
                                                                      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 προμήθεια 

Ανανζωςησ Αδειών Χρήςησ Λογιςμικοφ Αντιϊκήσ Προςταςίασ. 

Α. ΚΑΣΑΣΑΗ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

Α/Α ΚΩΔΙΚΟ 
ΝΟΟ-

ΚΟΜΕΙΟΤ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΛΙΚΟΤ 

ΠΟΟ-
ΣΗΣΑ 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΖΟ-
ΜΕΝΗ  ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΙ 
ΦΠΑ 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙ-
ΜΟ ΧΩΡΙ  

ΦΠΑ 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙ-
ΜΟ ΜΕ 
ΦΠΑ 24% 

1  Ανανέωζη 
Αδειών 
Χρήζης 
Λογιζμικού 
Ανηιϊκής 
Προζηαζίας 
(Antivirus) 
ESET Endpoint 
Protection 
Advanced  

 
 
 
 

150 

 
 
 
 

150Χ25,766 

 
 
 
 

3.864,90 

 
 
 
 

4.792,50 

 ΤΝΟΛΟ      

 

Β. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

Αρικμόσ Αιτιματοσ 16854/24-09-2020 

ΚΑΕ 7123.010 

Προχπολογιςμόσ 4.792,50€ 

Κριτιριο Κατακφρωςθσ Χαμθλότερθ τιμι 

Ημερομθνία ζναρξθσ υποβολισ προςφορϊν Πζμπτθ 22/10/2020 

Ημερομθνία λιξθσ υποβολισ προςφορϊν Δευτζρα 26/10/2020 

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

 

 

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                               ΥΙΟ: 21/10/2020 

  2η Τ.ΠΕ  ΠΕΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΙΟΥΑΡ.                                      ΠΡΩΣ.: οικ. 65 
   «  Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο  » 

ΑΔΑ: 60ΜΥ469073-ΧΥΤ



 

                                     Γ.ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

Τποςτιριξθ για τισ εξισ πλατφόρμεσ λειτουργικϊν 

ςυςτθμάτων:  

- MicrosoftWindows7, 8, 10 

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

- Linuxμε kernel 2.6.xκαι νεότερα 

- Mac OS X 

- Android 5 ι νεότερο 

Δυνατότθτα εξαγωγισ ενιαίου πακζτου με το 

πρόγραμμα προςταςίασ, ςφνδεςθ διαχείριςθσ, 

πολιτικζσ και τθν άδεια ενεργοποίθςθσ 

Δυνατότθτα ανίχνευςθσ και κακαριςμοφ όλων 

των τφπων απειλϊν: viruses, malware, trojans, 

dialers, spyware, jokes,hoaxes, ransomware 

Ξεχωριςτό εργαλείο ανίχνευςθσ τερματικϊν και 

pushεγκατάςταςθσ του παραπάνω ενιαίου 

πακζτου 

Δυνατότθτα αυτόματθσ ανίχνευςθσ & 

κακαριςμοφ των προαναφερκζντων απειλϊν ςε 

πραγματικό χρόνο 

Επικοινωνία του clientμόνο με IP, δθλαδι να 

δουλζψει ςε περιπτϊςεισ όπου δεν υπάρχουν 

υπθρεςίεσ ονοματοδοςίασ (DNSservers) 

Δυνατότθτα επιλογισ ανίχνευςθσ malwareςε 

δικτυακζσ τοποκεςίεσ, on-demand και ςε 

πραγματικό χρόνο 

Αυτόματθ ανίχνευςθ των τερματικϊν που 

βρίςκονται ςτο τοπικό δίκτυο, ακόμα κι αν αυτά 

δεν ανικουν ςε ActiveDirectory 

ΠαρζχεταιCloudre putation data base για 

αμεςότερθ προςταςία από νζεσ απειλζσ 

Ειςαγωγι λίςτασ των τερματικϊν του δικτφου με 

τθ χριςθ CSV αρχείου 

Τποςτιριξθ τεχνολογιϊν Advanced 

heuristics/DNAS ignatures/Script base data cks για 

δυνατότθτα ανίχνευςθσ άγνωςτων ιϊν 

Η επικοινωνία των servers και των clients 

διαςφαλίηεται μζςω certificate 

Δυνατότθτα για Intrusion Prevention System 
Δυνατότθτα ενεργοποίθςθσ ςε δίκτυο χωρίσ 

ςφνδεςθ ςτο internet (offlineactivation) 

Δυνατότθτα αποτροπισ γνωςτϊν exploits 

Σα signaturefiles, πακζτα εγκατάςταςθσ και 

οποιαδιποτε άλλθ υπθρεςία απαιτείται μπορεί 

να διανζμεται μζςω τοπικοφ HTTP proxycache, με 

αυτόματθ παράκαμψι του ςε περίπτωςθ που δεν 

είναι διακζςιμοσ ο proxyserver 

Δυνατότθτα αποτροπισ ransomware 

Περιλαμβάνεται ζλεγχοσ και ειδοποίθςθ για το αν 

υπάρχουν ενθμερϊςεισ για το λειτουργικό 

ςφςτθμα, κακϊσ και θ δυνατότθτα να δοκεί 

εντολι ενθμζρωςθσ λειτουργικοφ ςυςτιματοσ 

Δυνατότθτα rollback των detection engines ςε 

προθγοφμενθ ζκδοςθ του με ταυτόχρονθ παφςθ 

των ενθμερϊςεων, επιλζγοντασ το κεντρικά ι 

Παρακολοφκθςθ όλων των clients και παραγωγι 

reports και ςτατιςτικϊν ςε πολλζσ μορφζσ 

(Προγραμματιςμζνα emails, PDF, PS, CSV, Charts) 
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απευκείασ από το client 

Δυνατότθτα κατεβάςματοσ ενθμερϊςεων με 

νεότερεσ engines που βρίςκονται ςε δοκιμαςτικό 

ςτάδιο, επιλζγοντασ το κεντρικά ι απευκείασ από 

το client 

Δυνατότθτα ενιαίασ καραντίνασ αρχείων που 

ανιχνεφκθκαν για όλο το δίκτυο, με δυνατότθτεσ 

προβολισ clients ανά απειλι, εξαγωγι και 

εξαίρεςθ 

Δυνατότθτα να μπορεί να γίνει ζνα clientupdate 

server για τα υπόλοιπα clientsτου δικτφου 

Ο server διαχείριςθσ μπορεί να γίνει εγκατάςταςθ 

με τισ παρακάτω μεκόδουσ. 

α) Αυτοματοποιθμζνα με τθ μορφι Wizard 

β) Χειροκίνθτα, εκτελϊντασ ανεξάρτθτα τα 

τμιματα τθσ εγκατάςταςθσ 

γ) Ωσ προεγκατεςτθμζνο Virtual Appliance με 

Linux OS 

Δυνατότθτα γιαSSL/TLS filtering ςτα πρωτόκολλα 

HTTPS, IMAPS, POP3S 

Η εγκατάςταςθ τθσ βάςθσ δεδομζνων τθσ 

κονςόλασ γίνεται ςε ζνα υπολογιςτι οπουδιποτε 

ςτο εςωτερικό δίκτυο τθσ εταιρίασ (όχι ςε 

εξωτερικό δίκτυο π.χ. Cloud.) 

Δυνατότθτα μπλοκαρίςματοσ όλων των ςελίδων 

του Internet ςε ζνα client κακϊσ και διαχείριςθ 

των ςελίδων που μποροφν να είναι διακζςιμεσ 

ςτο χριςτθ ανά κατθγορία, π.χ. αποτροπι 

επίςκεψθσ ςε ςελίδεσ social media, streaming 

videos. 

Παρζχεται εργαλείο ελζγχου κατάςταςθσ αδειϊν 

και αρικμοφ ενεργοποιιςεων, ακόμα κι αν αυτζσ 

ζχουν γίνει εκτόσ τθσ κεντρικισ κονςόλασ 

(standaloneεγκαταςτάςεισ) 

Δυνατότθτα προςταςίασ ςε δικτυακό επίπεδο με 

client based Firewall, με δυνατότθτα 

φιλτραρίςματοσ ςε επίπεδο κυρϊν και 

εφαρμογϊν ςε ειςερχόμενεσ και εξερχόμενεσ 

ςυνδζςεισ. 

Παρζχεται θ δυνατότθτα διαχείριςθσ Androidκαι 

iOS ςυςκευϊν μζςω τθσ ίδιασ κονςόλασ (MDM) 

Δυνατότθτα προςταςίασ από δικτυακζσ απειλζσ 

και botnets 

Παρζχεται θ δυνατότθτα agentless προςταςίασ 

μθχανθμάτων ςε περιβάλλον VMWare χωρίσ 

εγκατάςταςθ λογιςμικοφ antivirusςτο λειτουργικό 

ςφςτθμα του εικονικοφ μθχανιματοσ 

Δυνατότθτα εξαγωγισ των ρυκμίςεων ενόσ client 

ςε αρχείο και ειςαγωγισ των ρυκμίςεων ςε άλλο 

clientαπό το ίδιο αρχείο. 

Η είςοδοσ ςτθν κονςόλα διαχείριςθσ μπορεί να 

κλειδωκεί με πιςτοποίθςθ διπλοφ παράγοντα (2-

factor authentication) 

Ενςωματωμζνθ εφαρμογι που καταγράφει τθν 

κατάςταςθ του ςυςτιματοσ (εφαρμογζσ, 

processes, services κ.α) – κατόπιν εντολισ τοπικά 

ι από τθν κονςόλα - ςε μία χρονικι ςτιγμι 

(snapshot) και αποκθκεφει τα αποτελζςματα για 

ςφγκριςθ τουσ με τθν κατάςταςθ του ςυςτιματοσ 

Δυνατότθτα εξαγωγισ των logs και events ςε 

εξωτερικό ςφςτθμα Syslog/SIEM με τθν 

υποςτιριξθ του IBM QRadar 
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από διαφορετικι χρονικι ςτιγμι. 

Παροχι Bootable Media που περιζχει το antivirus 

δίνοντασ τθ δυνατότθτα για κακαριςμό του 

ςυςτιματοσ χωρίσ να χρειάηεται να ξεκινιςει το 

λειτουργικό ςφςτθμα 

Σο μενοφ τθσ κονςόλασ διαχείριςθσ και του 

antivirusγια τα workstationsδιατίκεται και ςτθν 

Ελλθνικι γλϊςςα 

Κεντρικι διαχείριςθ όλων των clients των 

τερματικϊν και servers 

Λειτουργία προςωρινισ απενεργοποίθςθσ 

πολιτικισ ανά client 

Τποςτιριξθ πολλαπλϊν ομάδων και υπό-ομάδων 

με δυνατότθτα εφαρμογισ διαφορετικϊν 

πολιτικϊν για κάκε περίπτωςθ 

Δυνατότθτα για ομάδεσ διαχείριςθσ με βάςθ 

ιδιότθτεσ υπολογιςτϊν, π.χ. αυτόματθ 

ομαδοποίθςθ υπολογιςτϊν με Windows 10 

Εγκατάςταςθ & απεγκατάςταςθ τθσ προςταςίασ 

μζςω κεντρικισ κονςόλασ (Remotedeployment) 

 

                                       Δ. ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Οι τιμζσ 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 

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. Λόγω 
του επείγοντοσ τθσ προμικειασ, το νοςοκομείο επικυμεί τα προςφερόμενα 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. 

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. 

 

                                                                                                                      Η ΔΙΟΙΚΗΣΡΙΑ                                   

                                                                                                                     Ε. ΚΑΝΣΑΡΑΚΗ 
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