας σε νέο virtual server (antivirus 

server). 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη χωρίς  ΦΠΑ: 
Οκτώ χιλιάδες  (8.000) ευρώ.  

 

 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη με  

ΦΠΑ 23%: 

  

 Εννέα χιλιάδες οκτακόσια σαράντα (9.840) ευρώ.  

 

Διάρκεια ισχύος προσφορών: 
Ενενήντα (90) ημέρες από την επόμενη της 

διενέργειας του διαγωνισμού.  

  

 

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών (ΔΣΑ), αφού έλαβε υπόψη του: τον κανονισμό προμηθειών του, την από 24/2/2016  

απόφαση του   Διοικητικού Συμβουλίου και τις ανάγκες της υπηρεσίας  

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

Πρόχειρο  διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για το 

σύνολο της προμήθειας,  για την ανάδειξη μειοδότη  για την προμήθεια και εγκατάσταση λογισμικού προστασίας 

antivirus για 12 servers και 170  σταθμούς εργασίας του πληροφοριακού  συστήματος του ΔΣΑ για δύο έτη.  

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη του  ανωτέρω έργου  ανέρχεται στο ποσό των οκτώ χιλιάδων  (8.000) ευρώ, 

 μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος 23% ΦΠΑ και στο ποσό των εννέα χιλιάδων οκτακοσίων  σαράντα 

(9.840) ευρώ. συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (23%).  

 

 

 

 2 



ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό μπορούν να υποβάλλουν προσφορές, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στην παρούσα διακήρυξη το αργότερο μέχρι τις 23/3/2016,   ημέρα  Τετάρτη και ώρα 12 το μεσημέρι  στα γραφεία του 

ΔΣΑ,  οδός Ακαδημίας αρ. 60  - ΤΚ 10679 Αθήνα  (Τμήμα Πρωτοκόλλου 2ος όροφος).   

Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, λογίζονται ως εκπρόθεσμες, απορρίπτονται 

ως απαράδεκτες και επιστρέφονται. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλλουν  προσφορά για το σύνολο του 

διαγωνισμού.   Δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες, προσφορές που υποβάλλονται για μέρος μόνο 

του διαγωνισμού. Η κατακύρωση θα γίνει, με κριτήριο την  χαμηλότερη τιμή για το σύνολο της προμήθειας.  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

Η παρούσα διακήρυξη αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση ενός νέου virtual server σε φυσικό μηχάνημα του ΔΣΑ, 

στην προμήθεια και εγκατάσταση κεντρικής κονσόλας σε νέο virtual server (antivirus server), καθώς και 

απεγκατάσταση του παλαιού προϊόντος antivirus και εγκατάσταση του νέου στους σταθμούς εργασίας και στους 

servers.  Oι τεχνικές προδιαγραφές του λογισμικού   καθορίζονται στον πίνακα του   παραρτήματος   Β, που αποτελεί 

και αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης.  

Αναπόσπαστο μέρος της παρούσας αποτελούν: 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με βάση τους όρους της  παρούσας διακήρυξης, όπως αυτοί αναλύονται  στα 

Παραρτήματα Α,  Β και Γ αυτής και τις διατάξεις του Κανονισμού Προμηθειών του ΔΣΑ που είναι αναρτημένος στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.diavoulefsi.gr/sxedionomou/KANONISMOSPROMITHEION,ο οποίος αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης. Η διακήρυξη αυτή  θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του ΔΣΑ 

(www.dsa.gr). 

                                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ ΔΣΑ               

                          

                                                                ΒΑΣΙΛΗΣ Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

1. Δικαίωμα  συμμετοχής 

  

1.1.Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:  

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα καθώς και Ενώσεις / Κοινοπραξίες των ανωτέρω φυσικών ή νομικών προσώπων, που 

υποβάλλουν κοινή προσφορά.  

Οι Ενώσεις / Κοινοπραξίες δεν απαιτείται να έχουν συγκεκριμένη νομική μορφή κατά την υποβολή της προσφοράς. Σε 

περίπτωση που Ένωση / Κοινοπραξία επιλεγεί είναι δυνατόν να υποχρεωθεί να περιβληθεί συγκεκριμένη νομική 

μορφή, εάν της ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο που η περιβολή αυτής της νομικής μορφής είναι αναγκαία για την 

ορθή εκτέλεση της σύμβασης.  

Στην προσφορά της Ένωσης /Κοινοπραξίας θα πρέπει  να αναγράφεται απαραιτήτως το ποσοστό συμμετοχής κάθε 

μέλους. Επίσης πρέπει να υποβάλλεται με την προσφορά και το ισχύον συμφωνητικό σύστασης. 

 1.2. Κάθε συμμετέχων μεμονωμένα ή ως μέλος Ένωσης/ Κοινοπραξίας, πρέπει: 

1.2.1. Να μην τελεί σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση.  

1.2.2. Να είναι φορολογικά ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του και ασφαλιστικά ενήμερος ως προς 

τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). 

1.2.3. Να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παρ.1 της κοινής δράσης της αριθμ. 98/773/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

β) δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (21) και στο άρθρο 3 παρ.1 της 

κοινής δράσης αριθμ. 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 
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δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της αριθμ. 91/308/ΕΟΚ οδηγίας του 

Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες, 

ε) υπεξαίρεση (375 Π.Κ),  

στ) απάτη (386-388 Π.Κ.),  

ζ) εκβίαση (385 Π.Κ.),  

η) πλαστογραφία (216-218 Π.Κ.),  

θ) ψευδορκία (224 Π.Κ.),  

ι) δωροδοκία (235-237 Π.Κ.),  

ια) δόλια χρεοκοπία (398 Π.Κ.). 

Σε περίπτωση που συμμετέχων έχει εταιρική μορφή,  οι πιο πάνω προϋποθέσεις πρέπει να συντρέχουν στο πρόσωπο 

των διαχειριστών σε περίπτωση ομόρρυθμων (ΟΕ), ετερόρρυθμων (ΕΕ) και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) 

και για τον πρόεδρο,  τον διευθύνοντα σύμβουλο ή και τους τυχόν άλλους νομίμους εκπροσώπους της,  σε περίπτωση 

ανώνυμης εταιρείας (ΑΕ) 

 

1.2.4. Σε περίπτωση που ο συμμετέχων έχει εταιρική μορφή, η   εταιρία πρέπει επιπλέον να μην τελεί σε αναγκαστική 

διαχείριση, κοινή ή ειδική εκκαθάριση, διαδικασία εξυγίανσης ή άλλη ανάλογη κατάσταση που δημιουργεί 

αμφιβολίες, ως προς τη φερεγγυότητα και την οικονομική ευρωστία της, καθώς επίσης να μην τελεί σε διαδικασία 

κήρυξής της σε μία από τις προαναφερόμενες καταστάσεις. 

  

1.2.5. Να μην έχει αποκλεισθεί από τη συμμετοχή σε δημόσιους   διαγωνισμούς. 

 
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, από Ένωση/ Κοινοπραξία, οι παραπάνω λόγοι 

αποκλεισμού ισχύουν για καθέναν από τους συμμετέχοντες ξεχωριστά στην κοινή προσφορά. Εάν συντρέχει λόγος 

αποκλεισμού έστω και για  έναν συμμετέχοντα σε κοινή προσφορά, η υποβληθείσα κοινή προσφορά απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

Η συνδρομή των παραπάνω προϋποθέσεων αποδεικνύεται από πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδιες 

δικαστικές ή διοικητικές αρχές. Τα πιστοποιητικά  αυτά θα υποβληθούν στον ΔΣΑ από τον υποψήφιο ανάδοχο στον 

 5 



οποίο θα κατακυρωθούν τα αποτελέσματα του διαγωνισμού σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον όρο 7 της   

παρούσης.      

2. Κατάρτιση , υποβολή και αποσφράγιση προσφορών. 

 

2.1.Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν μέσω του νομίμου εκπροσώπου τους, ή 

εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, ιδιοχείρως ή αποστέλλοντας ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή μέσω courier 

στον ΔΣΑ,  τις προσφορές τους, έως και την ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών.  Οι προσφορές θα 

αφορούν, επί ποινή αποκλεισμού, στο σύνολο του έργου.  Οι προσφέροντες δεν δικαιούνται ουδεμία αποζημίωση για 

δαπάνες σχετικές με τη συμμετοχή τους. Προσφορά που υποβλήθηκε μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, δεν 

θα λαμβάνεται υπόψη και θα επιστρέφεται στον ενδιαφερόμενο.   

2.2 Οι προσφορές θα πρέπει να υποβάλλονται, επί ποινή αποκλεισμού, στην Ελληνική Γλώσσα, να είναι 

δακτυλογραφημένες και να μη φέρουν παράτυπες  διορθώσεις, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες κ.λπ. Θα πρέπει να 

είναι με τα ίδια στοιχεία εκτυπωτικής μηχανής και μονογεγραμμένες από τον διαγωνιζόμενο.   Αν υπάρχουν 

διορθώσεις, προσθήκες κ.λπ. πρέπει αυτές να μονογράφονται από τον συμμετέχοντα. Η δε αρμόδια επιτροπή κατά 

τον έλεγχο θα μονογράψει τις προσθήκες κλπ και γενικά θα επιβεβαιώσει ότι αυτές έγιναν πριν την αποσφράγιση της 

προσφοράς. Οι προσφορές πρέπει να έχουν συνεχή αρίθμηση και υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου του 

συμμετέχοντος σε κάθε φύλλο τους. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες.  

 2.3 Οι προσφορές  πρέπει να υποβληθούν μέσα   σε  ενιαίο  σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος πρέπει απαραίτητα να 

φέρει την ΕΠΩΝΥΜΙΑ και τα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, φαξ, ηλεκτρονική διεύθυνση) 

του συμμετέχοντος και να γράφει ευκρινώς  και τις παρακάτω ενδείξεις: 
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ΕΠΩΝΥΜΙΑ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: 

«Προμήθεια και Εγκατάσταση Λογισμικού προστασίας antivirus για 12 servers και 170  σταθμούς 

εργασίας του πληροφοριακού  συστήματος του ΔΣΑ για δύο έτη.» 

 

                                          ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 29/3/2016. 

«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία» 

 

 

Ο ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:  

Δύο (2) ξεχωριστούς  σφραγισμένους επιμέρους φακέλους («Υποφακέλους»), ήτοι: 

2.3.1 Φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»:  στον οποίο θα περιλαμβάνονται τα τυπικά και λοιπά 

δικαιολογητικά που υποβάλλει υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισμού ο προσφέρων καθώς και η τεχνική 

προσφορά του.  

Τα δικαιολογητικά αυτά είναι: 

α) Τα νομιμοποιητικά έγγραφα  κάθε  συμμετέχοντος, όπως επικυρωμένο αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού και 
τα ΦΕΚ στα οποία έχουν δημοσιευθεί το καταστατικό ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του (για ΑΕ και ΕΠΕ), 
επικυρωμένα  αντίγραφα του καταστατικού και των τροποποιήσεών του (για ΟΕ και  ΕΕ),  στοιχεία και έγγραφα 
(πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα) από τα οποία πρέπει να  προκύπτουν  ο  Πρόεδρος και ο Διευθύνων 
Σύμβουλος ΑΕ, τα  υπόλοιπα  πρόσωπα  που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή  τους το νομικό 
πρόσωπο και τα έγγραφα  της  νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό  αναλόγως 
με τη  νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου. 

β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75Α) του συμμετέχοντος  στην οποία  θα δηλώνεται ότι: 

 Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης. 
 Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης,  των οποίων έλαβε πλήρη και 

ανεπιφύλακτη γνώση. 
 Η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο του διαγωνισμού. 
 Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 
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 Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικό με οποιαδήποτε απόφαση του ΔΣΑ για αναβολή ή 
ακύρωση  του διαγωνισμού. 

 Σε περίπτωση κατακύρωσης θα προσκομίσει στον ΔΣΑ τα πιστοποιητικά που αναφέρονται στον όρο 7 της 
παρούσας.    

γ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75Α), του συμμετέχοντος, σχετικά με τα αναφερόμενα στους όρους 
1.2.1, 1.2.2., 1.2.3. 1.2.4 και 1.2.5. της παρούσας. Για τη συνδρομή των προϋποθέσεων του όρου 1.2.3. θα 
υποβάλλεται η ως άνω υπεύθυνη δήλωση, από κάθε πρόσωπο που αναφέρεται στον όρο αυτό. 

  

δ) Έγγραφο εκπροσώπησης εφ’ όσον ο συμμετέχων συμμετέχει στο διαγωνισμό με εκπρόσωπό του. 

  
2.3.2. Σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς από Ένωση/Κοινοπραξία, όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά  πρέπει 
να υποβάλλονται για κάθε μέλος. Επίσης πρέπει να υποβληθεί  και το ισχύον συμφωνητικό σύστασης της 
Ένωσης/Κοινοπραξίας. 

2.3.3.  Στον ως άνω φάκελο των δικαιολογητικών θα πρέπει να υπάρχει και η  Τεχνική προσφορά, η οποία πρέπει να 
περιέχει επί ποινή αποκλεισμού τον Πίνακα  του Παραρτήματος Β της παρούσας. Ο προσφέρων θα δηλώνει την 
συμμόρφωση του σε σχέση με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Η τεχνική προσφορά δεν θα 
αναφέρει τιμές επί ποινή αποκλεισμού. Η τεχνική προσφορά θα είναι υπογεγραμμένη από τον υποψήφιο ανάδοχο.  

3.Φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»:  ο οποίος θα περιέχει επί ποινή αποκλεισμού τον πίνακα  του Παραρτήματος 
Γ της παρούσας, συμπληρωμένο με ευκρίνεια:  

 Την τιμή μονάδας ανά σταθμό εργασίας- server /καθαρή αξία, χωρίς ΦΠΑ. 

 Την συνολική τιμή (ποσότητα Χ τιμή μονάδας )    χωρίς  ΦΠΑ 

 Ο  ΦΠΑ  23%      

 Την τελική  αξία με  ΦΠΑ.  

Στην οικονομική του προσφορά ο συμμετέχων θα πρέπει να αναφέρει τον χρόνο της ισχύος της προσφοράς του, που 
θα είναι σύμφωνος με όσα αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη. Σε περίπτωση που η προσφορά του 
συμμετέχοντος έχει χρονική διάρκεια μικρότερη  της ζητούμενης από την διακήρυξη, η προσφορά απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης.  Όλες οι 
τιμές θα είναι εκφρασμένες σε ευρώ και θα αναγράφονται αριθμητικά. Προσφορές στις οποίες δεν προκύπτει με 
σαφήνεια η  προσφερόμενη  τιμή, απορρίπτονται. Σημειώνεται ότι στις τιμές χωρίς ΦΠΑ θα περιλαμβάνονται όλες οι 
τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, και κάθε άλλη επιβάρυνση.  Ο αναλογούν Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) βαρύνει 
τον ΔΣΑ. Επίσης προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής απορρίπτονται  ως απαράδεκτες. 

4.Η προσφορά πρέπει να είναι υπογεγραμμένη σε κάθε φύλλο της και σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς 
από Ένωση/Κοινοπραξία από όλα τα μέλη της Ένωσης/Κοινοπραξίας.  

 

5. Ισχύς προσφορών 

Οι  προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για ενενήντα  (90) ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της 
διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος ή δεν ορίζει καθόλου χρόνο ισχύος, 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Εάν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος των προσφορών ο ΔΣΑ θα απευθύνει έγγραφο 
ερώτημα προς τους συμμετέχοντες, πέντε (5) ημέρες πριν από τη λήξη ισχύος των προσφορών, αναφορικά με την αποδοχή 
παράτασης για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να απαντήσουν σχετικά μέσα σε τρεις (3) 
ημέρες. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού στον ανάδοχο μπορεί να γίνεται και μετά τη λήξη της ισχύος της 
προσφοράς, τον δεσμεύει όμως μόνο εφόσον αυτός το αποδεχθεί. 
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6. Χρόνος παράδοσης  

Ο χρόνος παράδοσης της παρούσας προμήθειας,  δεν θα υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες,  από την υπογραφή της 
σύμβασης. 

 
 
 
 
   7.Επιλογή Αναδόχου – κατακύρωση διαγωνισμού 
 
7.1 Η επιλογή Αναδόχου και η κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού θα γίνει στον συμμετέχοντα που 
προσέφερε την  χαμηλότερη συνολική τιμή για το σύνολο του διαγωνισμού    με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΔΣΑ, 
μετά από σχετική εισήγηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού 
 
7.2 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο συμμετέχων  στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση οφείλει, εντός 
προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σ’ αυτόν της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης του ΔΣΑ, να υποβάλει 
στην Επιτροπή Διαγωνισμού, σε σφραγισμένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά από τις κατά περίπτωση 
αρμόδιες δικαστικές και διοικητικές αρχές, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται από αυτήν: 

 

α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης 
ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι τα πρόσωπα που ορίζονται στον όρο 1.2.3. της παρούσας, δεν έχουν 
καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα που αναφέρονται στον προαναφερόμενο όρο. 

β) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την 
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί στις καταστάσεις που 
αναφέρονται στους όρους  1.2.1,1.2.4 και 1.2.5. της παρούσας. 

γ) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την 
προσκόμισή του είναι ενήμερος  ως προς τις υποχρεώσεις του, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
(κύριας και επικουρικής)  καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του.  

7.3 Εάν περάσει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία, χωρίς ο Ανάδοχος να αποστείλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, 
για την υπογραφή της σύμβασης, ο ΔΣΑ  μπορεί να τον κηρύξει έκπτωτο και να αποφασίσει την ανάθεση της 
προμήθειας στον επόμενο κατά σειρά κατάταξης. 

  

7.4 Ο ΔΣΑ δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της σύμβασης και δικαιούται να την αναθέσει ή όχι, να ματαιώσει, 
να αναβάλει ή να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία, χωρίς ουδεμία υποχρέωση για καταβολή αμοιβής ή 
αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους συμμετέχοντες. 

 

 

8. Κατάρτιση και υπογραφή της Σύμβασης – Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης. 

8.1 Μεταξύ του ΔΣΑ και του Αναδόχου στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια  υπογράφεται σύμβαση, σύμφωνα με 
τους όρους της παρούσας. Τυχόν υποβολή σχεδίων σύμβασης από τους συμμετέχοντες μαζί με τις προσφορές τους 
δεν δημιουργεί καμία δέσμευση για τον ΔΣΑ. 

Η σύμβαση καταρτίζεται στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στην διακήρυξη και την 
προσφορά του Αναδόχου όπως έγινε αποδεκτή κατά την κατακύρωση. 
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Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο στηρίζεται, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή 
παραδρομών. Για θέματα που δεν ρυθμίζονται ρητά από τη σύμβαση και τα παραρτήματα αυτής ή σε περίπτωση που 
ανακύψουν αντικρουόμενοι/ αντιφατικοί όροι αυτής, για την ερμηνεία της λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά η 
παρούσα Διακήρυξη, η απόφαση κατακύρωσης και η προσφορά του Αναδόχου. 

8.2 Ο Ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια, υποχρεούται, να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής 
εκτέλεσης, (εγγύηση για την τήρηση των όρων της σύμβασης) κατά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, για την 
τήρηση των όρων της σύμβασης. Σε διαφορετική περίπτωση, κηρύσσεται έκπτωτος, και ο ΔΣΑ μπορεί να αποφασίσει 
την ανάθεση της προμήθειας  στον επόμενο κατά σειρά κατάταξης. 

Η Εγγυητική Επιστολή θα πρέπει να έχει εκδοθεί από αναγνωρισμένο πιστωτικό  ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο, που 
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ε.Ε. και έχουν σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών μελών αυτό το 
δικαίωμα, ποσού ίσου με το 5% της οικονομικής προσφοράς του συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 

Η εγγυητική επιστολή πρέπει να έχει διάρκεια ισχύος ένα (1) μήνα μετά την ημερομηνία της τελικής παράδοσης των 
ειδών. Εάν η εγγυητική επιστολή εκδοθεί από μη ελληνική Τράπεζα, τότε μπορεί να είναι συντεταγμένη σε μία από τις 
επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αλλά θα συνοδεύεται απαραίτητα από επίσημη επικυρωμένη 
μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, η οποία υπερισχύει της ξενόγλωσσης διατύπωσης. 

Σε περίπτωση Ένωσης /Κοινοπραξίας θα πρέπει να σημειώνεται στην εγγύηση καλής εκτέλεσης ότι αυτή καλύπτει όλα 
τα μέλη της ένωσης /κοινοπραξίας, αλληλεγγύως. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον Ανάδοχο 
μετά την οριστική παραλαβή του έργου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση. 

  

     
 

 
9.  Παραλαβή 
 

Η παραλαβή του προγράμματος  θα γίνεται από την επιτροπή παραλαβής του  ΔΣΑ.  

  

10. Τρόπος πληρωμής του Αναδόχου 

Η πληρωμή των τιμολογίων του αναδόχου θα γίνεται εντός μηνός,  μετά από κάθε πλήρη ποιοτική και ποσοτική 
παραλαβή της προμήθειας  και την έκδοση του αντίστοιχου για το ποσό τιμολογίου. Ο Ανάδοχος προκειμένου να 
εισπράξει την αμοιβή του υποχρεούται στην προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που 
προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις 
αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

  

11. Τρόπος λήψης εγγράφων διαγωνισμού- Πληροφορίες  
 
Οι  ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τη  Διακήρυξη από τα γραφεία του ΔΣΑ (οδός Ακαδημίας αρ. 60, ΤΚ 
10679,  Αθήνα), μετά από την υποβολή σχετικής αίτησης στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία επικοινωνίας τους 
(επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, e-mail). 

Οι παραλήπτες της διακήρυξης υποχρεούνται να ελέγξουν άμεσα το αντίτυπο που παραλαμβάνουν και εφόσον 

διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν εγγράφως στον ΔΣΑ προκειμένου να λάβουν νέο πλήρες 

αντίγραφο. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν με mail προς το Τμήμα  Προμηθειών (promithies@dsa.gr) 

συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της διακήρυξης. Κανένας υποψήφιος δεν 
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μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους οποιουδήποτε υπαλλήλου του 

ΔΣΑ σχετικά με τους όρους του Διαγωνισμού. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ANTIVIRUS ΓΙΑ ΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΣΑ 
 

Ο ΔΣΑ στην προσπάθειά του να διασφαλίσει την μέγιστη δυνατή προστασία του πληροφοριακού του συστήματος, 
αποτελούμενο από 12 Servers και 170 σταθμούς εργασίας ζητεί την προμήθεια λογισμικού ως ακολούθως:  
  

1. Εγκατάσταση ενός νέου virtual server σε φυσικό μηχάνημα του ΔΣΑ,  
2. Προμήθεια και εγκατάσταση κεντρικής κονσόλας antivirus στο νέο virtual server (antivirus server)  
3. Απεγκατάσταση του παλαιού προϊόντος antivirus και εγκατάσταση του νέου στους σταθμούς εργασίας και 

στους servers 
4. Λογισμικό antivirus με τις εξής Προδιαγραφές:   

 
(Central Management) 
 
A/A Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Προμηθευτή Παραπομπή 
 Υποδομή Κεντρικής Διαχείρισης    
1 Κεντρική διαχείριση βάση 

αρχιτεκτονικής τριών δεσμών ( 3-
tier) (Κονσόλα, Εξυπηρετητής, 
Agent) όπου η επικοινωνία 
μεταξύ των δεσμών βασίζεται 
στο HTTP πρωτόκολλο.  

NAI   

2 Κεντρική διαχείριση βάση 
πολιτικών 

NAI   

 Δυνατότητα για ορισμό 
διαφορετικών χρηστών για την 
κονσόλα κεντρικής διαχείρισης 
με πλήρη δικαιώματα 
διαχείρισης ή read-only. 

ΝΑΙ   

3 Δυνατότητα επιβολής των 
πολιτικών και ‘κλείδωμά’ τους 
ώστε οι τελικοί χρήστες να μην 
μπορούν να τους αλλάξουν. 

NAI   

4 Παρουσίαση των 
προστατευμένων μηχανημάτων 
στην υποδομή κεντρικής 
διαχείρισης σε μορφή  δένδρου 
με κληρονομιά πολιτικών 

NAI   

5 Δυνατότητα χρήσης πολλαπλών 
κονσόλων και πολλαπλών 
διαχειριστών 

NAI   

6 Προστασία των αρχείων 
πολιτικών από αλλοίωση με 
ψηφιακή υπογραφή 

NAI   

7 Πολλαπλές και failover πηγές για 
την άντληση υπογραφών Ιών 
- μέσω LAN από τον 

εξυπηρετητή κεντρικής 
διαχείρισης 

- μέσω proxy για την 
ενημέρωση δικτύων LAN 
που βρίσκονται πίσω από 
γραμμές με χαμηλή 
ταχύτητα ή που δεν έχουν 
πρόσβαση στο Internet 

NAI   
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- μέσω μηχανισμού 
μοιρασμού υπογραφών 
μεταξύ προστατευμένων 
μηχανημάτων 

- Μηχανισμός ενημέρωσης 
με στοιχεία νέων Ιών που 
φροντίζει να γίνονται 
download μόνο οι 
διαφορές μεταξύ τα ήδη 
υπάρχοντα στοιχεία και τα 
νέα διαθέσιμα (incremental 
– differential updating 
mechanism) 

- Failover μηχανισμός για 
download απευθείας από 
το Internet για laptops που 
δεν είναι συνδεδεμένα στο 
LAN 

- Αυτόματος έλεγχος για την 
ύπαρξη νέων ενημερώσεων 
και την αυτόματη 
εφαρμογή τους χωρίς την 
επέμβαση του χρήση και 
χωρίς την απαίτηση  

δικαιωμάτων διαχειριστή 
(administrative rights)  

- Οι ενημερώσεις να 
προστατεύονται με 
ψηφιακή υπογραφή. Η 
υπογραφή αυτή να 
επιβεβαιώνεται από το 
μηχάνημα που κατεβάζει 
την ενημέρωση για την 
προστασία από αλλοίωση ή 
αποδοχή ενημέρωσης από 
μη-εξουσιοδοτημένη πηγή 

- Δυνατότητα ειδοποίησης 
του διαχειριστή σε 
περίπτωση που η βάση 
δεδομένων στοιχείων Ιών 
σ’ένα προστατευμένο 
μηχάνημα γίνεται παλαιά. 

8 Δυνατότητα για την εξάπλωση 
(των εφαρμογών προστασίας) 
στα μηχανήματα προς 
προστασία με τους ακόλουθους 
τρόπους: 
- Αμεση εγκατάσταση μέσω 

της κονσόλας (push 
εγκατάσταση) 

- Υποστήριξη για 
ενσωμάτωση σε Active 
Directory και εξάπλωση 
μέσω active directory group 
policies και MSI packages 

- Εξάπλωση μέσω 
προσθήκης εντολών σε 

ΝΑΙ   
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login scripts 
- Εγκατάσταση από γραμμή 

εντολών (command line) 
Κάθε παραπάνω τρόπος 
εξάπλωσης πρέπει να καταλήγει 
σε εγκατάσταση ρυθμισμένη και 
ενεργοποιημένη για την 
συμμετοχή στην συγκεκριμένη 
υποδομή κεντρικής διαχείρισης 
του οργανισμού. 
 

9 Hotfix εξάπλωση και εξάπλωση 
νέων εκδόσεων του λογισμικού 
- Εξάπλωση βάσει πολιτικών, 

χρησιμοποιώντας την 
υπάρχουσα υποδομή 
κεντρικής διαχείρισης 

NAI   

10 Διάθεση πολλαπλών μεθόδων 
για ειδοποίηση 
συμπεριλαμβανόμενα pop-ups 
στον τελικό χρήστη, μηνύματα 
στην κονσόλα, event viewer 
logging, ειδοποιήσεις μέσω email 
μηνυμάτων 

NAI   

11 Δυνατότητα ενεργοποίησης 
ξεχωριστών μεθόδων 
ειδοποιήσεων (alert methods) 
για διάφορα επίπεδα 
συναγερμών (για παράδειγμα 
Ενημέρωση, προειδοποίηση, 
κρίσιμος συναγερμός κλπ) 

NAI   

12 Δυνατότητα αποστολής 
μηνυμάτων ειδοποιήσεων σε 
διαφορετικές διευθύνσεις email 
ανά προϊόν (πχ διαφορετική 
διεύθυνση για μηνύματα σχετικά 
με το προϊόν για workstations 
και άλλη διεύθυνση για 
μηνύματα σχετικά με το προϊόν 
για servers) 

NAI   

14 Προστασία από αποφόρτωση 
του προϊόντoς από την μνήμη, 
από τον τελικό χρήστη 

NAI   

15 Προστασία από την 
απενεργοποίηση της λήψης 
ενημερώσεων στοιχείων νέων 
Ιών από τον τελικό χρήστη 

NAI   

16 Δυνατότητα παρουσίασης 
κεντρικής αναφοράς των 
ειδοποιήσεων και των στοιχείων 
της κατάστασης των 
προστατευμένων μηχανημάτων, 
συμπεριλαμβανόμενα τις 
εγκατεστημένες εκδόσεις και 
hotfixes, των ενοτήτων 
προστασίας, κατάσταση των 

NAI   
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ενημερώσεων με στοιχεία νέων 
Ιών και γενικές πληροφορίες 
σχετικά με το προστατευμένο 
μηχάνημα. 

17 Δυνατότητα επισκόπησης 
αναφορών και παρακολούθησης 
ειδοποιήσεων από πρόγραμμα 
πλοήγησης (web browser) 

NAI   

18 Εκκίνησης σάρωσης συστήματος 
στο παρασκήνιο σε επιλεγμένα 
μηχανήματα ή ομάδα 
μηχανημάτων. Τα αποτελέσματα 
να αναφέρονται πίσω στη 
κονσόλα. 

NAI   

19 Τόσο ο εξυπηρετητής κεντρικής 
διαχείρισης, όσο η κονσόλα να 
υποστηρίζουν Windows και Linux 
λειτουργικά συστήματα. 

NAI   

 H διαχείριση windows και linux 
clients να διαχειριζεται κεντρικά 
από ενιαίο σύστημα κεντρικής 
διαχείρισης (το ίδιο για windows 
και linux clients) 

ΝΑΙ   

 Δυνατότητα εισαγωγής δομής 
καταλόγου από Active directory 

NAI   

 Δυνατότητα προώθησης των 
alerts σε syslog server. 

NAI   

 Δυνατότητα δημιουργίας και 
αποστολής reports μέσω email 
με βάση scheduler. 

NAI   

 
 
(Workstation protection) 
 
 Προστασία Σταθμών εργασίας 

(workstation protection) 
   

A/A Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Προμηθευτή Παραπομπή 
1 Σάρωση σε πραγματικό χρόνο 

(την στιγμή που 
προσπελάσσεται ένα αρχείο) 
για οποιοδήποτε αρχείο το 
οποίο ανοίγεται, 
μεταβάλλεται, αντιγράφεται 
κλπ. (Real Time scanning) 

NAI   

2 Προστασία από Ιούς, Spyware, 
Δούριοι Υπποι, κλπ 

NAI   

3 Το λογισμικό να χρησιμοποιεί 
ταυτόχρονα πολλαπλές 
μηχανές ανίχνευσης για 
αποτελεσματικότερη 
ανίχνευση κακολογισμικού 

NAI   

4 Προστασία από άγνωστο 
κακολογισμικό και απειλές 
τύπου zero hour μέσω 
μηχανισμού με ευφυή 
τεχνολογία για την εξέταση της 

NAI   
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συμπεριφοράς άγνωστου 
λογισμικού εντοπίζοντας έτσι 
κακοειδής ή ύποπτο λογισμικό. 

5 Βελτίωση της ταχύτητας 
ανταπόκρισης σε νέο 
κακολογισμικό 
εκμεταλλευόμενο το Internet 
για το μοίρασμα ευρημάτων 
μεταξύ τα ίδια τα 
προστατευμένα συστήματα 
παγκοσμίως. (cloud based real 
time protection network) 

NAI   

6 Δυνατότητα σάρωσης υπό 
εντολή τόσο με εντολή από τον 
τελικό χρήστη, όσο με εντολή 
κεντρικά από τον διαχειριστή 
(μέσω της κονσόλας) 

NAI   

7 Δυνατότητα για σάρωση σε 
προγραμματισμένη στιγμή 
τόσο με εντολή από τον τελικό 
χρήστη, όσο με εντολή 
κεντρικά από τον διαχειριστή 
(μέσω της κονσόλας) 

NAI   

8 Δυνατότητα εξαίρεσης 
συγκεκριμένων ειδών αρχείων 
από το real time scanning και 
την σάρωση υπό εντολή, τόσο 
με ρύθμιση τοπικά, όσο με 
ρύθμιση στην κονσόλα 
κεντρικής διαχείρισης. 

NAI   

9 Δυνατότητα εξαίρεσης 
συγκεκριμένων διαδρόμων 
(paths) και αρχείων από το real 
time scanning και την σάρωση 
υπό εντολή, τόσο με ρύθμιση 
τοπικά, όσο με ρύθμιση στην 
κονσόλα κεντρικής 
διαχείρισης. 

NAI   

10 Δυνατότητα να επιτραπεί στον 
τελικό χρήστη να αποφασίζει 
την αντίδραση σε περιστατικά 
μολύνσεων, ή να υπάρχει 
αυτόματη αντίδραση που 
επιβάλλεται από τον 
διαχειριστή 

NAI   

11 Διαθέσιμες διεκπεραιώσεις 
μολυσμένων αντικειμένων: 
Απομόλυνση, μετονομασία, 
διαγραφή, μόνο αναφορά, 
θέση σε καραντίνα 

NAI   

12 Προστασία του windows 
“hosts” file από την προσθήκη 
ή αλλαγή των DNS εγγραφών 
σε αυτό. 

NAI   

13 Προστασία από tracking 
cookies 

NAI   
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14 Δυνατότητα σάρωσης για 
rootkits 

NAI   

15 Σάρωση για Spyware και θέση 
του σε καραντίνα 

NAI   

16 Δυνατότητα εξαίρεσης 
αντικειμένων από την σάρωση 
για Spyware (whitelisting) 

NAI   

17 Ο διαχειριστής να έχει 
πρόσβαση στις καραντίνες, 
μέσω της υποδομής κεντρικής 
διαχείρισης,  τοπικά στα 
προστατευμένα μηχανήματα 
για να βλέπει και να 
διαχειρίζεται τα αντικείμενα 
μέσα στις καραντίνες. 

NAI   

18 Σάρωση του email στον ίδιο 
τον σταθμό εργασίας 

NAI   

19 Δυνατότητα σάρωσης 
συμπιεσμένων αρχείων όπως 
zip, arj κλπ, και όταν αυτά 
αποτελούν επισυναπτόμενα σε 
email 

NAI   

20 Σάρωση της web (http) κίνησης 
για κακολογισμικό σε επίπεδο 
σταθμού εργασίας 

NAI   

21 Δυνατότητα εξαίρεσης 
συγκεκριμένων URLs από την 
σάρωση της κίνησης web 
(whitelisting) 

NAI   

22 Ενσωματωμένο firewall και 
Intrusion Prevention System 
(IPS) κεντρικά διαχειριζόμενα 

- Το Firewall να 
εφαρμόζει την 
μέθοδο “stateful” για 
τον έλεγχο συνδέσεων 

- Με ικανότητα 
ανίχνευσης μικρών 
fragments με σκοπό 
το μπλοκάρισμα των 
“fragmentation 
attacks” 

NAI   

23 Ο διαχειριστής να μπορεί να 
δημιουργήσει και να 
διαχειρίζεται πολλαπλά 
firewall προφίλ, και να μπορεί 
να τα υποβάλλει στα 
προστατευμένα μηχανήματα. 

NAI   

24 Δυνατότητα να επιβάλλεται 
network quarantine (αποτροπή 
οποιασδήποτε πρόσβασης στο 
δίκτυο) σε προστατευμένο 
μηχάνημα όπου έχει 
απενεργοποιηθεί το real time 
scanning ή/και όπου τα 
στοιχεία υπογραφών Ιών είναι 

NAI   
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παλαιά. 
25 Δυνατότητα να επιτραπεί 

στους τελικούς χρήστες να 
προσθέτουν δικούς  τους 
κανόνες για το firewall, και 
δυνατότητα να αφαιρεθεί  
τελείως από τους τελικούς 
χρήστες η δυνατότητα 
δημιουργίας κανόνων για το 
firewall  

NAI   

26 Το firewall να διαθέτει έτοιμες, 
προρυθμισμένες 
τυποποιημένες υπηρεσίες 
(όπως πχ telnet, ftp, http) αλλά 
να επιτρέπει επίσης την 
δημιουργία νέων υπηρεσιών  

NAI   

27 Ο διαχειριστής να έχει την 
δυνατότητα να δημιουργεί 
ρύθμιση που επιβάλλει την 
αυτόματη αλλαγή του firewall 
προφίλ ενός σταθμού 
εργασίας, ανάλογα με το 
δίκτυο στο οποίο συνδέεται 
ανά πάσα στιγμή το μηχάνημα 
αυτό, και σε περίπτωση που το 
μηχάνημα δεν είναι 
συνδεδεμένο στο 
διαχειριζόμενο τοπικό δίκτυο 
(πχ. Αυτόματη εφαρμογή πιο 
αυστηρής πολιτικής όταν ένα 
laptop συνδέεται σε δίκτυο 
εκτός της εταιρίας – π.χ. σε 
ξενοδοχείο, κλπ.) 

NAI   

28 Να διαθέτει ενότητα Ελέγχου 
Εφαρμογών που καθορίζει σε 
ποιες εφαρμογές θα δοθεί η 
δυνατότητα σύνδεσης στο 
δίκτυο (είτε ως client είτε ως 
server) 

NAI   

29 Η διαχείριση της ενότητας 
Ελέγχου Εφαρμογών να μπορεί 
να γίνει από τον τελικό χρήστη 
τοπικά, και κεντρικά από τον 
διαχειριστή 

NAI   

30 Η ενότητα Ελέγχου 
Εφαρμογών να αναφέρει 
κεντρικά τις εφαρμογές στις 
οποίες αντέδρασε και να 
μπορεί ο διαχειριστής να 
δημιουργήσει συγκεκριμένες 
κανόνες για να επιτραπεί ή να 
αρνηθεί η εκτέλεση αυτών των 
εφαρμογών.  

NAI   

31 Να διαθέτει ενότητα για την 
προστασία την ώρα της 
πλοήγησης του διαδικτύου 

NAI   
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που προειδοποιεί τον χρήστη 
την ώρα που επιχειρεί να 
προσπελάσσει ένα URL που 
φημίζεται ως κακοειδής ή που 
εμποδίζει την πρόσβαση στο 
URL αυτό. Ο διαχειριστής να 
μπορεί να ρυθμίζει την 
ενότητα αυτή από κεντρικό 
σημείο ώστε να λειτουργεί 
μόνο με προειδοποίηση ή να 
εμποδίζει την πρόσβαση σε 
κακοειδή URLs. 

32 Δυνατότητα εξαίρεσης 
συγκεκριμένων URLs από τον 
έλεγχο από την ενότητα 
προστασίας πλοήγησης 
(whitelisting) 

NAI   

 Δυνατότητα ορισμού 
απαγορευμένων σελίδων για 
πρόσβαση από την ενότητα 
προστασία πλοήγησης 
(blacklisting). 

NAI   

33 H ενότητα προστασίας 
πλοήγησης να ενσωματώνει 
εικονίδια φήμης σε δημοφιλές 
μηχανές αναζήτησης στο 
Internet όπως Google, Yahoo 
κλπ. 

NAI   

34 Τα εικονίδια που δείχνουν την 
φήμη ενός URL να λειτουργούν 
επίσης σε δημοφιλής 
ιστότοπους για email όπως 
GMail, Yahoo mail, Hotmail κλπ 

NAI   

35 Προστασία από dialers, με 
κεντρική διαχείριση, που 
επιτρέπει σε modems να 
καλούν μόνο συγκεκριμένους 
αριθμούς τηλεφώνου. 

ΝΑΙ   

36 Προστασία της εφαρμογής 
πλοήγησης να προστατεύει 
από επιθέσεις στον ίδιο τον 
πλοηγητή. 

NAI   

37 Να υποστηρίζονται σταθμοί 
εργασίας τόσο με windows, 
όσο με linux λειτουργικό 
σύστημα 

NAI   

38 Να διαθέτει ενότητα για τον 
περιορισμό και τον έλεγχο 
περιφερειακών συσκευών 
στον σταθμό εργασίας (device 
control) 

NAI   

39 Η λειτουργία device control να 
διαχειρίζεται από την υποδομή 
κεντρικής διαχείρισης και να 
μπορούν να δημιουργηθούν 
πολιτικές. 

ΝΑΙ   
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40 Να μπορούν να 
δημιουργηθούν πολιτικές 
device control με βάση την 
κατηγορία συσκευών. Πχ USB 
sticks & εξωτερικοί δίσκοι, CD 
& DVD ROM/RECORDER, 
Floppy, Modems, WiFi, 
Printers, COM & LPT Ports, 
Bluetooth κλπ 

ΝΑΙ   

41 Οι πολιτικές σχετικά με device 
control να μπορούν να έχουν 
εξαιρέσεις για κάθε σταθμό 
εργασίας 

ΝΑΙ   

42 Να μπορούν να γίνουν 
εξαιρέσεις στην πολιτική με 
βάση τα ID των συσκευών 

ΝΑΙ   

43 Υποστήριξη για Microsoft NAP 
(Network Access Protection) 

ΝΑΙ   

     
 
CLIENT SECURITY PREMIUM 
 
 Να υπάρχει δυνατότητα για 

έλεγχο των software updates 
(patches) που λείπουν από τον 
σταθμό εργασίας. 

ΝΑΙ   

 Να υπάρχει η δυνατότητα 
εγκατάστασης των patches 
που λείπουν από την κονσόλα 
κεντρικής διαχείρισης. 

ΝΑΙ   

 Να υπάρχει η δυνατότητα να 
γίνεται αυτόματη και 
χειροκίνητη σάρωση για τα 
patch που λείπουν μέσω της 
κεντρικής διαχείρισης. 

ΝΑΙ   

 Τα patches να καλύπτουν τα 
λειτουργικά των Windows, 
εφαρμογές της Microsoft, 
αλλά και εφαρμογές τρίτων 
(browsers, κλπ). 

ΝΑΙ   

 Να υπάρχει η δυνατότητα από 
την κεντρική διαχείριση να 
γίνεται το patching μαζικά ή 
μεμονωμένα για συγκεκριμένα 
endpoints. 

ΝΑΙ   

 Να υπάρχει η δυνατότητα από 
κεντρική διαχείριση να γίνεται 
patching μαζικά ή 
συγκεκριμένων patch που 
λείπουν. 

ΝΑΙ   

 
 
Server protection 
 
 Προστασία Εξυπηρετητών 

(server protection) 
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A/A Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Προμηθευτή Παραπομπή 
1 Σάρωση σε πραγματικό χρόνο 

(την στιγμή που προσπελάσσεται 
ένα αρχείο) για οποιοδήποτε 
αρχείο το οποίο ανοίγεται, 
μεταβάλλεται, αντιγράφεται κλπ. 
(Real Time scanning) 

NAI   

2 Προστασία από Ιούς, Spyware, 
κλπ. 

NAI   

3 Το λογισμικό να χρησιμοποιεί 
ταυτόχρονα πολλαπλές μηχανές 
ανίχνευσης για 
αποτελεσματικότερη ανίχνευση 
κακολογισμικού 

NAI   

4 Δυνατότητα σάρωσης υπό 
εντολή manual scan, τόσο με 
ρύθμιση τοπικά, όσο με ρύθμιση 
στην κονσόλα κεντρικής 
διαχείρισης. 

NAI   

5 Δυνατότητα για σάρωση σε 
προγραμματισμένη στιγμή 
(scheduled scan), τόσο με 
ρύθμιση τοπικά, όσο με ρύθμιση 
στην κονσόλα κεντρικής 
διαχείρισης. 

NAI   

6 Δυνατότητα εξαίρεσης 
συγκεκριμένων ειδών αρχείων 
από το real time scanning και την 
σάρωση υπό εντολή, τόσο με 
ρύθμιση τοπικά, όσο με ρύθμιση 
στην κονσόλα κεντρικής 
διαχείρισης. 

NAI   

7 Δυνατότητα εξαίρεσης 
συγκεκριμένων διαδρόμων 
(paths) και αρχείων από το real 
time scanning και την σάρωση 
υπό εντολή, τόσο με ρύθμιση 
τοπικά, όσο με ρύθμιση στην 
κονσόλα κεντρικής διαχείρισης. 

NAI   

8 Δυνατότητα να επιτραπεί στον 
τελικό χρήστη να αποφασίζει την 
αντίδραση σε περιστατικά 
μολύνσεων, ή να υπάρχει 
αυτόματη αντίδραση που 
επιβάλλεται από τον διαχειριστή 

NAI   

9 Διαθέσιμες διεκπεραιώσεις 
μολυσμένων αντικειμένων: 
Απομόλυνση, μετονομασία, 
διαγραφή, μόνο αναφορά, θέση 
σε καραντίνα 

NAI   

10 Σάρωση για Spyware και θέση 
του σε καραντίνα 

NAI   

11 Ο διαχειριστής να έχει 
πρόσβαση, μέσω της υποδομής 
κεντρικής διαχείρισης, στις 
καραντίνες τοπικά στα 

NAI   
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προστατευμένα μηχανήματα για 
να βλέπει και να διαχειρίζεται τα 
αντικείμενα μέσα στις 
καραντίνες. 

12 Δυνατότητα σάρωσης 
συμπιεσμένων αρχείων όπως zip, 
rar κλπ 

NAI   

13 Να υποστηρίζονται εξυπηρετητές 
τόσο με windows, όσο με linux 
λειτουργικό σύστημα 

NAI   

 Δυνατότητα διαχείρισης μέσω 
τοπικής web κονσόλας επιπλέον 
της κεντρικής διαχείρισης. 

ΝΑΙ   

 
SERVER SECURITY PREMIUM 
 
 Να υπάρχει δυνατότητα για 

έλεγχο των software updates 
(patches) που λείπουν από 
τους servers. 

ΝΑΙ   

 Να υπάρχει η δυνατότητα 
εγκατάστασης των patches 
που λείπουν από την κονσόλα 
κεντρικής διαχείρισης αλλά και 
από το τοπικό UI του server. 

ΝΑΙ   

 Να υπάρχει η δυνατότητα να 
γίνεται αυτόματη και 
χειροκίνητη σάρωση για τα 
patch που λείπουν μέσω της 
κεντρικής διαχείρισης. 

ΝΑΙ   

 Τα patches να καλύπτουν τα 
λειτουργικά των Windows, 
εφαρμογές της Microsoft, 
αλλά και εφαρμογές τρίτων 
(browsers, κλπ). 

ΝΑΙ   

 Να υπάρχει η δυνατότητα από 
την κεντρική διαχείριση να 
γίνεται το patching μαζικά ή 
μεμονωμένα για συγκεκριμένα 
endpoints. 

ΝΑΙ   

 Να υπάρχει η δυνατότητα από 
κεντρική διαχείριση να γίνεται 
patching μαζικά ή 
συγκεκριμένων patch που 
λείπουν. 

ΝΑΙ   

 
 
 
SERVICES 
 
 Δυνατότητα παροχής 

υπηρεσιών εκπαίδευσης πάνω 
στην εγκατάσταση και 
διαχείριση του προϊόντος με 
ελάχιστη εμπειρία 3 ετών, στην 
Ελληνική γλώσσα. 

ΝΑΙ   
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 Να είναι διαθέσιμη τεχνική 
υποστήριξη στην Ελληνική 
γλώσσα από τον αντιπρόσωπο 
Ελλάδος του κατασκευαστή, με 
ελάχιστη εμπειρία 3 ετών. 

ΝΑΙ   

 
 
Το προτεινόμενο λογισμικό antivirus θα πρέπει να έχει υψηλή βαθμολογία στα Test που πραγματοποιούν οι 
ανεξάρτητοι  φορείς δοκιμασίας απόδοσης και προστασίας antivirus α) https://www.av-test.org, και β) http://www.av-
comparatives.org . Συγκεκριμένα, πρέπει να έχει συνολική βαθμολογία από 16/18 στο τεστ αποτελεσματικότητας για 
Windows 7, που είναι διαθέσιμο εδώ: https://www.av-test.org/en/antivirus/business-windows-client/windows-7/  ή 
πάνω από 95% blocked (out of box) στο «Real world protection test» Δεκεμβρίου 2015 (ή νεότερο), το οποίο είναι 
διαθέσιμο εδώ: http://chart.av-comparatives.org/chart1.php .  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Γ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Α/Α Περιγραφή είδους Ποσότητα Τιμή 
μονάδας/ανά 
σταθμό 
εργασίας- 
server - 
Καθαρή αξία 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 
(ποσότητα x 
τιμή μονάδας) 
χωρίς ΦΠΑ 

ΦΠΑ  

23% 

 

Τελική αξία 

με ΦΠΑ 

1 Εγκατάσταση ενός νέου 
virtual server σε 
φυσικό μηχάνημα του 
ΔΣΑ  

 
 

1     

 

2 Προμήθεια και 
εγκατάσταση κεντρικής 
κονσόλας antivirus στο 
νέο virtual server 
(antivirus server)  
 

1     

3 Αδειες λογισμικού για 
12 servers 

12     

4 Αδειες λογισμικού για 
170 σταθμούς 
εργασίας.  

170     

5 Απεγκατάσταση του 
παλαιού προϊόντος 
antivirus και 
εγκατάσταση του νέου 
σε όλους τους 
σταθμούς εργασίας και 
τους  servers 

     

6. ΣΥΝΟΛΑ - -    

  

 24 
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