
              
 

 

                 Αγξέλην,   25    Φεβξνπαξένπ     2020 

 ΔΛΛΗΝΙΚΗ   ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                       Αξηζκ. Πξση.3676  

        ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ     

        6η ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ  
ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ  ΑΙΣΩΛ/ΝΙΑ   

ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ ΑΓΡΙΝΙΟΤ 

 
Γπαθείο : Ππομηθειών   ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΟ ΓΙΑΓIΚΣYΟ 

Σασ. Γ/νζη         : 3ο σλμ Δ.Ο. Αγπινίος-Ανηιππίος   
Σασ. Κώδικαρ : 30100 Αγπίνιο   

Πληποθοπίερ : Γ. Γούλα    

Σηλ.                   : 26413-61233   
Fax : 26410-25955   

E-maill          gnaprom@gmail.com   
 

ΘΔΜΑ:« ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΠΡΟΣΑΙΑ ΑΠΟ 
ΙΟΤ(ANTIVIRUS)». 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ: 

1. Πξνκάζεηα ινγηζκηθνχ πξνζηαζέαο απφ ηνχο (Antivirus), πποϋπολογιζμού δαπάνηρ 3.900,00 € + 

Φ.Π.Α. 

ΤΛΟΙΟ ΠΡΟΩΠΟΙΟΓΗΣΗΘΖ ΓΑΠΑΛΖ:  3.900,00 € + Φ.Π.Α. 

 
Έρνληαο ππφςηλ: 

 
1 Σηο δηαηΪμεηο ζε ηζρχ ηνπ Λ. 2286 / 1995 [ΦΔΘ 19/Α/95] « Πξνκάζεηεο Γεκνζένπ ΣνκΫα θαη ξπζκέζεηο 

ζπλαθψλ ζεκΪησλ» δειαδά ηηο παξ. 1 Ϋσο 11 ηνπ Ϊξζξνπ 2 θαη ην Ϊξζξν 3 ζχκθσλα κε ην Λ.4412/2016. 

2. Σηο δηαηΪμεηο ηνπ Λ. 3329/2005 «Δζληθφ χζηεκα Τγεέαο θαη Θνηλσληθάο Αιιειεγγχεο θαη ινηπΫο δηαηΪμεηο» 

(ΦΔΘ 81/Α/4-4-05) σο ηξνπνπνηάζεθε κε ην Λ. 3527/2007 (ΦΔΘ 25/Α/9-2-07). 

3. Σηο δηαηΪμεηο ηνπ Λ.3580/2007 «Πξνκάζεηεο θνξΫσλ επνπηεπνκΫλσλ απφ ην ΤΤΠΘΑ» (ΦΔΘ 134/Α/18-6-07). 

4.  Σηο δηαηΪμεηο ηνπ Π.Γ. 166/2003 «Πξνζαξκνγά ηεο Διιεληθάο Λνκνζεζέαο ζηελ νδεγέα 2000/35/ ηεο 29-6-

2000 γηα ηελ θαηαπνιΫκεζε ησλ θαζπζηεξάζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθΫο ζπλαιιαγΫο». 

5. Σηο δηαηΪμεηο ηνπ Λ.3861/2010 (ΦΔΘ 112/Α/13-07-2010) «Δλέζρπζε ηεο δηαθΪλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθά 

αλΪξηεζε λφκσλ θαη πξΪμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγΪλσλ ζην δηαδέθηπν 

«Πξφγξακκα δηαχγεηα» θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο». 

6. Σηο δηαηΪμεηο ηνπ ΠΓ 113/10   αξζ.4 παξ.3 « ΑλΪιεςε Τπνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηΪθηεο». 

7. Σηο δηαηΪμεηο ηνπ Λ.3867/2010 ηνπ Ϊξζξνπ 27 παξ. 12 «κΫρξη ηελ νινθιάξσζε ησλ δηαγσληζκψλ θαζψο θαη 

ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ Ϋρνπλ ιάμεη ζπκβΪζεηο ά θαζ’ νηνλδάπνηε ηξφπν δηαπξαγκΪηεπζε γέλεηαη κε βΪζε ηε 

ρακειφηεξε ηηκά ηεο εγρψξηαο αγνξΪο φπσο θαηαγξΪθεηαη ζην Παξαηεξεηάξην ηνπ Ϊξζξνπ 24 ηνπ 

Λ3846/2010»  

8. Σηο δηαηΪμεηο ηνπ Λ.4270/14 (ΦΔΘ 143 Α/28-06-2014) : ΑξρΫο δεκνζηνλνκηθάο δηαρεέξηζεο θαη επνπηεέαο (ελ-

ζσκΪησζε ηεο Οδεγέαο 2011/85/ΔΔ) - δεκφζην ινγηζηηθφ θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο εθηφο ησλ παξαγξΪθσλ 1 Ϋσο 5 

ηνπ Ϊξζξνπ 132 θαη ησλ 133 θαη 134 φπσο θαηαξγάζεθαλ κε ην Λ.4412/2016. 

9. Σηο δηαηΪμεηο ηνπ Λ. 4281/2014 (ΦΔΘ A 160/08-08-2014) ΚΫηξα ζηάξημεο θαη αλΪπηπμεο ηεο ειιεληθάο 

νηθνλνκέαο, νξγαλσηηθΪ ζΫκαηα Τπνπξγεένπ Οηθνλνκηθψλ θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο εθηφο ησλ Ϊξζξσλ 134 Ϋσο 

138,139,157 θαη ηεο παξαγξΪθνπ 5 ηνπ Ϊξζξνπ 201 πνπ θαηαξγάζεθαλ κε ην Λ.4412/2016. 

10. Σηο δηαηΪμεηο ηνπ Λ.4412/2016 Γεκφζηεο πκβΪζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγά ζηηο 

Οδεγέεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ. 

11. To ππ.αξηζκ. 853/27-03-2018 Ϋγγξαθν ηεο Θεληξηθάο Αξράο Πξνκεζεηψλ Τγεέαο κε ζΫκα: ΓηεπθξηληζηηθΫο 

νδεγέεο γηα ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Λ.4472/2017 θαη ηηο ζπκβΪζεηο Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ ησλ ΦνξΫσλ Παξνράο 

Τπεξεζηψλ Τγεέαο θαη ηεο Δζληθάο  Θεληξηθάο Αξράο Πξνκεζεηψλ Τγεέαο. 



12.To Ϊξζξν 22Α ηνπ Λ.4472/2017 φπσο ηξνπνπνηάζεθε κε ην Λ. 4542/2018 πνπ αλαθΫξεη φηη: « Δηδηθφηεξα 

ζε φ,ηη αθνξΪ ζηελ πξνκάζεηα πγεηνλνκηθνχ πιηθνχ, αλαιψζηκνπ πιηθνχ θαη αγαζψλ ά ππεξεζηψλ, εληφο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ Ϋθαζηνπ θνξΫα, ε αξκνδηφηεηα γηα ηελ Ϋγθξηζε ζθνπηκφηεηαο, αλεμαξηάησο πνζνχ, αλάθεη 

ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην Ϋθαζηνπ, ππαγφκελνπ ζηε Γ.Τ.ΠΔ., θνξΫα, θαη ζηνλ Γηνηθεηά ά Τπνδηνηθεηά ηεο 

αξκφδηαο ΤΠΔ γηα ηνπο θνξεέο ηεο ΠξσηνβΪζκηαο. 

13. Σν  αξηζκ.πξση.2277/13-02-2020 αέηεκα  ηεο Πιεξνθνξηθάο. 

14. Σελ αξ.  477    κε  ΑΓΑ:Φ9ΚΕ46904Κ-ΘΑΡ  απφθαζε δΫζκεπζεο  δαπΪλεο.   

15. Σελ  αξηζκ. πξση.3627/25.02.2020 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηά γηα ηελ Ϋγθξηζε ηεο δηαδηθαζέαο ππνβνιάο 

πξνζθνξψλ. 

 

Σν Γ.Λ. ΑΗΣΧΙ/ΛΗΑ-Λνζειεπηηθά ΚνλΪδα Αγξηλένπ  πξνβαέλεη ζηελ δηελΫξγεηα δηαδηθαζέαο ζπιινγάο θιεηζηψλ 

νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ γηα πξνκάζεηα ινγηζκηθνχ πξνζηαζέαο απφ ηνχο(ANTIVIRUS), Ϊθξσο απαξαέηεηεο  γηα 

ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγέα ηνπ, κΫζσ αλΪξηεζεο  ζηελ ηζηνζειέδα ηνπ Λνζνθνκεένπ, ζην ΘΖΚΓΖ  θαη ζηε 

Γηαχγεηα , ζχκθσλα κε ηα παξαπΪλσ ζρεηηθΪ. 

 

Παξαθαινχκε λα θαηαζΫζεηε έωρ ηιρ 09-03-2020, ημέπα Γεςηέπα   και ώπα 14.00μ.μ. ζρεηηθά 

έγγπαθη κλειζηή πποζθοπά (ζηην οποία θα αναγπάθεηαι η θπάζη  «Οικονομική πποζθοπά » ηο 

θέμα και ο απιθμόρ  ππωηοκόλλος ηος αναπηημένος εγγπάθος). 

       εκεηψλεηαη φηη : 

      Οη ελδηαθεξφκελνη πξΫπεη καδέ κε ηελ πξνζθνξΪ ηνπο λα ππνβΪινπλ θαη ηα παξαθΪησ: 

 ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

      Τπεχζπλε δάισζε ηεο παξ.4 ηνπ Ϊξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986(Α/75), φπσο εθΪζηνηε ηζρχεη,  ζηελ  νπνέα 

πξΫπεη: 

 Λα αλαγξΪθνληαη ηα ζηνηρεέα ηεο δηαγσληζηηθάο δηαδηθαζέαο θαη φηη απνδΫρνληαη πιάξσο ηνπο φξνπο ηεο 

πξφζθιεζεο ζηελ νπνέα ζπκκεηΫρνπλ.  

 Λα δειψλεηαη φηη κΫρξη θαη ηελ εκΫξα ππνβνιάο ηεο πξνζθνξΪο ηνπο  εέλαη:  

αζθαιηζηηθΪ ελάκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, πνπ αθνξνχλ εηζθνξΫο θνηλσληθάο αζθΪιηζεο (θχξηαο 

θαη επηθνπξηθάο) θαη θνξνινγηθΪ ελάκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθΫο ππνρξεψζεηο 

 Λα δειψλεηαη φηη κΫρξη θαη ηελ εκΫξα ππνβνιάο ηεο πξνζθνξΪο ηνπο εέλαη εγγεγξακκΫλνη ζην νηθεέν 

επαγγεικαηηθφ επηκειεηάξην. 

Ο ρξφλνο πιεξσκάο ζα εέλαη ζχκθσλνο κε ην Π.Γ 166/5-06-2003. 

       Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ κε ην Σκάκα ηεο Πιεξνθνξηθάο ηνπ  Λνζνθνκεένπ γηα   επηπιΫνλ 

πιεξνθνξέεο. (ηει.2641361123) 

           

 ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

 

1. Ππομήθεια λογιζμικού πποζηαζίαρ από ιούρ (Antivirus), πποϋπολογιζμού δαπάνηρ 3.900,00 € 

+ Φ.Π.Α. 

Πποϋποθέζειρ : 

1)  Λα εέλαη ελνπνηεκΫλε ιχζε ελφο θαηαζθεπαζηά. 
2) Λα παξαδνζεέ ε λεφηεξε Ϋθδνζε ηεο εθαξκνγάο. 

3) Λα πεξηιακβΪλεηαη Θνλζφια Θεληξηθάο Γηαρεέξηζεο: εγθαηΪζηαζε/ απεγθαηΪζηαζε ηνπ ινγηζκηθνχ ζηα 

ηεξκαηηθΪ, απηφκαηε ιάςε ελεκεξψζεσλ, θεληξηθά ζπιινγά ζπκβΪλησλ, Ϋθδνζε αλαθνξψλ, θ.α. 
4) Λα Ϋρεη Δγγχεζε - Τπνζηάξημε (εέηε ondemand, εέηε πξνιεπηηθΪ) γηα φιε ηε δηΪξθεηα ηζρχνο ηεο Ϊδεηαο ηνπ 

ινγηζκηθνχ. 
5) Λα Ϋρεη δπλαηφηεηα γηα εμαέξεζε ζπγθεθξηκΫλσλ απεηιψλ, ζπγθεθξηκΫλσλ αξρεέσλ, επεθηΪζεσλ θαη 

θαθΫισλ, θιπ. 

6) Σν παξερφκελν ινγηζκηθφ λα δηαζΫηεη θαηΪιιειν κεραληζκφ πξνζηαζέαο ηνπ δηθηχνπ απφ θαθφβνπιν 
ινγηζκηθφ πνπ πξνΫξρεηαη απφ αθαηξνχκελεο ζπζθεπΫο - κΫζα (USBSTICK, DVD, CD, EXTERNAL HDD 

θιπ). 
7) Λα ππΪξρεη ε δπλαηφηεηα εγθαηΪζηαζεο βΪζε επηινγάο ηεξκαηηθνχ ά απνθιεηζκνχ εγθαηΪζηαζεο βΪζε 

επηινγάο ππνινγηζηά. 
8) Λα ππΪξρεη ε δπλαηφηεηα ondemand scan απφ ηνπο ρξάζηεο. 

9) Ζ εθαξκνγά λα δηαζΫηεη εμειηγκΫλε επξεηηθά κεραλά πξνο εμνπδεηΫξσζε Ϊγλσζησλ ηψλ. 

10) Ζ εθαξκνγά λα δηαζΫηεη ηερλνινγέα απηφκαηεο αλΪιπζεο ζπκπεξηθνξΪο ησλ εθαξκνγψλ θαη λα 



εμνπδεηεξψλεη ηπρφλ χπνπηεο δξαζηεξηφηεηεο. 

11) Ζ εηαηξεέα γηα ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο, ππνρξενχηαη λα εγθαζηζηΪ θΪζε λΫα Ϋθδνζε ηεο 

εθαξκνγάο θαη ηεο θνλζφιαο δηαρεέξηζεο  ρσξέο νηθνλνκηθά επηβΪξπλζε, κεηΪ απφ ζπλελλφεζε κε ην 
Σκάκα Πιεξνθνξηθάο. 

12) ΘΫηνπκε σο απαξαέηεηε πξνυπφζεζε ν πξνκεζεπηάο ηνπ πξνγξΪκκαηνο λα πξαγκαηνπνηάζεη θαη ηελ 
εγθαηΪζηαζε ηνπ ζηνπο servers θαη ηελ παξακεηξνπνέεζε ηνπ πξνγξΪκκαηνο Ϋηζη ψζηε απηφκαηα απφ 

ηνλ θεληξηθφ server λα απνδνζνχλ νη Ϊδεηεο θαη ζε θΪζε Ϋλα ηεξκαηηθφ πνπ εέλαη ζπλδεδεκΫλν ζηνλ server. 

Αλ απαηηεζεέ παξακεηξνπνέεζε ησλ επηκΫξνπο ππνινγηζηψλ ιφγσ κε απηφκαηεο απφδνζεο ησλ αδεηψλ 
απφ ηνλ server, ν πξνκεζεπηάο ζα εθηειΫζεη ηηο απαξαέηεηεο ελΫξγεηεο ρσξέο επηπιΫνλ θφζηνο .  

13) ηελ πεξέπησζε πνπ ην πξνο πξνκάζεηα εέδνο εέλαη δηαθνξεηηθάο κΪξθαο, απφ ην άδε εγθαηεζηεκΫλν, ν 
πξνκεζεπηάο αλαιακβΪλεη ηελ ππνρξΫσζε απεγθαηΪζηαζεο ηνπ παιαηνχ αληηηθνχ θαη ηελ εγθαηΪζηαζε 

ηνπ λΫνπ. 
14) Σν πξνο πξνκάζεηα αληηηθφ πξφγξακκα λα εέλαη ζπκβαηφ κε ηα ιεηηνπξγηθΪ ζπζηάκαηα πνπ ππΪξρνπλ 

εγθαηεζηεκΫλα ζηνπο ππνινγηζηΫο ηνπ Λνζνθνκεένπ καο ( Windows Server 2012R2 , Windows Server 

2008R2 , Windows 10,  Windows 7) 
15) Ο πξνκεζεπηάο ζα πξΫπεη λα παξαδψζεη ζην ηκάκα πιεξνθνξηθάο ηηο Ϊδεηεο πνπ ζα εγθαηαζηάζεη. Αλ 

πξφθεηηαη γηα ειεθηξνληθά Ϊδεηα ( download κΫζσ internet), ππνρξενχηαη λα απνδψζεη ζην Σκάκα 
Πιεξνθνξηθάο ηo αλαιπηηθφ πηζηνπνηεηηθφ αδεηψλ ( license certificate). 

 

 
 

Σεσνικέρ Πποδιαγπαθέρ 
 

 

A/A ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ 

 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΜΜΟΡΦΩΗ 

 

 1 Γενικά    

1.1 

Γηα ηελ πξνζηαζέα απφ θαθφβνπιν ινγηζκηθφ ζηα 

ηεξκαηηθΪ θαη ηνπο εμππεξεηεηΫο ηνπ Ϋξγνπ ζα 
πξνζθεξζνχλ Ϊδεηεο Antivirus ρξνληθάο δηΪξθεηαο ενόρ 

(1) Ϋηνπο  

NAI   

1.2 Λα αλαθεξζεέ ν Θαηαζθεπαζηάο θαη ν ηχπνο NAI   

1.3 
Λα πξνζθεξζεέ Αξηζκφο Αδεηψλ γηα 2 servers θαη 250 
clients 

NAI   

1.4 

Σν ινγηζκηθφ λα δηαζθαιέδεη ηελ πξνζηαζέα ησλ 

πξνζσπηθψλ δεδνκΫλσλ θαη λα πιεξνέ ηα θξηηάξηα θαη ηηο 
πξνδηαγξαθΫο ζχκθσλα κε ηηο απαηηάζεηο ησλ ηερληθψλ 

θαη νξγαλσηηθψλ κΫηξσλ γηα ηελ αζθΪιεηα ησλ 
δεδνκΫλσλ, φπσο ηέζεληαη απφ ηνλ Δπξσπατθφ Γεληθφ 

Θαλνληζκφ Πξνζηαζέαο Πξνζσπηθψλ ΓεδνκΫλσλ 

(2016/679) θαη ηνλ Δζληθφ Δθαξκνζηηθφ απηνχ Λφκν 
ππ΄αξηζ.  4624/2019  (GDPR Compliant). 

NAI   

1.5 

Τπνζηάξημε γηα ηηο εμάο πιαηθφξκεο ιεηηνπξγηθψλ 
ζπζηεκΪησλ:  

- Microsoft Windows 7, 8, 10 

- Microsoft Windows Server 2008(R2), 2010(R2), 
2012(R2), 2016 

- Linux 
- Mac OS X 

-Android 6 ά λεφηεξν 

NAI   

 2 Δξειδίκεςζη ηων απαιηήζεων πποζηαζίαρ    

2.1 
Γπλαηφηεηα αλέρλεπζεο θαη θαζαξηζκνχ φισλ ησλ ηχπσλ 
απεηιψλ: viruses, trojans, dialers, spyware, jokes, hoaxes 

NAI   

2.2 
Γπλαηφηεηα απηφκαηεο αλέρλεπζεο & θαζαξηζκνχ ησλ 
πξναλαθεξζΫλησλ απεηιψλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν 

NAI   

2.3 Γπλαηφηεηα επηινγάο αλέρλεπζεο malware ζε δηθηπαθΫο NAI   



A/A ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ 

 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΜΜΟΡΦΩΗ 

 

ηνπνζεζέεο, on-demand θαη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν  

2.4 
Λα παξΫρεηαη cloud reputation database γηα ακεζφηεξε 

πξνζηαζέα απφ λΫεο απεηιΫο 

NAI   

2.5 
Τπνζηάξημε ηερλνινγηψλ Advanced heuristics/DNA/Smart 
Signatures γηα δπλαηφηεηα αλέρλεπζεο Ϊγλσζησλ ηψλ 

NAI   

2.6 Γπλαηφηεηα γηα host intrusion prevention system  NAI   

2.7 Ζ αλαλΫσζε ησλ signature files λα εέλαη incremental NAI   

2.8 
Γπλαηφηεηα Rollback ησλ Signature Files ζε πξνεγνχκελε 
Ϋθδνζε ηνπ κε ηαπηφρξνλε παχζε ησλ  ελεκεξψζεσλ, 

επηιΫγνληαο ην θεληξηθΪ ά απεπζεέαο απφ ηνλ client 

NAI   

2.9 
Γπλαηφηεηα θαηεβΪζκαηνο ελεκεξψζεσλ κε λεφηεξεο 
engines πνπ βξέζθνληαη ζε δνθηκαζηηθφ ζηΪδην, 

επηιΫγνληαο ην θεληξηθΪ ά απεπζεέαο απφ ηνλ client 

NAI   

2.10 

Γπλαηφηεηα λα κπνξεέ λα γέλεη Ϋλα client update server γηα 

ηα ππφινηπα clients ηνπ δηθηχνπ ρσξέο ηελ εγθαηΪζηαζε 

ηκάκαηνο ηεο θνλζφιαο δηαρεέξηζεο ά Ϊιινπ εμσηεξηθνχ 
software 

NAI   

2.11 
Γπλαηφηεηα γηα SSL/TLS filtering ζηα πξσηφθνιια HTTPS, 

IMAPS, POP3S 

NAI   

2.12 

Γπλαηφηεηα κπινθαξέζκαηνο φισλ ησλ ζειέδσλ ηνπ 

Internet ζε Ϋλα client θαζψο θαη δηαρεέξηζε ησλ ζειέδσλ 
πνπ κπνξνχλ λα εέλαη δηαζΫζηκεο ζην ρξάζηε αλΪ 

θαηεγνξέα, π.ρ. απνηξνπά επέζθεςεο ζε ζειέδεο social 

media, streaming videos. 

NAI   

2.13 

Γπλαηφηεηα πξνζηαζέαο ζε δηθηπαθφ επέπεδν κε 

clientbased Firewall, κε δπλαηφηεηα θηιηξαξέζκαηνο ζε 

επέπεδν ζπξψλ θαη εθαξκνγψλ ζε εηζεξρφκελεο θαη 
εμεξρφκελεο ζπλδΫζεηο. 

NAI   

2.14 Γπλαηφηεηα αλέρλεπζεο θαη απνηξνπάο botnet malware NAI   

2.15 
Γπλαηφηεηα εμαγσγάο ησλ ξπζκέζεσλ ελφο client ζε 
αξρεέν θαη εηζαγσγάο ησλ ξπζκέζεσλ ζε Ϊιινλ client απφ 

ην έδην αξρεέν. 

NAI   

2.16 

Λα ππΪξρεη ελζσκαησκΫλε εθαξκνγά πνπ λα θαηαγξΪθεη 
ηελ θαηΪζηαζε ηνπ ζπζηάκαηνο (εθαξκνγΫο, processes, 

services θ.α) – θαηφπηλ εληνιάο ηνπηθΪ ά απφ ηελ θνλζφια 
- ζε κέα ρξνληθά ζηηγκά (snapshot) θαη λα απνζεθεχεη ηα 

απνηειΫζκαηα γηα ζχγθξηζε ηνπο κε ηελ θαηΪζηαζε ηνπ 

ζπζηάκαηνο απφ δηαθνξεηηθά ρξνληθά ζηηγκά. 

NAI   

2.17 

Παξνρά Bootable Media πνπ λα πεξηΫρεη ην antivirus ψζηε 

λα δέλεη ηε δπλαηφηεηα γηα θαζαξηζκφ ηνπ ζπζηάκαηνο 

ρσξέο λα ρξεηΪδεηαη λα μεθηλάζεη ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα 

NAI   

 3 
Απαιηήζειρ απομακπςζμένηρ και κενηπικήρ 

διασείπιζηρ 

   

3.1 
Θεληξηθά δηαρεέξηζε φισλ ησλ clients ησλ ηεξκαηηθψλ θαη 
servers 

NAI   

3.2 

Τπνζηάξημε πνιιαπιψλ νκΪδσλ θαη ππν-νκΪδσλ κε 

δπλαηφηεηα εθαξκνγάο δηαθνξεηηθψλ πνιηηηθψλ γηα θΪζε 
πεξέπησζε 

NAI   

3.3 
Ιεηηνπξγέα πξνζσξηλάο απελεξγνπνέεζεο πνιηηηθάο αλΪ 
client 

NAI   

3.4 

Γπλαηφηεηα γηα νκΪδεο δηαρεέξηζεο κε βΪζε ηδηφηεηεο 

ππνινγηζηψλ, π.ρ. απηφκαηε νκαδνπνέεζε ππνινγηζηψλ 
κε Windows 10 

NAI   



A/A ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ 

 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΜΜΟΡΦΩΗ 

 

3.5 
ΔγθαηΪζηαζε & απεγθαηΪζηαζε ηεο πξνζηαζέαο κΫζσ 

θεληξηθάο θνλζφιαο (Remote deployment) 

NAI   

3.6 
Λα ππΪξρεη ε δπλαηφηεηα εμαγσγάο εληαένπ παθΫηνπ κε ην 
πξφγξακκα πξνζηαζέαο, ζχλδεζε δηαρεέξηζεο, πνιηηηθΫο θαη 

ηελ Ϊδεηα ελεξγνπνέεζεο 

NAI   

3.7 
Λα παξΫρεηαη μερσξηζηφ εξγαιεέν αλέρλεπζεο ηεξκαηηθψλ 
θαη push εγθαηΪζηαζεο ηνπ παξαπΪλσ εληαένπ παθΫηνπ 

NAI   

3.8 

Δπηθνηλσλέα ηνπ software κφλν κε IP, δειαδά λα δνπιΫςεη 

ζε πεξηπηψζεηο φπνπ δελ ππΪξρνπλ ππεξεζέεο 
νλνκαηνδνζέαο (DNS servers) 

NAI   

3.9 

Λα κπνξεέ λα γέλεη απηφκαηε αλέρλεπζε ησλ ππνινγηζηψλ 

πνπ βξέζθνληαη ζην ηνπηθφ δέθηπν, αθφκα θη αλ απηΪ δελ 
αλάθνπλ ζε Active Directory 

NAI   

3.10 
Λα κπνξεέ λα γέλεη εηζαγσγά ιέζηαο ησλ ππνινγηζηψλ ηνπ 
δηθηχνπ κε ηε ρξάζε CSV αξρεένπ 

NAI   

3.11 
Ζ επηθνηλσλέα ησλ servers θαη ησλ clients λα δηαζθαιέδεηαη 

κΫζσ certificate 

NAI   

3.12 
Λα κπνξεέ λα γέλεη ελεξγνπνέεζε ζε δέθηπν ρσξέο ζχλδεζε 
ζην internet (offline activation) 

NAI   

3.13 
Λα γέλεηαη ελεκΫξσζε απφ ην Internet απφ θεληξηθφ 
ζεκεέν, απφ ην νπνέν ζηελ ζπλΫρεηα ζα ελεκεξσζνχλ φινη 

νη clients ηνπ δηθηχνπ 

NAI   

3.14 
Σα antivirus λα κπνξνχλ λα ιΪβνπλ signature files κΫζσ 
HTTP proxy cache, κε απηφκαηε παξΪθακςά ηνπ ζε 

πεξέπησζε πνπ δελ εέλαη δηαζΫζηκνο ν proxy server 

NAI   

3.15 

Λα πεξηιακβΪλεηαη Ϋιεγρνο θαη εηδνπνέεζε γηα ην αλ 
ππΪξρνπλ ελεκεξψζεηο γηα ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα, θαζψο 

θαη ε δπλαηφηεηα λα δνζεέ εληνιά ελεκΫξσζεο 
ιεηηνπξγηθνχ ζπζηάκαηνο 

NAI   

3.16 

Παξαθνινχζεζε φισλ ησλ  clients θαη παξαγσγά reports 

θαη ζηαηηζηηθψλ ζε πνιιΫο κνξθΫο (ΠξνγξακκαηηζκΫλα 
emails, PDF, PS, CSV, Charts) 

NAI   

3.17 

Γπλαηφηεηα εληαέαο θαξαληέλαο αξρεέσλ πνπ αληρλεχζεθαλ 

γηα φιν ην δέθηπν, κε δπλαηφηεηεο πξνβνιάο clients αλΪ 
απεηιά, εμαγσγά θαη εμαέξεζε 

NAI   

3.18 

Hθεληξηθά θνλζφια δηαρεέξηζεο λα κπνξεέ λα γέλεη 

εγθαηΪζηαζε κε ηηο παξαθΪησ κεζφδνπο. α) 
ΑπηνκαηνπνηεκΫλα κε ηε κνξθά Wizard 

β) Υεηξνθέλεηα, εθηειψληαο αλεμΪξηεηα ηα ηκάκαηα ηεο 
εγθαηΪζηαζεο γ) Χο πξνεγθαηεζηεκΫλν Virtual Appliance 

κε Linux OS 

NAI   

3.19 

Ζ εγθαηΪζηαζε ηεο βΪζεο δεδνκΫλσλ ηεο θνλζφιαο ζα 
πξΫπεη απαξαέηεηα λα γέλεηαη ζε Ϋλα ππνινγηζηά 

νπνπδάπνηε ζην εζσηεξηθφ δέθηπν ηνπ θνξΫα θαη φρη ζε 

εμσηεξηθφ δέθηπν π.ρ. Cloud 

NAI   

3.20 

Λα παξΫρεηαη εξγαιεέν ειΫγρνπ θαηΪζηαζεο αδεηψλ θαη 

αξηζκνχ ελεξγνπνηάζεσλ, αθφκα θη αλ απηΫο Ϋρνπλ γέλεη 
εθηφο ηεο θεληξηθάο θνλζφιαο. (standalone εγθαηαζηΪζεηο) 

NAI   

3.21 
Λα παξΫρεηαη ε δπλαηφηεηα δηαρεέξηζεο Android θαη iOS 

ζπζθεπψλ κΫζσ ηεο έδηαο θνλζφιαο 

NAI   

3.22 

Λα παξΫρεηαη ε δπλαηφηεηα agentless πξνζηαζέαο 
κεραλεκΪησλ ζε πεξηβΪιινλ VMWare ρσξέο εγθαηΪζηαζε 

ινγηζκηθνχ antivirus ζην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα ηνπ 
εηθνληθνχ κεραλάκαηνο 

NAI   

3.23 Ζ εέζνδνο ζηελ θνλζφια δηαρεέξηζεο λα κπνξεέ λα NAI   



A/A ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ 

 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΜΜΟΡΦΩΗ 

 

θιεηδσζεέ κε πηζηνπνέεζε δηπινχ παξΪγνληα (2-factor 

authentication) 

3.24 
Σν κελνχ ηεο θνλζφιαο δηαρεέξηζεο θαη ηνπ antivirus γηα ηα 
workstations λα δηαηέζεηαη θαη ζηελ Διιεληθά γιψζζα 

NAI   

4. Σεσνική Τποζηήπιξη    

4.1 

Λα παξΫρεηαη γηα φιε ηε δηΪξθεηα ηεο ζχκβαζεο  δσξεΪλ 

ηερληθά ππνζηάξημε απφ ηνλ ζπκκεηΫρνληα θαη θαηΪ ην 
ρξνληθφ δηΪζηεκα απφ 7:00 π.κ. Ϋσο 15:00 κ.κ., γηα 

νπνηνδάπνηε πξφβιεκα ά απνξέα ηερληθάο θχζεσο ππΪξμεη 
απφ πιεπξΪο ησλ δηαρεηξηζηψλ ηνπ Σκάκαηνο 

Πιεξνθνξηθάο ά πξνζσπηθνχ ηνπ Λνζνθνκεένπ, ζηελ 
ειιεληθά γιψζζα, κΫζσ ηειεθψλνπ ά ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκεένπ (κε ηαπηφρξνλν ηνπ πξνβιάκαηνο ρξφλν 

αληαπφθξηζεο)  ά κε δπλαηφηεηα απνκαθξπζκΫλεο 
πξφζβαζεο (remote access) ζηνλ antivirus server. Ζ έδηα 

θαη θαηΪ ηνπο αλσηΫξσ ηξφπνπο ππνζηάξημε λα παξΫρεηαη 
ελαιιαθηηθΪ θαη απφ ηνλ επέζεκν αληηπξφζσπν ηνπ 

ινγηζκηθνχ antivirus ζηελ ΔιιΪδα, κε ηνλ νπνέν ζα Ϋρεη 

ζπκβαηηθΪ δεζκεπηεέ πξνο ηνχην ν εθΪζηνηε ζπκκεηΫρσλ. 
ε πεξέπησζε κε επέιπζεο πξνβιάκαηνο κΫζσ ηειεθψλνπ 

ά ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκεένπ ά απνκαθξπζκΫλεο 
πξφζβαζεο θαηΪ ηα αλσηΫξσ ά ζηελ πεξέπησζε πνπ 

επηβΪιιεηαη ε επηηφπνπ επέιπζε ηνπ πξνβιάκαηνο, ν 
ζπκκεηΫρσλ ζα παξΫρεη onsite ππνζηάξημε ηελ επνκΫλε 

εξγΪζηκε εκΫξα. 

NAI  

 

 

 
 Όια ηα πιηθΪ ζα εέλαη θαηλνχξγηα θαη ακεηαρεέξηζηα. 

 Οη ζπκκεηΫρνληεο ζα πξΫπεη λα απνδεηθλχνπλ ζηελ πξνζθνξΪ ηνπο ηελ πιάξε ζπκκφξθσζε κε ηηο 

ηερληθΫο πξνδηαγξαθΫο κε ηελ ππνβνιά Φχιινπ ζπκκφξθσζεο κε παξαπνκπΫο ζηα ηερληθΪ θπιιΪδηα 

ηνπ θαηαζθεπαζηά ηνπ πξντφληνο/πξντφλησλ. 

 Οη ζπκκεηΫρνληεο λα δειψλνπλ ην ρξνληθφ δηΪζηεκα παξΪδνζεοηνπ Ϋξγνπ. 

 Ο αλΪδνρνο ππνρξενχηαη λα  παξαδψζεη ην Ϋξγν εληφο 30 εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελέα Ϋθδνζεο ηεο 

απφθαζεο. 
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