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Δ/ΝΘ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 
ΣΜΘΜΑ ΜΙΘΟΔΟΙΑ, ΑΠΟΗΘΜΙΩΕΩΝ,  
ΠΡΟΜΘΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΤΙΑ  
Πλθροφορίεσ : Α. Ευαγγελίδθσ 

Σθλζφωνο     : 23210 49109 
FAX                  : 23210 46556 
Email               : prom@teicm.gr  

έξξεο  18 / 09/ 2017 

        Α.Π.:     2932 
 

Π Ρ Ο  Κ Λ Η  Η  Υ Π Ο Β Ο Λ Η   Π Ρ Ο  Φ Ο Ρ Α    

 

Σν ΣΔΙ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο αθνύ έιαβε ππόςε: 

1. To Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ-147 Α/8-8-16-Γηνξζ.θαικ. ηα ΦΔΚ-200 Α/24-10-16 θαη 

ΦΔΚ-206 Α/3-11-16) : Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ 

(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ), 

2. Σελ αξηζκ.202/21/29-5-2017 απόθαζε πλέιεπζεο ηνπ ΣΔΙ ΚΜ κε ζέκα 

«Σξνπνπνίεζε ηεο αξηζκ.200/20/23-5-2017 πξνεγνύκελεο απόθαζεο ηεο πλέιεπζεο 

κε ζέκα «Σξνπνπνίεζε ηεο πγθξόηεζεο ηεο πλέιεπζεο ηνπ ΣΔΙ Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο». 

3. Σα πξνβιεπόκελα ζην άξζξν 84 ηνπ Ν.4485/17 (ΦΔΚ 114 Α/04-08-2017) «Οξγάλσζε 

θαη ιεηηνπξγία ηεο αλώηαηεο εθπαίδεπζεο, ξπζκίζεηο γηα ηελ έξεπλα θαη άιιεο 

δηαηάμεηο» 

4. Σν αίηεκα πξνκήζεηαο αγαζνύ κε αξηζκ. πξση.: 2278/14-07-2017 

(ΑΓΑΜ:17REQ001693765 2017-07-14),  

5. Σελ κε αξηζκ. 350/33/07-09-2017 Θέκα:19
ν
 (ΔΗΓ) (ΑΓΑ:7ΚΙ469143-ΑΒΥ) 

απόθαζε ηεο πλέιεπζεο ηνπ Ιδξύκαηνο,  

6. Σελ δέζκεπζε πίζησζεο κε Α/Α 239/2364/18-07-2017 (ΑΓΑ: Φ93Γ469143-ΓΣ3) θαη 

(ΑΓΑΜ:17REQ001714177 2017-07-18). 
Καλεί τουσ ενδιαφερομζνουσ για τθν υποβολι προςφοράσ με ςκοπό τθν ανάδειξθ αναδόχου 

για τθν εκτζλεςθ τθσ υπθρεςίασ  «Προςταςίασ από ιοφσ μζςω λογιςμικοφ (άδειεσ χρήςησ) για 
250 τερματικοφσ ςταθμοφσ εργαςίασ και 4 διακομιςτζσ, με ςφςτημα κεντρικήσ διαχείριςησ και 
ςυντήρηςη και τεχνική υποςτήριξη για δφο (2) ζτη »,  ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ Ζξι χιλιάδων 
εννιακοςίων ςαράντα τεςςάρων ευρϊ (6.944,00€) κακαρό ποςό 5.600,00€ + 1.344,00 (Φ.Π.Α 
24%). Θ δαπάνθ βαρφνει τον τακτικό προχπολογιςμό του Ιδρφματοσ οικονομικοφ ζτουσ 2017, 
ΚΑΕ 04.0426 υγκεκριμζνα: 

α/α Περιγραφή CPV 

1 Προςταςίασ από ιοφσ μζςω λογιςμικοφ (άδειεσ 

χριςθσ) για 250 τερματικοφσ ςτακμοφσ εργαςίασ και 

4 διακομιςτζσ, με ςφςτθμα κεντρικισ διαχείριςθσ και 

ςυντιρθςθ και τεχνικι υποςτιριξθ για δφο (2) ζτθ 

48760000-3 Παθέηα ινγηζκηθνύ 

πξνζηαζίαο από ηνύο 
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Κξηηήξην θαηαθύξσζεο: ε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο. 

1)  Ανηικείμενο ηης  σπηρεζίας (CPV: 48760000-3 Πακέηα λογιζμικού προζηαζίας από 

ιούς) 

Αληηθείκελν είλαη ε «Προςταςίασ από ιοφσ μζςω λογιςμικοφ (άδειεσ χρήςησ) για 250 τερματικοφσ 
ςταθμοφσ εργαςίασ και 4 διακομιςτζσ, με ςφςτημα κεντρικήσ διαχείριςησ και ςυντήρηςη και 

τεχνική υποςτήριξη για δφο (2) ζτη» 

 

Αναλσηικές ηετνικές προδιαγραθές ηων σπό προμήθεια αγαθών: 

A/A Προδιαγραφι 

1 
άρωςθ ςε πραγματικό χρόνο (τθν ςτιγμι που προςπελαφνεται ζνα αρχείο) για οποιοδιποτε αρχείο το 

οποίο ανοίγεται, μεταβάλλεται, αντιγράφεται κλπ. (Real Time scanning) 

2 Προςταςία από Ιοφσ, Spyware, ΔοφρειοιΚπποι, κλπ 

3 
Σο λογιςμικό να χρθςιμοποιεί ταυτόχρονα πολλαπλζσ μθχανζσ ανίχνευςθσ για αποτελεςματικότερθ 

ανίχνευςθ κακόβουλου λογιςμικοφ 

4 

Προςταςία από άγνωςτο κακόβουλο λογιςμικό και απειλζσ τφπου zero hour μζςω μθχανιςμοφ με ευφυι 

τεχνολογία για τθν εξζταςθ τθσ ςυμπεριφοράσ άγνωςτου λογιςμικοφ εντοπίηοντασ ζτςι κακόβουλο ι 

φποπτο λογιςμικό. 

5 

Βελτίωςθ τθσ ταχφτθτασ ανταπόκριςθσ ςε νζο κακόβουλο λογιςμικό εκμεταλλευόμενο το Internetγια το 

μοίραςμα ευρθμάτων ανάμεςαςτα ίδια τα προςτατευμζνα ςυςτιματα παγκοςμίωσ. 

(cloud basedreal time protection network) 

6 
Δυνατότθτα ςάρωςθσ υπό εντολι τόςο με εντολι από τον τελικό χριςτθ, όςο με εντολι κεντρικά από 

τον διαχειριςτι (μζςω τθσ κονςόλασ κεντρικισ διαχείριςθσ) 

7 
Δυνατότθτα για ςάρωςθ ςε προγραμματιςμζνθ ςτιγμι τόςο με εντολι από τον τελικό χριςτθ, όςο με 

εντολι κεντρικά από τον διαχειριςτι (μζςω τθσ κονςόλασ κεντρικισ διαχείριςθσ) 

8 
Δυνατότθτα εξαίρεςθσ ςυγκεκριμζνων ειδϊν αρχείων από το real timescanning και τθν ςάρωςθ υπό 

εντολι, τόςο με ρφκμιςθ τοπικά, όςο με ρφκμιςθ ςτθν κονςόλα κεντρικισ διαχείριςθσ. 

9 
Δυνατότθτα εξαίρεςθσ ςυγκεκριμζνων διαδρόμων (paths) και αρχείων από το real time scanning και τθν 

ςάρωςθ υπό εντολι, τόςο με ρφκμιςθ τοπικά, όςο με ρφκμιςθ ςτθν κονςόλα κεντρικισ διαχείριςθσ. 

10 
Δυνατότθτα να επιτραπεί ςτον τελικό χριςτθ να αποφαςίηει τθν αντίδραςθ ςε περιςτατικά μολφνςεων, 

ι να υπάρχει αυτόματθ αντίδραςθ που επιβάλλεται από τον διαχειριςτι 

11 
Διακζςιμεσ διεκπεραιϊςεισ μολυςμζνων αντικειμζνων: Απομόλυνςθ, μετονομαςία, διαγραφι, μόνο 

αναφορά, κζςθ ςε καραντίνα 

12 Προςταςία του windows“hosts” file από τθν προςκικθ ι αλλαγι των DNS εγγραφϊν ςε αυτό. 

13 Προςταςία από tracking cookies 

14 Δυνατότθτα ςάρωςθσ για rootkits 

15 άρωςθ για Spyware και κζςθ του ςε καραντίνα 

16 Δυνατότθτα εξαίρεςθσ αντικειμζνων από τθν ςάρωςθ για Spyware(whitelisting) 

17 
Ο διαχειριςτισ να ζχει πρόςβαςθ ςτισ καραντίνεσ, μζςω τθσ υποδομισ κεντρικισ διαχείριςθσ,  τοπικά 

ςτα προςτατευμζνα μθχανιματα για να βλζπει και να διαχειρίηεται τα αντικείμενα μζςα ςτισ καραντίνεσ. 

18 άρωςθ του email ςτον ίδιο τον ςτακμό εργαςίασ 

19 
Δυνατότθτα ςάρωςθσ ςυμπιεςμζνων αρχείων όπωσ zip, arj κλπ, και όταν αυτά αποτελοφν 

επιςυναπτόμενα ςε email 

20 άρωςθ τθσ web (http) κίνθςθσ για κακόβουλου λογιςμικοφ ςε επίπεδο ςτακμοφ εργαςίασ 
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21 Δυνατότθτα εξαίρεςθσ ςυγκεκριμζνων URLs από τθν ςάρωςθ τθσ κίνθςθσ web (whitelisting) 

22 
Ενςωματωμζνο firewall κεντρικά διαχειριηόμενο. Σο Firewall να εφαρμόηει τθν μζκοδο “stateful” για τον 

ζλεγχο ςυνδζςεων. 

23 
Ο διαχειριςτισ να μπορεί να δθμιουργιςει και να διαχειρίηεται πολλαπλά firewall προφίλ, και να μπορεί 

να τα υποβάλλει ςτα προςτατευμζνα μθχανιματα. 

24 

Δυνατότθτα να επιβάλλεται network quarantine(αποτροπι οποιαςδιποτε πρόςβαςθσ ςτο δίκτυο) ςε 

προςτατευμζνο μθχάνθμα όπου ζχει απενεργοποιθκεί το real time scanning ι/και όπου τα ςτοιχεία 

υπογραφϊν Ιϊν είναι παλαιά. 

25 

Δυνατότθτα να επιτραπεί ςτουσ τελικοφσ χριςτεσ να προςκζτουν δικοφσ  τουσ κανόνεσ για το firewall, 

και δυνατότθτα να αφαιρεκεί  τελείωσ από τουσ τελικοφσ χριςτεσ θ δυνατότθτα δθμιουργίασ κανόνων 

για το firewall 

26 
Σο firewall να διακζτει ζτοιμεσ, προρυκμιςμζνεσ τυποποιθμζνεσ υπθρεςίεσ (όπωσ πχ telnet, ftp, http) 

αλλά να επιτρζπει επίςθσ τθν δθμιουργία νζων υπθρεςιϊν 

27 

Ο διαχειριςτισ να ζχει τθν δυνατότθτα να δθμιουργεί ρφκμιςθ που επιβάλλει τθν αυτόματθ αλλαγι 

του προφίλ του firewallενόσ ςτακμοφ εργαςίασ, ανάλογα με το δίκτυο ςτο οποίο ςυνδζεται ανά πάςα 

ςτιγμι το μθχάνθμα αυτό, και ςε περίπτωςθ που το μθχάνθμα δεν είναι ςυνδεδεμζνο ςτο 

διαχειριηόμενο τοπικό δίκτυο (πχ. Αυτόματθ εφαρμογι πιο αυςτθρισ πολιτικισ όταν 

ζνα laptop ςυνδζεται ςε δίκτυο εκτόσ τθσ εταιρίασ – π.χ. ςε ξενοδοχείο, κλπ.) 

28 
Να διακζτει ενότθτα Ελζγχου Εφαρμογϊν που κακορίηει ςε ποιεσ εφαρμογζσ κα δοκεί θ δυνατότθτα 

ςφνδεςθσ ςτο δίκτυο (είτε ωσ client είτε ωσ server) 

29 
Θ διαχείριςθ τθσ ενότθτασ Ελζγχου Εφαρμογϊν να μπορεί να γίνει από τον τελικό χριςτθ τοπικά, και 

κεντρικά από τον διαχειριςτι 

30 

Θ ενότθτα Ελζγχου Εφαρμογϊν να αναφζρει κεντρικά τισ εφαρμογζσ ςτισ οποίεσ αντζδραςε και να 

μπορεί ο διαχειριςτισ να δθμιουργιςει ςυγκεκριμζνουσ κανόνεσ για να επιτραπεί ι να αρνθκεί τθν 

εκτζλεςθ αυτϊν των εφαρμογϊν. 

31 

Να διακζτει ενότθτα για τθν προςταςία κατά τθν πλοιγθςθςτο διαδίκτυο που να προειδοποιεί τον 

χριςτθ τθν ϊρα που επιχειρεί να προςπελάςςει ζνα URL που φθμίηεται ωσ επικίνδυνο ι που να 

εμποδίηει τθν πρόςβαςθ ςτο URLαυτό. Ο διαχειριςτισ να μπορεί να ρυκμίηει τθν ενότθτα αυτι από 

κεντρικό ςθμείο ϊςτε να λειτουργεί μόνο με προειδοποίθςθ ι να εμποδίηει τθν πρόςβαςθ ςε 

επικίνδυνα URLs. 

32 
Δυνατότθτα εξαίρεςθσ ςυγκεκριμζνων URLs από τον ζλεγχο από τθν ενότθτα προςταςίασ πλοιγθςθσ 

(whitelisting) 

33 
Δυνατότθτα οριςμοφ απαγορευμζνων ςελίδων για πρόςβαςθ από τθν ενότθτα προςταςία πλοιγθςθσ 

(blacklisting). 

34 Να υποςτθρίηονται ςτακμοί εργαςίασ τόςο με windows, όςο με linux λειτουργικό ςφςτθμα 

35 
Να διακζτει ενότθτα για τον περιοριςμό και τον ζλεγχο περιφερειακϊν ςυςκευϊν ςτον ςτακμό εργαςίασ 

(device control) 

36 
Θ λειτουργία device controlνα διαχειρίηεται από τθν υποδομι κεντρικισ διαχείριςθσ και να μποροφν να 

δθμιουργθκοφν πολιτικζσ. 

37 

Να μποροφν να δθμιουργθκοφν πολιτικζσ device control με βάςθ τθν κατθγορία ςυςκευϊν. Πχ. USB 

sticks & εξωτερικοίδίςκοι, CD & DVD ROM/RECORDER, Floppy, Modems, WiFi, Printers, COM & LPT Ports, 

Bluetoothκλπ. 

38 Οι πολιτικζσ ςχετικά με device control να μποροφν να ζχουν εξαιρζςεισ για κάκε ςτακμό εργαςίασ 

39 Να μποροφν να γίνουν εξαιρζςεισ ςτθν πολιτικι με βάςθ τα ID των ςυςκευϊν 

40 Δυνατότθτα αποκλειςμοφ ςυγκεκριμζνου περιεχομζνου από ιςτότοπουσ (πχ. Flashvideo, ActiveX κα) 
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 2. Προςταςία μζςω λογιςμικοφ από ιοφσ για διακομιςτζσ 

A/A Προδιαγραφι 

1 
άρωςθ ςε πραγματικό χρόνο (τθν ςτιγμι που προςπελαφνεται ζνα αρχείο) για οποιοδιποτε αρχείο το οποίο 

ανοίγεται, μεταβάλλεται, αντιγράφεται κλπ. (Real Time scanning) 

2 Προςταςία από Ιοφσ, Spyware, κλπ. 

3 
Σο λογιςμικό να χρθςιμοποιεί ταυτόχρονα πολλαπλζσ μθχανζσ ανίχνευςθσ για αποτελεςματικότερθ ανίχνευςθ 

κακόβουλου λογιςμικοφ 

4 
Δυνατότθτα ςάρωςθσ υπό εντολι manual scan, τόςο με ρφκμιςθ τοπικά, όςο με ρφκμιςθ ςτθν κονςόλα 

κεντρικισ διαχείριςθσ. 

5 
Δυνατότθτα για ςάρωςθ ςε προγραμματιςμζνθ ςτιγμι (scheduled scan), τόςο με ρφκμιςθ τοπικά, όςο με 

ρφκμιςθ ςτθν κονςόλα κεντρικισ διαχείριςθσ. 

6 
Δυνατότθτα εξαίρεςθσ ςυγκεκριμζνων ειδϊν αρχείων από το real time scanning και τθν ςάρωςθ υπό εντολι, 

τόςο με ρφκμιςθ τοπικά, όςο με ρφκμιςθ ςτθν κονςόλα κεντρικισ διαχείριςθσ. 

7 
Δυνατότθτα εξαίρεςθσ ςυγκεκριμζνων διαδρομϊν (paths) και αρχείων από το real time scanning και τθν 

ςάρωςθ υπό εντολι, τόςο με ρφκμιςθ τοπικά, όςο με ρφκμιςθ ςτθν κονςόλα κεντρικισ διαχείριςθσ. 

8 
Δυνατότθτα να επιτραπεί ςτον τελικό χριςτθ να αποφαςίηει τθν αντίδραςθ ςε περιςτατικά μολφνςεων, ι να 

υπάρχει αυτόματθ αντίδραςθ που επιβάλλεται από τον διαχειριςτι 

9 
Διακζςιμεσ διεκπεραιϊςεισ μολυςμζνων αντικειμζνων: Απομόλυνςθ, μετονομαςία, διαγραφι, μόνο αναφορά, 

κζςθ ςε καραντίνα 

10 άρωςθ για Spyware και κζςθ του ςε καραντίνα 

11 
Ο διαχειριςτισ να ζχει πρόςβαςθ, μζςω τθσ υποδομισ κεντρικισ διαχείριςθσ, ςτισ καραντίνεσ τοπικά ςτα 

προςτατευμζνα μθχανιματα για να βλζπει και να διαχειρίηεται τα αντικείμενα μζςα ςτισ καραντίνεσ. 

12 Δυνατότθτα ςάρωςθσ ςυμπιεςμζνων αρχείων όπωσ zip, rar κλπ. 

13 Να υποςτθρίηονται εξυπθρετθτζσ τόςο με windows, όςο με linuxλειτουργικό ςφςτθμα. 

14 Δυνατότθτα διαχείριςθσ μζςω τοπικισ web κονςόλασ επιπλζον τθσ κεντρικισ διαχείριςθσ. 

3. Προςταςία με ςφςτθμα κεντρικισ διαχείριςθσ 

A/A Προδιαγραφι 

1 
Κεντρικι διαχείριςθ βάςθ αρχιτεκτονικισ τριϊν δεςμϊν ( 3-tier) (Κονςόλα, Εξυπθρετθτισ, Agent) όπου θ 

επικοινωνία μεταξφ των δεςμϊν βαςίηεται ςτο HTTPπρωτόκολλο. 

2 Κεντρικι διαχείριςθ βάςει πολιτικϊν 

3 
Δυνατότθτα για οριςμό διαφορετικϊν χρθςτϊν για τθν κονςόλα κεντρικισ διαχείριςθσ με πλιρθ δικαιϊματα 

διαχείριςθσ ι read-only. 

4 
Δυνατότθτα επιβολισ των πολιτικϊν και ‘κλείδωμά’ τουσ ϊςτε οι τελικοί χριςτεσ να μθν μποροφν να τουσ 

αλλάξουν. 

5 
Παρουςίαςθ των προςτατευμζνων μθχανθμάτων ςτθν υποδομι κεντρικισ διαχείριςθσ ςε μορφι  δζνδρου με 

κλθρονομιά πολιτικϊν 

6 Δυνατότθτα χριςθσ πολλαπλϊν κονςόλων και πολλαπλϊν διαχειριςτϊν 

7 Προςταςία των αρχείων πολιτικϊν από αλλοίωςθ με ψθφιακι υπογραφι 

8 

Πολλαπλζσ και failover πθγζσ για τθν άντλθςθ υπογραφϊν Ιϊν 

- μζςω LAN από τον εξυπθρετθτι κεντρικισ διαχείριςθσ 
- μζςω proxy για τθν ενθμζρωςθ δικτφων LAN που βρίςκονται πίςω από γραμμζσ με χαμθλι ταχφτθτα ι 

που δεν ζχουν πρόςβαςθ ςτο Internet 
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- μζςω μθχανιςμοφ μοιραςμοφ υπογραφϊν μεταξφ προςτατευμζνων μθχανθμάτων 
- Μθχανιςμόσ ενθμζρωςθσ με ςτοιχεία νζων Ιϊν που φροντίηει να γίνονται download μόνο οι διαφορζσ 

μεταξφ των ιδθ υπαρχόντων ςτοιχείων και των νζων διακζςιμων (incremental -
 differential updatingmechanism) 

- Failoverμθχανιςμόσ για download απευκείασ από το Internet για laptops που δεν είναι ςυνδεδεμζνα 
ςτο LAN 

- Αυτόματοσ ζλεγχοσ για τθν φπαρξθ νζων ενθμερϊςεων και τθν αυτόματθ εφαρμογι τουσ χωρίσ τθν 
επζμβαςθ του χριςθ και χωρίσ τθν απαίτθςθδικαιωμάτων διαχειριςτι (administrative rights) 

- Οι ενθμερϊςεισ να προςτατεφονται με ψθφιακι υπογραφι. Θ υπογραφι αυτι να επιβεβαιϊνεται από το 
μθχάνθμα που κατεβάηει τθν ενθμζρωςθ για τθν προςταςία από αλλοίωςθ ι αποδοχι ενθμζρωςθσ από 
μθ-εξουςιοδοτθμζνθ πθγι 

- Δυνατότθτα ειδοποίθςθσ του διαχειριςτι ςε περίπτωςθ που θ βάςθ δεδομζνων ςτοιχείων Ιϊν ς’ζνα 
προςτατευμζνο μθχάνθμα γίνεται παλαιά. 

9 

Δυνατότθτα για τθν εξάπλωςθ (των εφαρμογϊν προςταςίασ) ςτα μθχανιματα προσ προςταςία με τουσ 

ακόλουκουσ τρόπουσ: 

- Άμεςθ εγκατάςταςθ μζςω τθσ κονςόλασ (push εγκατάςταςθ) 
- Τποςτιριξθ για ενςωμάτωςθ ςε ActiveDirectory και εξάπλωςθ 

μζςω active directorygroup policies και MSIpackages 
- Εξάπλωςθ μζςω προςκικθσ εντολϊν ςε login scripts 
- Εγκατάςταςθ από γραμμι εντολϊν (command line) 

Κάκε ζνασ από τουσ παραπάνω τρόπουσ εξάπλωςθσ πρζπει να καταλιγει ςε εγκατάςταςθ ρυκμιςμζνθ και 

ενεργοποιθμζνθ για τθν ςυμμετοχι ςτθν ςυγκεκριμζνθ υποδομι κεντρικισ διαχείριςθσ του οργανιςμοφ. 

10 
Hotfix εξάπλωςθ και εξάπλωςθ νζων εκδόςεων του λογιςμικοφ-  Εξάπλωςθ βάςει πολιτικϊν, χρθςιμοποιϊντασ 

τθν υπάρχουςα υποδομι κεντρικισ διαχείριςθσ 

11 
Διάκεςθ πολλαπλϊν μεκόδων για ειδοποίθςθ ςυμπεριλαμβανόμενα pop-upsςτον τελικό χριςτθ, μθνφματα 

ςτθν κονςόλα, event viewerlogging, ειδοποιιςεισ μζςω email μθνυμάτων 

12 
Δυνατότθτα ενεργοποίθςθσ ξεχωριςτϊν μεκόδων ειδοποιιςεων (alert methods) για διάφορα επίπεδα 

ςυναγερμϊν (για παράδειγμα Ενθμζρωςθ, προειδοποίθςθ, κρίςιμοσ ςυναγερμόσ κλπ) 

13 

Δυνατότθτα αποςτολισ μθνυμάτων ειδοποιιςεων ςε διαφορετικζσ διευκφνςεισ emailανά προϊόν (πχ 

διαφορετικι διεφκυνςθ για μθνφματα ςχετικά με το προϊόν για workstations και άλλθ διεφκυνςθ για μθνφματα 

ςχετικά με το προϊόν για servers) 

14 Προςταςία από αποφόρτωςθ του προϊόντoσ από τθν μνιμθ, από τον τελικό χριςτθ 

15 Προςταςία από τθν απενεργοποίθςθ τθσ λιψθσ ενθμερϊςεων ςτοιχείων νζων Ιϊν από τον τελικό χριςτθ 

16 

Δυνατότθτα παρουςίαςθσ κεντρικισ αναφοράσ των ειδοποιιςεων και των ςτοιχείων τθσ κατάςταςθσ των 

προςτατευμζνων μθχανθμάτων, ςυμπεριλαμβανόμενου των εγκατεςτθμζνων εκδόςεων και hotfixes, των 

ενοτιτων προςταςίασ, κατάςταςθ των ενθμερϊςεων με ςτοιχεία νζων Ιϊν και γενικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με 

το προςτατευμζνο μθχάνθμα. 

17 
Δυνατότθτα επιςκόπθςθσ αναφορϊν και παρακολοφκθςθσ ειδοποιιςεων από πρόγραμμα πλοιγθςθσ 

(web browser) 

18 
Εκκίνθςθσ ςάρωςθσ ςυςτιματοσ ςτο παραςκινιο ςε επιλεγμζνα μθχανιματα ι ομάδα μθχανθμάτων. Σα 

αποτελζςματα να αναφζρονται πίςω ςτθ κονςόλα. 

19 
Σόςο ο εξυπθρετθτισ κεντρικισ διαχείριςθσ, όςο θ κονςόλα να υποςτθρίηουν Windows και Linux λειτουργικά 

ςυςτιματα. 

20 Δυνατότθτα ειςαγωγισ δομισ καταλόγου από Active directory 

21 Δυνατότθτα προϊκθςθσ των alerts ςε syslog server. 

22 Δυνατότθτα δθμιουργίασ και αποςτολισ reports μζςω emailμε βάςθ scheduler. 

23 Τποςτιριξθ MySQL βάςθσ δεδομζνων για αποκικευςθ των δεδομζνων τθσ Κεντρικισ διαχείριςθσ. 
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4. υντιρθςθ και τεχνικι υποςτιριξθ 

A/A Προδιαγραφι 

1 Δωρεάν Σεχνικι Τποςτιριξθ μζςω τθλεφϊνου και email ςε ϊρεσ γραφείου 

2 Αυτόματθ ενθμζρωςθ με νζα ςτοιχεία ςε πραγματικό χρόνο μζςω Internet 

3 Διάκεςθ νζων εκδόςεων μζςω Internet 

4 Προαιρετικά ενθμζρωςθ περί νζων κινδφνων και άλλα κζματα αςφάλειασ μζςω email 

 

Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο ν αλάδνρνο ηεξεί ηηο ππνρξεώζεηο ζηνπο ηνκείο ηνπ 

πεξηβαιινληηθνύ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνύ θαη εξγαηηθνύ δηθαίνπ, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην 

δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθό δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο 

πεξηβαιινληηθνύ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνύ θαη εξγαηηθνύ δίθαην, νη νπνίεο απαξηζκνύληαη ζην 

Παξάξηεκα Υ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016.  

Ο τόπος της προς εκτέλεσης σπηρεσίας είναι η Διεύθσνση Πληρουορικής & Τετνικών Υπηρεσιών 

τοσ ΤΕΙ  Σερρών  (Δ/νση:Τέρμα Μαγνησίας Σέρρες). 

Σν ρξνληθό δηάζηεκα ηεο σο άλσ δεηνπκέλεο ππεξεζίαο ζα είλαη από ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζύκβαζεο  θαη γηα ρξνληθό δηάζηεκα δέθα  (10) εκεξώλ. 

Γηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ δεηνύκελε ππεξεζία νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα 

απεπζύλνληαη ζηνλ  Παζραιίδε άββα ηει. 2310-49331 (email: : psavvas@teicm.gr) 

2)  Φάκελος Προζθοράς 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο ζην Σκήκα Γηνηθεηηθήο 

Μέξηκλαο θαη Πξσηνθόιινπ ηνπ Σ.Δ.Ι. Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο (Σέξκα Μαγλεζίαο, έξξεο), 

κέρξη θαη ηελ Γεπηέξα  25.09.2017  θαη ώξα 10:00 π.κ. 

 

Ο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα θέξεη ηηο παξαθάησ ελδείμεηο: 

 

«ΣΟΙΥΔΙΑ  ΣΟΤ  ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ»  (Πιήξεο Δπσλπκία,  Σαρπδξνκηθή Γηεύζπλζε,  ηειέθσλν, 
fax, δηεύζπλζε ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ – εθόζνλ  ππάξρεη). 

 

Π Ρ Ο  Φ Ο Ρ Α  

 
Γηα ηελ  ππεξεζία «Προςταςίασ από ιοφσ μζςω λογιςμικοφ (άδειεσ χρήςησ) για 250 τερματικοφσ 
ςταθμοφσ εργαςίασ και 4 διακομιςτζσ, με ςφςτημα κεντρικήσ διαχείριςησ και ςυντήρηςη και τεχνική 
υποςτήριξη για δφο (2) ζτη » 

 
ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ: Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα (Σ.Δ.Ι.)  Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο 

ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΣΑΘΔΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ: Γεπηέξα 25.09.2017 θαη ώξα 10:00π.κ. 

Να μην ανοιτηεί από ηην ηατσδρομική σπηρεζία ή ηο πρωηόκολλο 

 

 

Ο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηα θάησζη: 

• Οηθνλνκηθή πξνζθνξά από ηελ νπνία λα πξνθύπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξόκελε ηηκή κε 

ππνγξαθή θαη ζθξαγίδα ηνπ ππεύζπλνπ ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα. 

 Πηζηνπνηεηηθό αξκόδηαο  αξρήο,  από  ην  νπνίν  λα  πξνθύπηεη  όηη  ν  πξνζθέξσλ 

 είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο ηνπ.  

mailto:psavvas@teicm.gr
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 Πηζηνπνηεηηθό από  ην  νπνίν λα  πξνθύπηεη όηη  ν πξνζθέξσλ είλαη ελήκεξνο σο πξνο 

ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο. 

 Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ ή ειιείςεη απηνύ, ηζνδύλακνπ εγγξάθνπ πνπ εθδίδεηαη 

από αξκόδηα δηθαζηηθή αξρή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο – κέινπο ή ηεο ρώξαο 

θαηαγσγήο ή ηεο ρώξαο όπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν ελ ιόγσ νηθνλνκηθόο θνξέαο από 

ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη πιεξνύληαη νη πξνϋπνζέζεηο ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ Ν. 

4412/12 .  

Η ππνρξέσζε απνζπάζκαηνο αθνξά ηδίσο ζηηο πεξηπηώζεηο εηαηξεηώλ πεξηνξηζκέλεο 

επζύλεο (Δ.Π.Δ.) θαη πξνζσπηθώλ εηαηξεηώλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) ησλ δηαρεηξηζηώλ ηνπο. ηηο δε 

πεξηπηώζεηο αλσλύκσλ εηαηξεηώλ (Α.Δ.), ηνπ Γηεπζύλνληα ύκβνπινπ θαη όισλ ησλ 

κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. 

 Ννκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ζύζηαζεο θαη λόκηκεο εθπξνζώπεζεο (όπσο θαηαζηαηηθά, 

πηζηνπνηεηηθά κεηαβνιώλ, αληίζηνηρα ΦΔΚ, ζπγθξόηεζε Γ.. ζε ζώκα, ζε πεξίπησζε 

Α.Δ., θιπ., αλάινγα κε ηε λνκηθή κνξθή ηνπ δηαγσληδνκέλνπ).  

 

Σνλ αλάδνρν πνπ ζα πξνθύςεη βαξύλεη θάζε λόκηκε θξάηεζε. 

 

Ο Αζθώλ Καζήθνληα Πξύηαλε 

ηνπ Σ.Δ.Ι. Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο 
 
 
 
 

Αναζηάζιος Μωϋζιάδης 

Καθηγηηής 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εςωτ. Διανομι: 

 psavvas@teicm.gr, για ανάρτθςθ ςτο site του Σ.Ε.Ι. Κεντρικισ Μακεδονίασ 

 Τπεφκυνοσ :Παζραιίδε άββα ηει. 2310-49331 (email: : psavvas@teicm.gr). 
 Σμιμα Μιςκοδοςίασ, Αποηθμιϊςεων, Προμθκειϊν και Περιουςίασ 

mailto:psavvas@teicm.g
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