
                                                                      ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ 

Σαχ. Δ/νςθ: Ελενασ Βενιηελου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ: 

Σθλ.: 2271350106    Φαξ:2271350241 

Email:paragelies@xioshosp.gr 

ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΙΑ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΤΛΛΟΓΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Σο Γενικό Νοςοκομείο Χίου για τθν κάλυψθ άμεςων  και επιτακτικϊν αναγκϊν του, 

προςκαλεί τουσ ενδιαφερόμενουσ να κατακζςουν προςφορά για τθν προμικεια των 

παρακάτω ειδϊν. 

Α. ΚΑΣΑΣΑΗ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

Α/Α ΚΩΔΙΚΟ 
ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΛΙΚΟΤ 

ΠΟΟ
ΣΗΣΑ 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΖΟ
ΜΕΝΗ  ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΙ 
ΦΠΑ 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙ
ΜΟ ΧΩΡΙ  

ΦΠΑ 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙ
ΜΟ ΜΕ ΦΠΑ 

1  Λνγηζκηθό 
Αληηηθήο 

Πξνζηαζίαο 
(ESET Endpoint 

Protection 
Advanced)  

150 150X30 4.500,00 5.580,00 

 ΤΝΟΛΟ      

 

 

Β. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

Αρικμόσ Αιτιματοσ 14479/28-9-2017 

ΚΑΕ 7123.01 

Κριτιριο Κατακφρωςθσ Χαμθλότερθ τιμι 

Ημερομθνία ζναρξθσ υποβολισ προςφορϊν 06-10-2017 

Ημερομθνία λιξθσ υποβολισ προςφορϊν 11-10-2017 

Σρόποσ υποβολισ προςφορϊν ΦΑΞ:2271350241 
e – mail:paragelies@xioshosp.gr 

 

 

                                        ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

Πξνηείλεηαη ε πξνκήζεηα Λνγηζκηθνύ Αληηηθήο Πξνζηαζίαο (όπσο ην ESET Endpoint Protection 
Advanced), 150 αδεηώλ ρξήζεο, κε ηα παξαθάησ γεληθά ραξαθηεξηζηηθά: 

1. Να είλαη ελνπνηεκέλε ιύζε ελόο θαηαζθεπαζηή. 
2. Να παξαδνζεί ε λεόηεξε έθδνζε ηεο εθαξκνγήο. 

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                            ΥΙΟ: 03-10-2017 

  2η Τ.ΠΕ  ΠΕΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ 
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3. Να γίλεη ειεθηξνληθή παξάδνζε ηνπ ινγηζκηθνύ. 
4. Να πεξηιακβάλεηαη Κνλζόια Κεληξηθήο Δηαρείξηζεο: εγθαηάζηαζε/ απεγθαηάζηαζε ηνπ 

ινγηζκηθνύ ζηα ηεξκαηηθά, απηόκαηε ιήςε ελεκεξώζεσλ, θεληξηθή ζπιινγή ζπκβάλησλ, 
έθδνζε αλαθνξώλ, θα. 

5. Να έρεη Εγγύεζε – Υπνζηήξημε (είηε on demand, είηε πξνιεπηηθά) γηα ην ζύλνιν ησλ εηώλ 
ηζρύνο ηνπ ινγηζκηθνύ. 

6. Να έρεη δπλαηόηεηα γηα εμαίξεζε ζπγθεθξηκέλσλ, απεηιώλ, ζπγθεθξηκέλσλ αξρείσλ, 
επεθηάζεσλ θαη θαθέισλ, θιπ. 

7. Τν παξερόκελν ινγηζκηθό λα δηαζέηεη θαηάιιειν κεραληζκό πξνζηαζίαο ηνπ δηθηύνπ από 
θαθόβνπιν ινγηζκηθό πνπ πξνέξρεηαη από αθαηξνύκελεο ζπζθεπέο – κέζα (USB 
STICK,DVD,CD,EXTERNAL HDD θιπ). 

8. Να ππάξρεη ε δπλαηόηεηα εγθαηάζηαζεο βάζε επηινγήο ηεξκαηηθνύ ή απνθιεηζκνύ 
εγθαηάζηαζεο βάζε επηινγήο ππνινγηζηή. 

9. Να ππάξρεη ε δπλαηόηεηα on demand scan από ηνπο ρξήζηεο. 
10. Η εθαξκνγή λα δηαζέηεη εμειηγκέλε επξεηηθή κεραλή πξνο εμνπδεηέξσζε άγλσζησλ ηώλ. 
11. Η εθαξκνγή λα δηαζέηεη ηερλνινγία απηόκαηεο αλάιπζεο ζπκπεξηθνξάο ησλ εθαξκνγώλ θαη 

λα εμνπδεηεξώλεη ηπρόλ ύπνπηεο δξαζηεξηόηεηεο. 
12. Η εηαηξεία γηα ηνλ ρξόλν ηζρύνο ηεο ζύκβαζεο, ππνρξενύηαη ζε θάζε λέα έθδνζε ηεο 

εθαξκνγήο θαη ηεο θνλζόιαο δηαρείξηζεο λα ηελ εγθαζηζηά ρσξίο νηθνλνκηθή επηβάξπλζε, κεηά 

από ζπλελλόεζε κε ην Τκήκα Πιεξνθνξηθήο. 

A/A ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

 1 Γενικά 

1.1 
Γηα ηελ πξνζηαζία από θαθόβνπιν ινγηζκηθό ζηα ηεξκαηηθά θαη ηνπο εμππεξεηεηέο ηνπ έξγνπ 
ζα πξνζθεξζνύλ άδεηεο antivirus ρξνληθήο δηάξθεηαο ηπιών (3) εηώλ 

1.2 Να αλαθεξζεί ν Καηαζθεπαζηήο θαη ν ηύπνο 

1.3 

Υπνζηήξημε γηα ηηο εμήο πιαηθόξκεο ιεηηνπξγηθώλ ζπζηεκάησλ:  
- Microsoft Windows: XP, Vista, 7, 8, 10 
- Microsoft Windows Server 2003(R2), 2008(R2), 2012(R2), 2016 
- Linux κε kernel 2.6.x θαη λεόηεξα 
- Mac OS X 
- Android 4 ή λεόηεξν 

 2 Εξειδίκεςζη ηων απαιηήζεων πποζηαζίαρ 

2.1 
Δπλαηόηεηα αλίρλεπζεο θαη θαζαξηζκνύ όισλ ησλ ηύπσλ απεηιώλ: viruses, trojans, dialers, 
spyware, jokes, hoaxes 

2.2 
Δπλαηόηεηα απηόκαηεο αλίρλεπζεο & θαζαξηζκνύ ησλ πξναλαθεξζέλησλ απεηιώλ ζε 
πξαγκαηηθό ρξόλν 

2.3 
Δπλαηόηεηα επηινγήο αλίρλεπζεο malware ζε δηθηπαθέο ηνπνζεζίεο, on-demand θαη ζε 
πξαγκαηηθό ρξόλν  

2.4 Να παξέρεηαη cloud reputation database γηα ακεζόηεξε πξνζηαζία από λέεο απεηιέο 

2.5 
Υπνζηήξημε ηερλνινγίσλ Advanced heuristics/ DNA/ Smart Signatures γηα δπλαηόηεηα 
αλίρλεπζεο άγλσζησλ ηώλ 

2.6 Δπλαηόηεηα γηα host intrusion prevention system 

2.7 Η αλαλέσζε ησλ signature files λα είλαη incremental 

2.8 
Δπλαηόηεηα Rollback ησλ Signature Files ζε πξνεγνύκελε έθδνζε ηνπ κε ηαπηόρξνλε παύζε 
ησλ ελεκεξώζεσλ, επηιέγνληαο ην θεληξηθά ή απεπζείαο από ην client 

2.9 
Δπλαηόηεηα θαηεβάζκαηνο ελεκεξώζεσλ κε λεόηεξεο engines πνπ βξίζθνληαη ζε δνθηκαζηηθό 
ζηάδην, επηιέγνληαο ην θεληξηθά ή απεπζείαο από ην client 

2.10 
Δπλαηόηεηα λα κπνξεί λα γίλεη έλα client update server γηα ηα ππόινηπα clients ηνπ δηθηύνπ 
ρσξίο ηελ εγθαηάζηαζε ηκήκαηνο ηεο θνλζόιαο δηαρείξηζεο ή άιινπ εμσηεξηθνύ software 

2.11 Δπλαηόηεηα γηα SSL/TLS filtering ζηα πξσηόθνιια HTTPS, IMAPS, POP3S 

2.12 
Δπλαηόηεηα κπινθαξίζκαηνο όισλ ησλ ζειίδσλ ηνπ Internet ζε έλα client θαζώο θαη δηαρείξηζε 
ησλ ζειίδσλ πνπ κπνξνύλ λα είλαη δηαζέζηκεο ζην ρξήζηε αλά θαηεγνξία, π.ρ. απνηξνπή 
επίζθεςεο ζε ζειίδεο social media, streaming videos. 

2.13 
Δπλαηόηεηα πξνζηαζίαο ζε δηθηπαθό επίπεδν κε client based Firewall, κε δπλαηόηεηα 
θηιηξαξίζκαηνο ζε επίπεδν ζπξώλ θαη εθαξκνγώλ ζε εηζεξρόκελεο θαη εμεξρόκελεο ζπλδέζεηο. 

2.14 Δπλαηόηεηα αλίρλεπζεο θαη απνηξνπήο botnet malware 

2.15 
Δπλαηόηεηα εμαγσγήο ησλ ξπζκίζεσλ ελόο client ζε αξρείν θαη εηζαγσγήο ησλ ξπζκίζεσλ ζε 
άιιν client από ην ίδην αξρείν. 

2.16 

Να ππάξρεη ελζσκαησκέλε εθαξκνγή πνπ λα θαηαγξάθεη ηελ θαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο 
(εθαξκνγέο, processes, services, θα) – θαηόπηλ εληνιήο ηνπηθά ή από ηελ θνλζόια - ζε κία 
ρξνληθή ζηηγκή (snapshot) θαη λα απνζεθεύεη ηα απνηειέζκαηα γηα ζύγθξηζε ηνπο κε ηελ 
θαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο από δηαθνξεηηθή ρξνληθή ζηηγκή. 
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A/A ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

2.17 
Παξνρή Bootable Media πνπ λα πεξηέρεη ην antivirus ώζηε λα δίλεη ηε δπλαηόηεηα γηα 
θαζαξηζκό ηνπ ζπζηήκαηνο ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα μεθηλήζεη ην ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα 

 3 Απαιηήζειρ απομακπςζμένηρ και κενηπικήρ διασείπιζηρ 

3.1 Κεληξηθή δηαρείξηζε όισλ ησλ clients ησλ ηεξκαηηθώλ θαη servers 

3.2 
Υπνζηήξημε πνιιαπιώλ νκάδσλ θαη ππν-νκάδσλ κε δπλαηόηεηα εθαξκνγήο δηαθνξεηηθώλ 
πνιηηηθώλ γηα θάζε πεξίπησζε 

3.3 Λεηηνπξγία πξνζσξηλήο απελεξγνπνίεζεο πνιηηηθήο αλά client 

3.4 
Δπλαηόηεηα γηα νκάδεο δηαρείξηζεο κε βάζε ηδηόηεηεο ππνινγηζηώλ, π.ρ. απηόκαηε 
νκαδνπνίεζε ππνινγηζηώλ κε Windows 10 

3.5 
Εγθαηάζηαζε &απεγθαηάζηαζε ηεο πξνζηαζίαο κέζσ θεληξηθήο θνλζόιαο (Remote 
deployment) 

3.6 
Να ππάξρεη ε δπλαηόηεηα εμαγσγήο εληαίνπ παθέηνπ κε ην πξόγξακκα πξνζηαζίαο, ζύλδεζε 
δηαρείξηζεο, πνιηηηθέο θαη ηελ άδεηα ελεξγνπνίεζεο 

3.7 
Να παξέρεηαη μερσξηζηό εξγαιείν αλίρλεπζεο ηεξκαηηθώλ θαη push εγθαηάζηαζεο ηνπ 
παξαπάλσ εληαίνπ παθέηνπ 

3.8 
Επηθνηλσλία ηνπ software κόλν κε IP, δειαδή λα δνπιέςεη ζε πεξηπηώζεηο όπνπ δελ ππάξρνπλ 
ππεξεζίεο νλνκαηνδνζίαο (DNS servers) 

3.9 
Να κπνξεί λα γίλεη απηόκαηε αλίρλεπζε ησλ ηεξκαηηθώλ πνπ βξίζθνληαη ζην ηνπηθό δίθηπν, 
αθόκα θη αλ απηά δελ αλήθνπλ ζε Active Directory 

3.10 Να κπνξεί λα γίλεη εηζαγσγή ιίζηαο ησλ ηεξκαηηθώλ ηνπ δηθηύνπ κε ηε ρξήζε CSV αξρείνπ 

3.11 Η επηθνηλσλία ησλ servers θαη ησλ clients λα δηαζθαιίδεηαη κέζσ certificate 

3.12 Να κπνξεί λα γίλεη ελεξγνπνίεζε ζε δίθηπν ρσξίο ζύλδεζε ζην internet (offline activation) 

3.13 
Να γίλεηαη ελεκέξσζε από ην Internet από θεληξηθό ζεκείν, από ην νπνίν ζηελ ζπλέρεηα ζα 
ελεκεξσζνύλ όινη νη clients ηνπ δηθηύνπ 

3.14 
Τα antivirus λα κπνξνύλ λα ιάβνπλ signature files κέζσ HTTP proxy cache, κε απηόκαηε 
παξάθακςή ηνπ ζε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη δηαζέζηκνο ν proxy server 

3.15 
Να πεξηιακβάλεηαη έιεγρνο θαη εηδνπνίεζε γηα ην αλ ππάξρνπλ ελεκεξώζεηο γηα ην ιεηηνπξγηθό 
ζύζηεκα, θαζώο θαη ε δπλαηόηεηα λα δνζεί εληνιή ελεκέξσζεο ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο 

3.16 
Παξαθνινύζεζε όισλ ησλ clients θαη παξαγσγή reports θαη ζηαηηζηηθώλ ζε πνιιέο κνξθέο 
(Πξνγξακκαηηζκέλα emails, PDF, PS, CSV, Charts) 

3.17 
Δπλαηόηεηα εληαίαο θαξαληίλαο αξρείσλ πνπ αληρλεύζεθαλ γηα όιν ην δίθηπν, κε δπλαηόηεηεο 
πξνβνιήο clients αλά απεηιή, εμαγσγή θαη εμαίξεζε 

3.18 

Ο server δηαρείξηζεο λα κπνξεί λα γίλεη εγθαηάζηαζε κε ηηο παξαθάησ κεζόδνπο. 
α) Απηνκαηνπνηεκέλα κε ηε κνξθή Wizard 
β) Φεηξνθίλεηα, εθηειώληαο αλεμάξηεηα ηα ηκήκαηα ηεο εγθαηάζηαζεο 
γ) Ωο πξνεγθαηεζηεκέλν Virtual Appliance κε Linux OS 

3.19 
Η εγθαηάζηαζε ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ηεο θνλζόιαο ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα γίλεηαη ζε έλα 
ππνινγηζηή νπνπδήπνηε ζην εζσηεξηθό δίθηπν ηεο εηαηξίαο θαη όρη ζε εμσηεξηθό δίθηπν π.ρ. 
Cloud. 

3.20 
Να παξέρεηαη εξγαιείν ειέγρνπ θαηάζηαζεο αδεηώλ θαη αξηζκνύ ελεξγνπνηήζεσλ, αθόκα θη αλ 
απηέο έρνπλ γίλεη εθηόο ηεο θεληξηθήο θνλζόιαο. (standalone εγθαηαζηάζεηο) 

3.21 Να παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα δηαρείξηζεο Android θαη iOS ζπζθεπώλ κέζσ ηεο ίδηαο θνλζόιαο 

3.22 
Να παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα agentless πξνζηαζίαο κεραλεκάησλ ζε πεξηβάιινλ VMWare ρσξίο 
εγθαηάζηαζε ινγηζκηθνύ antivirus ζην ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα ηνπ εηθνληθνύ κεραλήκαηνο 

3.23 
Η είζνδνο ζηελ θνλζόια δηαρείξηζεο λα κπνξεί λα θιεηδσζεί κε πηζηνπνίεζε δηπινύ παξάγνληα 
(2-factor authentication) 

3.24 
Δπλαηόηεηα εμαγσγήο ησλ logs θαη events ζε εμσηεξηθό ζύζηεκα Syslog/ SIEM κε ηελ 
ππνζηήξημε ηνπ IBM QRadar 

3.25 
Τν κελνύ ηεο θνλζόιαο δηαρείξηζεο θαη ηνπ antivirus γηα ηα workstations λα δηαηίζεηαη θαη ζηελ 
Ειιεληθή γιώζζα 
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Γ. ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Οι τιμζσ των προςφερόμενων ειδϊν κα πρζπει να είναι ςφμφωνα με τισ τιμζσ του 

παρατθρθτθρίου  ι ςφμφωνα με τισ τιμζσ τθσ τελευταίασ ςφμβαςθσ. Η προςφορά που κα 

υποβλθκεί κα πρζπει να αναφζρει τα πλιρθ ςτοιχεία τθσ εταιρείασ: ΑΦΜ, πλιρθ 

επωνυμία, τθλζφωνο, φαξ, e-mail, και  ΦΠΑ), ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και να  ζχει 

τθν παρακάτω μορφι: 

Αριθμόσ 
Αιτήματοσ 

Κωδικόσ 
Νοςοκομείου 

Περιγραφή 
Τλικοφ 

Σιμή 
μονάδασ € 

(χωρίσ 
ΦΠΑ) 

Κωδικόσ 
Παρατ/ρίου 

Σιμή 
Παρατ/ρίου 

Κωδικό 
Εμπορίου 

GMDN Κωδικόσ 
ΕΚΑΠΣΤ 

         

 

 

Επιπλζον κα πρζπει να αναφζρεται – επί ποινι απόρριψθσ – ο χρόνοσ παράδοςθσ  
των προςφερόμενων ειδϊν. Λόγω του επείγοντοσ τθσ προμικειασ, το νοςοκομείο επικυμεί τα 
προςφερόμενα είδθ να είναι ετοιμοπαράδοτα, ςε διαφορετικι περίπτωςθ διατθρεί το δικαίωμα 
να απορρίψει τθν  προςφορά αν κρίνει ότι ο χρόνοσ παράδοςθσ είναι μεγάλοσ ςε ςχζςθ με τισ 
ανάγκεσ του. 

ε περίπτωςθ που θ τιμι προςφοράσ του είδουσ υπερβαίνει τθν αντίςτοιχθ τιμι 
παρατθρθτθρίου, αυτι υποχρεωτικά απορρίπτεται. Σζλοσ, ςε περίπτωςθ που το είδοσ δεν 
αντιςτοιχίηεται με το παρατθρθτιριο τιμϊν, αυτό κα αναφζρεται ςτθ ςτιλθ κωδικόσ 
παρατθρθτθρίου. 

Εναλλακτικζσ προςφορζσ και αντιπροςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ. τισ περιπτϊςεισ 
δφο ι περιςςοτζρων εναλλακτικϊν προςφορϊν ωσ κφρια κεωρείται αυτι με τα χαμθλότερθ τιμι, οι 
υπόλοιπεσ δεν κα αξιολογοφνται. 

Οι εταιρείεσ που κα αποςτείλουν προςφορά για ιατροτεχνολογικά προϊόντα κα 
πρζπει απαραίτθτα να διακζτουν τα νόμιμα πιςτοποιθτικά για τθ διακίνθςθ και διανομι τουσ, και 
τα είδθ κα πρζπει απαραίτθτα να φζρουν τθν αντίςτοιχθ πιςτοποίθςθ CE. 

Επί τησ προςφοράσ τουσ οι ςυμμετζχοντεσ θα πρζπει να δηλώνουν υπεφθυνα ότι 
δεν βρίςκονται ςε μία από τισ καταςτάςεισ των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016 για τισ οποίεσ 
οι οικονομικοί φορείσ αποκλείονται ή μποροφν να αποκλειςθοφν. 

Σζλοσ το νοςοκομείο διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει δείγμα προκειμζνου να 
αξιολογιςει τισ προςφορζσ και οι ςυμμετζχουςεσ εταιρείεσ υποχρεοφνται  - επί ποινι απόρριψθσ – 
να το αποςτείλουν άμεςα. 

 

 

                                                                     Η ΔΙΟΙΚΗΣΡΙΑ 

                                                                     Ε. ΚΑΝΣΑΡΑΚΗ 

ΑΔΑ: ΩΗ98469073-ΒΤ1
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