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 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ 
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ    

ΔΦΔΣΔΗΟ ΑΘΖΝΧΝ                         Αξ. Πξση.14877 
ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΡΗΜΔΛΟΤ 
ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ  

ΓΗΔΤΘΤΝΖ:ΚΤΡ.  ΛΟΤΚΑΡΔΧ 14 

Σ.Κ. 11522  

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΠΑΡΑΚΔΤΑ 

Email: it@efeteioathinon.gr  

 
ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΤΛΛΟΓΖ ΓΡΑΠΣΧΝ ΦΡΑΓΗΜΔΝΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΓΗΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 

ΤΛΗΚΟΤ ΚΑΗ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ 

ΔΦΔΣΔΗΟΤ ΑΘΖΝΧΝ ΜΔ ΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΣΖ ΑΠΔΤΘΔΗΑ ΑΝΑΘΔΖ ΚΑΗ ΜΔ ΚΡΗΣΖΡΗΟ 

ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΣΖ ΤΜΦΔΡΟΣΔΡΖ ΑΠΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΦΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΑΠΟΚΛΔΗΣΗΚΑ ΒΑΔΗ ΣΗΜΖ 

 

Φνξέαο Υξεκαηνδφηεζεο: ΣΑΥΓΗΚ 

Αλαζέηνπζα Αξρή: ΔΦΔΣΔΗΟ ΑΘΖΝΧΝ 

Κξηηήξην Αμηνιφγεζεο: 

ΤΜΦΔΡΟΣΔΡΖ ΑΠΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΦΖ 

ΠΡΟΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΔΗΣΗΚΑ ΒΑΔΗ ΣΗΜΖ  

 
Ζκ/λία Γηελέξγεηαο ηνπ 

Γηαγσληζκνχ: 
 
 

Παξαζθεπή 16 Ννεκβξίνπ 2018 
11.00 π.κ. 

Σφπνο Γηελέξγεηαο ηνπ 
Γηαγσληζκνχ: 

Δθεηείν Αζελψλ Κπξίιινπ Λνπθάξεσο 14, 

7νο φξνθνο, γξαθείν 1341 

Πξνυπνινγηζκφο Γαπάλεο 

18.500 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 

θαη εηδηθφηεξα α) 6.200 € γηα ινγηζκηθφ 

κέξνο θαη β) 12.300 € γηα πιηθφ κέξνο 

Γεληθή πεξηγξαθή έξγνπ: 

Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ινγηζκηθνχ θαη 

πιηθνχ κέξνπο εμνπιηζκνχ πιεξνθνξηθήο 

γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Δθεηείνπ Αζελψλ. 

ΚΑΔ 
 

9742 Α : Μεραλέο Γξαθείνπ Φνξέσλ 

9769 Α: Μειέηεο έξεπλεο Πεηξακ. Δξγαζίεο 

Φνξέσλ 
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Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΣΡΗΜΔΛΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΟΤ ΔΦΔΣΔΗΟΤ 

ΑΘΖΝΧΝ 

Έρνληαο ππόςε: 
 

1.  Σηο δηαηάμεηο: 

α) Σνπ π.δ. 80/2016 (ΦΔΚ Α' 145) θαη ησλ άξζξσλ 66, 68 θαη 91§2 ηνπ λ. 

4270/2014 (Α’143), «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο- δεκόζην 

ινγηζηηθό θαη άιιεο δηαηάμεηο», όπσο ηζρύνπλ, 

β) Σνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ.δ. 496/1974 «Πεξί Λνγηζκηθνύ ησλ Ννκηθώλ Πξνζώπσλ 

Γεκνζίνπ Γηθαίνπ» (ΦΔΚ Α' 204), 

γ) Σνπ λ. 4412/2016 (Α' 147) «Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη 

Τπεξεζηώλ (Πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)». 

δ) ηελ ππ' αξ. πξση. 27159/5-11-2018 απόθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο ηνπ 

ΣΑ.Υ.ΓΙ.Κ. κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ην πνζό ησλ έμη ρηιηάδσλ δηαθνζίσλ επξψ 

(6.200 €) ζε βάξνο ηνπ ΚΑΔ 9769 Α Μειέηεο έξεπλεο Πεηξακ. Δξγαζίεο Φνξέσλ, 

θαη θαηαρσξήζεθε κε α/α 2073 ζην βηβιίν εγθξίζεσλ θαη εληνιώλ πιεξσκήο ηνπ 

ΣΑ.Υ.ΓΙ.Κ.. 

ε) ηελ ππ' αξ. πξση. 27160/5-11-2018 απόθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο ηνπ 

ΣΑ.Υ.ΓΙ.Κ. κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ην πνζό ησλ δψδεθα ρηιηάδσλ ηξαθνζίσλ 

επξψ (12.300 €) ζε βάξνο ηνπ ΚΑΔ 9742 Α Μεραλέο Γξαθείνπ Φνξέσλ, θαη 

θαηαρσξήζεθε κε α/α 2074 ζην βηβιίν εγθξίζεσλ θαη εληνιώλ πιεξσκήο ηνπ 

ΣΑ.Υ.ΓΙ.Κ.. 

 

ΑΝΑΚΟΗΝΧΝΔΗ 

 

Σε ζπιινγή εγγξάθσλ ζθξαγηζκέλσλ πξνζθνξώλ γηα ηελ «Πξνκήζεηα θαη 

εγθαηάζηαζε ινγηζκηθνχ θαη πιηθνχ κέξνπο εμνπιηζκνχ πιεξνθνξηθήο γηα ηηο 

αλάγθεο ηνπ Δθεηείνπ Αζελψλ» θαη ζπγθεθξηκέλα: 

Α) Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε (ινγηζκηθφ κέξνο):  

1) Αληητθνχ πξνγξάκκαηνο (end point antivirus) ζηνπο servers (εμππεξεηεηέο) 

WINDOWS SERVER 2012 STD EDIT) ηεο ππεξεζίαο θαη ζην ζχλνιν ησλ 

ζηαζκψλ εξγαζίαο (188),  

2) Γχν (2) αδεηψλ ρξήζεο ινγηζκηθνχ ocr (κεηαηξνπή pdf ζε επεμεξγάζηκν 

θείκελν),  
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3) Γέθα (10) αδεηψλ ρξήζεο ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο MS Windows 10 Pro 

64bit  

 Β) Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε (πιηθφ κέξνο): 

1) Μίαο (1) ζπζθεπήο αδηάιεηπηεο παξνρήο ξεχκαηνο,(ηνπιάρηζηνλ 5 KVA),  

2) Πέληε (5) Ζ/Τ κε ηα ινηπά παξειθφκελα (keyboard, mouse, patch cords, 

πνιχπξηδα),  

3) Δίθνζη (20) νζφλεο πξνδηαγξαθψλ ΤΓΓΑΓ (>22’’),  

4) Έλα (1) θνξεηφ ππνινγηζηή (laptop),  

5) Έλα (1) βηληενπξνβνιέα,  

6) Γχν (2) Ζ/Τ απμεκέλσλ δπλαηνηήησλ κε ηα ινηπά παξειθφκελα (keyboard, 

mouse, patch cords). 

 

Η αλσηέξσ πξνκήζεηα ζα γίλεη κε ηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο ζύκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016(άξζξα 116,118). 

 

Η ζπλνιηθή πξνϋπνινγηζζείζα δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ αλσηέξσ εηδώλ γηα 

ηελ θάιπςε ησλ επεηγνπζώλ αλαγθώλ ηνπ Δθεηείνπ Αζελώλ αλέξρεηαη ζην πνζό 

ησλ έμη ρηιηάδσλ δηαθνζίσλ επξψ (6.200 €) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ γηα 

ηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ηνπ αλσηέξσ πεξηγξαθφκελνπ ινγηζκηθνχ 

κέξνπο πιεξνθνξηθήο θαη δψδεθα ρηιηάδσλ ηξηαθνζίσλ επξψ (12.300 €) 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ γηα ηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ηνπ αλσηέξσ 

πεξηγξαθφκελνπ πιηθνχ κέξνπο πιεξνθνξηθήο θαη ζπλνιηθά δεθανρηψ 

ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ επξψ (18.500 €) ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ Φ.Π.Α. θαη 

θξαηήζεσλ. 

 

Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη ζηηο 16 Ννεκβξίνπ 2018, εκέξα 

Παξαζθεπή θαη ψξα 11:00 κ. ζην γξαθείν 1341, 7νο φξνθνο ηνπ Δθεηείνπ 

Αζελψλ (Γηεχζπλζε: Γηθαζηηθφ Μέγαξν Αζελψλ, Κπξίιινπ Λνπθάξεσο αξ. 14, 

Σ.Κ. 11522), θαη φζνη επηζπκνχλ λα ιάβνπλ κέξνο πξέπεη λα ππνβάινπλ ή λα 

απνζηείινπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο, ην αξγφηεξν κέρξη ηηο 16-11-2018, εκέξα 

Παξαζθεπή θαη ψξα 10:30 π.κ., ζην θαηάζηεκα ηνπ Δθεηείνπ Αζελψλ, γξαθείν 

1341 ζηνλ θ. Αζαλάζην Μπαιαρνχηε, ηει. 210-6404206 θαη θαμ 210-6404644. 
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Η πξνζθνξά ππνβάιιεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν απηνπξνζώπσο ή κε 

εθπξόζσπό ηνπ, ή ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ή courier ζηελ σο άλσ 

δηεύζπλζε. 

ηελ πεξίπησζε ηεο ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο νπδεκία επζύλε θέξεη ε Αλαζέηνπζα 

Αξρή γηα ηνλ ρξόλν θαη ην πεξηερόκελν ησλ θαθέισλ πξνζθνξάο πνπ ζα 

απνζηαινύλ. 

Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ώξα, είλαη 

εθπξόζεζκεο θαη επηζηξέθνληαη (άξζξν 96 παξ. 5 ηνπ Ν. 4412/2016).Η θαηάζεζε ζα 

απνδεηθλύεηαη από ηνλ αξηζκό πξσηνθόιινπ (κε εκεξνκελία θαη ώξα θαηάζεζεο). 

 

Α) ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ: 

1)  Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, εκεδαπά ή αιινδαπά 

2)  Δλψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά 

3)  πλεηαηξηζκνί 

 

Β) ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ -ΑΠΟΦΡΑΓΗΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ: 

 

Η πξνζθνξά, πξέπεη λα είλαη δαθηπινγξαθεκέλε, θαη ππνβάιιεηαη ζηελ ειιεληθή 

γιώζζα ή ζε επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ Διιεληθή γιώζζα, επί πνηλή απνθιεηζκνύ, 

κέζα ζε ζθξαγηζκέλν ΦΑΚΔΛΟ. 

ην θάθειν θάζε πξνζθνξάο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλώο:  

α) Ζ ιέμε «ΠΡΟΦΟΡΑ» κε θεθαιαία γξάκκαηα,  

β) Ο πιήξεο ηίηινο ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο Αλαζέηνπζαο Αξρήο πνπ 

δηελεξγεί ηε  δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία, ελ πξνθεηκέλσ «ΔΦΔΣΔΗΟ ΑΘΖΝΧΝ». 

γ) Ζ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

δ) Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα (νηθνλνκηθνχ θνξέα). 

ε) Σν αληηθείκελν ηεο πξνζθνξάο, ήηνη: «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ινγηζκηθνχ 

θαη πιηθνχ κέξνπο εμνπιηζκνχ πιεξνθνξηθήο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Δθεηείνπ Αζελψλ» 

 

Μέζα ζηνλ ΦΑΚΔΛΟ ηεο πξνζθνξάο, πνπ ζα θέξεη ηα ζηνηρεία ηεο αλσηέξσ 

παξαγξάθνπ, ηνπνζεηνύληαη όια ηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρεία ζε ηξείο 

δηαθνξεηηθνχο ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο, έλαο θάθεινο κε ηα δηθαηνινγεηηθά 

ζπκκεηνρήο θαη ηελ ηερληθή πξνζθνξά, έλαο θάθεινο κε ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά 

θαη έλαο θάθεινο κε ηα δηθαηνινγεηηθά θαηαθύξσζεο. 
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ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΟΤ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ-ΣΔΥΝΗΚΖ 

ΠΡΟΦΟΡΑ 

Α) Ο πξνζθέξσλ ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ππεύζπλε 

δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Α' 75), όπσο ηζρύεη, κε 

ζεώξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο, ζηελ νπνία λα αλαγξάθεη ηα ζηνηρεία ηνπ ελ 

ιόγσ δηαγσληζκνύ- αλαθνίλσζεο, ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρεη θαη λα δειώλεη όηη έιαβε 

γλώζε θαη απνδέρεηαη αλεπηθύιαθηα όινπο ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο αλαθνίλσζεο 

ζπιινγήο πξνζθνξώλ, ε δε πξνζθνξά ηνπ ζπληάρζεθε ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο 

απηήο. 

Β) Δπίζεο ζα πξέπεη λα θαηαζέζεη ππεύζπλε δήισζε κε ζεώξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο 

ππνγξαθήο ηνπ σο άλσ λόκνπ όηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο 

δελ ζπληξέρνπλ νη ιόγνη απνθιεηζκνύ ηνπ άξζξνπ 73 παξ. 1,2 θαη 4 ηνπ Ν. 

4412/2016 θαζώο θαη όηη πιεξνί ηα θξηηήξηα επηινγήο πνπ θαζνξίδνληαη από ην 

άξζξν 75 ηνπ ίδηνπ λόκνπ (άξζξν 79 παξ. 2 α, β απηνύ) 

 

ηνλ Φάθειν ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα πεξηέρνληαη ζπκπιεξσκέλνη νη 

πίλαθεο ζπκκόξθσζεο θαζώο θαη όια ηα ηερληθά θπιιάδηα ηνπ εμνπιηζκνύ πνπ ζα 

πξνζθεξζεί, ζύκθσλα κε ην ππόδεηγκα ηνπ παξαξηήκαηνο I 

 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ηνλ Φάθειν ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα πεξηέρεηαη αλαιπηηθά ε 

πξνζθνξά ζύκθσλα κε ην ππόδεηγκα πνπ επηζπλάπηεηαη ζην παξάξηεκα II 

 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΟΤ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ: 

 

Δάλ ν πξνζθέξσλ είλαη Ννκηθό Πξόζσπν (εηαηξεία ΑΔ, ΔΠΔ ή ΟΔ,ΔΔ, ΙΚΔ) ηα 

απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά θαηαθύξσζεο είλαη ηα εμήο: 

1) Αληίγξαθα πνηληθνχ κεηξψνπ φισλ ησλ κειψλ ηνπ Γ.. γηα ηελ πξψηε 
πεξίπησζε (ΑΔ) θαη ηνπ δηαρεηξηζηή/ψλ γηα ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο 

2)  Φνξνινγηθή ελεκεξφηεηα θαη Αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα ηνπ λνκηθνχ 
πξνζψπνπ ηεο εηαηξείαο θαη ηνπ λνκίκνπ/σλ εθπξνζψπνπ/σλ απηήο. 

3) Πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε πηψρεπζεο, ή παχζεο πιεξσκψλ ή εθθξεκνχο 
αηηήζεσο γηα πηψρεπζε κε ππαγσγήο ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο (άξζξα 99-
106 ΠηΚ) ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή 
αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο (απφ εθθαζαξηζηή ή δηθαζηήξην) φηη δελ έρεη 
αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ, νχηε βξίζθεηαη ζε 
νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία 
πξνβιεπφκελε ζε ζρεηηθέο δηαηάμεηο λφκνπ θαη ζχκθσλα κε ην λφκν 
4412/2016. 
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4) Βεβαίσζε πεξί κε θαηαρψξεζεο ζην ζχζηεκα Αζέηεζεο Τπνρξεψζεσλ 
(ΑΤ) ηεο ΣΔΗΡΔΗΑ (Σξαπεδηθά πζηήκαηα Πιεξνθνξηψλ Α.Δ.), άιισο 
αληίζηνηρε ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 Ν. 1599/1986 κε ζεψξεζε ηνπ 
γλεζίνπ ππνγξαθήο πεξί κε θαηαρψξεζεο ζην ζχζηεκα ΣΔΗΡΔΗΑ. 

5) Αληίγξαθν ΦΔΚ εθπξνζψπεζεο ηεο εηαηξείαο θαη δηάξθεηαο ζεηείαο Γ.. 
 
Δάλ ν πξνζθέξσλ είλαη αηνκηθή επηρείξεζε ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά 
θαηαθύξσζεο είλαη ηα εμήο: 
 
1. Αληίγξαθν πνηληθνχ κεηξψνπ. 
2. Φνξνινγηθή ελεκεξφηεηα θαη Αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα. 
3. Πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε πηψρεπζεο, ή παχζεο πιεξσκψλ ή εθθξεκνχο 

αηηήζεσο γηα πηψρεπζε κε ππαγσγήο ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο (άξζξα 
99-106 ΠηΚ) ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή 
αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο (απφ εθθαζαξηζηή ή δηθαζηήξην) φηη δελ έρεη 
αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ, νχηε βξίζθεηαη ζε 
νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα 
δηαδηθαζία πξνβιεπφκελε ζε ζρεηηθέο δηαηάμεηο λφκνπ θαη ζχκθσλα κε 
ην λφκν 4412/2016. 

4. Βεβαίσζε πεξί κε θαηαρψξεζεο ζην ζχζηεκα Αζέηεζεο Τπνρξεψζεσλ 
(ΑΤ) ηεο ΣΔΗΡΔΗΑ (Σξαπεδηθά πζηήκαηα Πιεξνθνξηψλ Α.Δ.), άιισο 
αληίζηνηρε ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 Ν. 1599/1986 κε ζεψξεζε 
ηνπ γλεζίνπ ππνγξαθήο πεξί κε θαηαρψξεζεο ζην ζχζηεκα ΣΔΗΡΔΗΑ. 

 
Η ηηκή κνλάδαο ρσξίο Φ.Π.Α. ζα ιεθζεί ππόςε γηα ηε ζύγθξηζε ησλ πξνζθνξώλ. 

Πξνζθνξά γηα κέξνο ηεο πνζόηεηαο πνπ πξνθεξύρζεθε, απνξξίπηεηαη σο 

απαξάδεθηε. 

Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο 

(άξζξν 57 παξ. 1 ηνπ 4412/2016). 

Όζνη παξεπξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξώλ ιακβάλνπλ 

απζεκεξόλ γλώζε ησλ ζπκκεηαζρόλησλ ζην δηαγσληζκό θαζώο επίζεο θαη ησλ 

ηηκώλ πνπ πξνζθέξζεθαλ. 

Σν Δθεηείν Αζελώλ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη από ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ πξνζθεξόκελσλ ηηκώλ, νη δε 

ζπκκεηέρνληεο  ππνρξενύληαη λα ηεο ηα παξέρνπλ (άξζξν 102 ηνπ Ν. 4412/2016). 

Πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ νπζηώδεηο απνθιίζεηο από ηνπο όξνπο θαη ηηο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνύζαο Αλαθνίλσζεο, απνξξίπηνληαη ( άξζξν 9 

1 ηνπ Ν. 4412/2016). 

 

εκεηώλεηαη όηη νη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα θέξνπλ μέζκαηα, παξάηππεο 

δηνξζώζεηο, ζβεζίκαηα, δηαγξαθέο, πξνζζήθεο, θιπ., ε δε αξκόδηα επηηξνπή ζα 

πξέπεη, θαηά ηνλ έιεγρν, λα κνλνγξάςεη ηηο ηπρόλ δηνξζώζεηο, πξνζζήθεο, θιπ. θαη 

γεληθά λα επηβεβαηώζεη όηη απηέο έγηλαλ πξηλ ηελ απνζθξάγηζε ηεο πξνζθνξάο. 
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Ζ ππεξεζία ηνπ Δθεηείνπ Αζελψλ έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη νπνηαδήπνηε 

δηεπθξίληζε ζε ζρέζε κε ηα πξνζθεξφκελα είδε ηνπ εθάζηνηε πξνκεζεπηή θαη 

ν πξνζθέξσλ πξέπεη λα παξάζρεη ηηο απαηηνχκελεο εμεγήζεηο εληφο ηεο 

πξνθαζνξηζκέλεο πξνζεζκίαο ζε πεξίπησζε πνπ ε εμήγεζε δελ είλαη 

απνδεθηή ε πξνζθνξά ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.  

 

Δ) ΗΥΤ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

 

Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο ππνςεθίνπο αλαδφρνπο γηα 

εθαηφλ είθνζη (120) εκέξεο απφ ηελ επφκελε εκέξα ηεο θαηαιεθηηθήο 

εκεξνκελίαο ππνβνιήο ηνπο. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη κηθξόηεξν ρξόλν ηζρύνο 

απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

Η αλαθνίλσζε ηεο θαηαθύξσζεο ηνπ ζηνλ αλάδνρν κπνξεί λα γίλεηαη θαη κε ηελ 

ιήμε ηεο ηζρύνο ηεο πξνζθνξάο, ηνλ δεζκεύεη όκσο κόλν εθόζνλ απηόο ην 

απνδερηεί. 

 

Σ) ΣΗΜΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

 

Οη ηηκέο ησλ πξνζθνξώλ ζα πεξηιακβάλνπλ α) όιεο ηηο επηβαξύλζεηο (θόξνπο 

θ.ι.π.), νη νπνίεο βαξύλνπλ εμ νινθιήξνπ ηνλ αλάδνρν θαη β) ηηο λόκηκεο ππέξ 

ηξίησλ θξαηήζεηο, νη νπνίεο βαξύλνπλ ηνλ αλάδνρν. 

Οη ηηκέο ζα δίδνληαη κόλν ζε ΔΤΡΩ. 

Δθόζνλ από ηελ πξνζθνξά δελ πξνθύπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξόκελε ηηκή, ε 

πξνζθνξά ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

 

Ε) ΠΑΡΑΓΟΖ-ΠΑΡΑΛΑΒΖ 

 

Η παξάδνζε ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδώλ ζα γίλεη εθάπαμ ή ηκεκαηηθά, κε έμνδα 

ηνπ πξνκεζεπηή, ην αξγόηεξν κέζα ζε ζαξάληα (40) εξγάζηκεο εκέξεο από ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο θαη κε επζύλε ηνπ αλαδόρνπ, ν νπνίνο ζα 

παξέρεη όια ηα ηερληθά κέζα πνπ ηπρόλ ρξεηαζηνύλ γηα ηε κεηαθνξά θαη παξάδνζή 

ηνπο (π.ρ. θαξόηζηα, παιεηνθόξα, θιάξθ θ.ι.π). Σα αλσηέξσ είδε ζα παξαδνζνύλ 

θαη ζα εγθαηαζηαζνύλ ζηνπο ρώξνπο θαη ζηνπο νξόθνπο πνπ ζα ππνδεηρζνύλ ζηνλ 

Αλάδνρν από ην Σκήκα κεζόδσλ, Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο ηνπ Δθεηείνπ 

Αζελώλ. 
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Γηα ηπρόλ θαζπζηεξήζεηο ζηηο παξαδόζεηο ν πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα 

ελεκεξώζεη ηελ Τπεξεζία θαη λα δηθαηνινγήζεη ηελ θαζπζηέξεζε απηή. 

Σα πξνο παξάδνζε είδε, όηαλ παξαδνζνύλ ζηελ Τπεξεζία, θαη αθνύ 

εγθαηαζηαζνύλ ζηελ ηειηθή ηνπο ζέζε θαη δηαπηζησζεί ε νξζή ιεηηνπξγία ηνπο, ζα 

παξαιεθζνύλ από ηελ αξκόδηα Δπηηξνπή πνπ έρεη ζπζηαζεί θαη’ άξζξν 221 ηνπ Ν. 

4412/2016, ε νπνία (Δπηηξνπή) ζα ζπληάζζεη ην πξσηόθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο 

πιηθνύ ή/θαη ηε βεβαίσζε θαιήο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη ζα ηα απνζηέιιεη ζηε 

ζπλέρεηα ζην ΣΑ.Υ.ΓΙ.Κ. πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ε πιεξσκή ηνπ (άξζξν 208,209 ηνπ 

Ν. 4412/2016). 

 

Ζ) ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΜΑΣΑΗΧΖ 

 

Η Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα, ρσξίο θακία επηβάξπλζε γηα ην Γεκόζην: 

Α. Να απνθαζίζεη ηε καηαίσζε ή αθύξσζε ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο, 

Β. Να απνθαζίζεη ηε καηαίσζε ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηελ επαλάιεςή 

ηεο κε ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ όξσλ θαη ησλ πξνδηαγξαθώλ ηεο αλαθνίλσζεο, 

Γ. Να απνθαζίζεη ηε καηαίσζε ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο θαη λα πξνζθύγεη 

ζηε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο, εθόζνλ ηζρύνπλ νη πξνϋπνζέζεηο ηνπ άξζξ. 

106 ηνπ Ν. 4412/2016. 

 

Θ) ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΧΜΖ 

 

Η πιεξσκή ηνπ αλαδόρνπ, γηα ην ζπλνιηθό ζπκθσλεζέλ ηίκεκα, ζα γίλεη κεηά ηελ 

παξάδνζε, έιεγρν θαη νξηζηηθή παξαιαβή ηεο ζπλνιηθήο πνζόηεηαο ησλ δηαθόξσλ 

εηδώλ, κεηά ηελ ππνβνιή ησλ απαηηνύκελσλ δηθαηνινγεηηθώλ θαη ηεο έγγξαθεο 

πηζηνπνίεζεο θαιήο εθηέιεζεο ηνπ ελ ιόγσ έξγνπ από ηελ αξκόδηα πξνο ηνύην 

Δπηηξνπή θαζώο θαη ηελ πξνζθόκηζε ηνπ ζρεηηθνύ ηηκνινγίνπ. 

Ωο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο θαη ινηπά ζηνηρεία ηζρύνπλ ηα όζα 

αλαθέξνληαη ζην άξζξν 200 ηνπ Ν. 4412/2016. 

Από ην πνζό ηεο ζπλνιηθήο ακνηβήο ζα γίλεη παξαθξάηεζε ησλ λόκηκσλ 

θξαηήζεσλ, νη νπνίεο βαξύλνπλ ηνλ αλάδνρν, ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο θάζε 

θνξά ζρεηηθέο δηαηάμεηο.  

Σν ηηκνιόγην ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ εθδίδεηαη ζην όλνκα ΣΑΥΓΗΚ (ΑΦΜ:090016762, 

ΓΟΤ: IB AΘΖΝΧΝ, Μεζνγείσλ 96, ΣΚ 11527). θαη ππόθεηηαη ζηηο λόκηκεο 

θξαηήζεηο πνπ ηνλ βαξαίλνπλ απνθιεηζηηθά. 
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      Η) ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ 

 

ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ παξαιαβή ησλ αλσηέξσ εηδώλ βξεζεί ζην ζύλνιό ηνπο 

ή ζε κέξνο απηώλ αθαηάιιειν πιηθό, ην νπνίν δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ή 

εκπνδίδεη ηελ απξόζθνπηε εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ή θαζπζηεξεί ζνβαξά απηή, ε 

επηηξνπή παξαιαβήο ζα απνξξίπηεη ηελ αθαηάιιειε πνζόηεηα θαη ν αλάδνρνο 

ππνρξενύηαη ζε αληηθαηάζηαζε απηήο (κε δηθά ηνπ έμνδα), κε ίζε πνζόηεηα πνπ ζα 

πιεξνί ηνπο όξνπο. 

ε πεξίπησζε πνπ θαη κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ησλ 

εηδώλ βξεζεί ζην ζύλνιό ηνπο ή ζε κέξνο απηώλ αθαηάιιειν πιηθό, ην νπνίν δελ 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ή εκπνδίδεη ηελ απξόζθνπηε εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ή 

θαζπζηεξεί ζνβαξά απηή, ε επηηξνπή παξαιαβήο ζα απνξξίπηεη ηελ αθαηάιιειε 

πνζόηεηα θαη ν αλάδνρνο ππνρξενύηαη ζε αληηθαηάζηαζε απηήο (κε δηθά ηνπ έμνδα) 

κε ίζε πνζόηεηα πνπ ζα πιεξνί ηνπο όξνπο(άξζξα 213, 215 ηνπ Ν. 4412/2016). 

ε πεξίπησζε πνπ ν πξνκεζεπηήο αδηθαηνιόγεηα δελ παξαδώζεη ηα πξνο 

πξνκήζεηα είδε κέζα ζηελ θαζνξηζκέλε από ηελ παξνύζα αλαθνίλσζε πξνζεζκία 

ή ζε πεξίπησζε πνπ δελ ηεξήζεη νπνηνλδήπνηε όξν απηήο, εθαξκόδνληαη ζε όιεο 

ηηο πεξηπηώζεηο νη θείκελεο δηαηάμεηο γηα ηηο θξαηηθέο πξνκήζεηεο θαζώο θαη νη όξνη 

ηεο παξνύζαο αλαθνίλσζεο (άξζξα 129,130,133,206,207, ηνπ Ν. 4412/2016). 

Σπρόλ πεξαηηέξσ δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηνπο όξνπο ηεο Αλαθνίλσζεο παξέρνληαη 

από ην Σκήκα Μεζόδσλ, Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο θν Γεκήηξην Παξαζθεπά 

απνθιεηζηηθά κέζσ email (it [at] efeteioathinon.gr). 

Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα παξαιάβνπλ ην πιήξεο ζώκα ηεο παξνύζαο είηε 

από ην δηθηπαθό ηόπν «ΓΙΑΤΓΔΙΑ» (ζηνλ νπνίν ζα αλαξηεζεί), είηε από ηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ Δθεηείνπ Αζελώλ ζηε δηεύζπλζε www.efeteioathinon.gr  

 

Ο Πξφεδξνο 

ηνπ Σξηκεινχο πκβνπιίνπ Γηεχζπλζεο 

ηνπ Δθεηείνπ Αζελψλ 

 

Κσλζηαληίλνο ηακαδηάλνο 

Πξφεδξνο Δθεηψλ 

 

http://www.efeteioathinon.gr/
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ I- ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

ΕΠΘΣΡΑΠΕΖΘΩΜ ΤΠΟΚΟΓΘΣΩΜ/ΣΑΘΛΩΜΕΡΓΑΘΑ 
 

Πξνηεηλόκελνο Τύπνο θαη Μνληέιν: 

Καηλνύξην (OEM), ακεηαρείξηζην θαη κε 

αλαθαηαζθεπαζκέλν. 

 

 

Σύλνιν Τεκαρίσλ : 5 Η/Τ – 20 ΟΘΟΜΕ 

 

Α/Α Πεπιγπαθή Τποσπέωζη Απάνηηζη Παπαπομπή 

1 Ιοςηί 

1.1 Desktop ΝΑΙ     

2 Επεξεπγαζηήρ 

2.1 Intel i3 (6εο γεληάο) ή ηζνδύλακν 

AMD ζε δείθηεο benchmarking 
NAI     

2.2 
Να αλαθεξζεί ν θαηαζθεπαζηήο 

θαη ην κνληέιν 
NAI     

2.3 Ταρύηεηα επεμεξγαζηή ≥ 3,50 GHz     

2.4 Μλήκε Cache ≥ 3 MB     

3 Ληηπική Πλακέηα 

3.1 
Να αλαθεξζεί ν θαηαζθεπαζηήο 

θαη ην κνληέιν 
ΝΑΙ     

3.2 Θύξεο USB  
≥ 4 ( ε κία 

ηνπιάρηζηνλ USB 3.0) 
    

3.3 Αξηζκνοslots PCI Express x16   ≥ 1   

3.4 Αξηζκνο slots PCI Express x1 ≥ 1   

3.5 
On-Board Shared Κάξηα 

Γξαθηθώλ 
ΝΑΙ     

3.6 Shared Μλήκε Κάξηαο Γξαθηθώλ ≥ 512 ΜΒ     

3.7 
Μέγηζηε Αλάιπζε Κάξηαο 

Γξαθηθώλ 
≥ 1.920 x 1.080pixels     

3.8 Θύξα VGA NAI     

3.9 Θύξα HDMI ή DVI ήDisplay Port ΝΑΙ   

3.10 
On-Board Κάξηα Γηθηύνπ 

10/100/1000/RJ45,autosense 
NAI     
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Α/Α Πεπιγπαθή Τποσπέωζη Απάνηηζη Παπαπομπή 

3.11 
Audio (1 in, 1 out, 1 microphone 

in) 
ΝΑΙ     

4 Λνήμη 

4.1 Τύπνο κλήκεο ≥ DDR3     

4.2 Ταρύηεηα κλήκεο ≥ 1600 MHz     

4.3 Μέγεζνο πξνζθεξόκελεο κλήκεο ≥ 4 GB     

4.4 Μέγηζηε ππνζηεξηδόκελε κλήκε ≥ 8 GB     

4.5 Διεύζεξα slots κλήκεο 

≥ 50% ησλ 

ζπλνιηθώλ 

slots κλήκεο 

    

5 κληπόρ Δίζκορ 

5.1 
Να αλαθεξζεί ν θαηαζθεπαζηήο 

θαη ην κνληέιν 
ΝΑΙ     

5.2 
Τύπνο δίζθνπSSD ≥ 120 GB 

ήHDD ≥ 500GB 
NAI   

5.3 Γηα δίζθν HDD:    

5.3.1 Ταρύηεηα πεξηζηξνθήο ≥ 7.200 rpm     

5.3.2 Μλήκε Cache ≥ 32 ΜΒ     

6 Οπηική Λονάδα 

6.1 
ΟπηηθήΜνλάδα DVD±RW SATA 

double layer 
ΝΑΙ     

6.2 
Να αλαθεξζεί ν θαηαζθεπαζηήο 

θαη ην κνληέιν 
ΝΑΙ     

7 Κοιπά 

7.1 Ιζρύο ηξνθνδνηηθνύ ≥ 180 Watts     

7.2 

Δλζύξκαην πιεθηξνιόγην USB, 

κε απνηύπσζεειιεληθώλ θαη 

ιαηηληθώλ ραξαθηήξσλ, 104 ή 

πεξηζζνηέξσλ πιήθηξσληνπ 

ηδίνπ θαηαζθεπαζηή κε ηελ 

θεληξηθή κνλάδα 

ΝΑΙ     

7.3 

Δλζύξκαην νπηηθό πνληίθη USB, 

κε ηξνρό θύιηζεο ηνπ ηδίνπ 

θαηαζθεπαζηή κε ηελ θεληξηθή 

κνλάδα 

ΝΑΙ     
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Α/Α Πεπιγπαθή Τποσπέωζη Απάνηηζη Παπαπομπή 

8 Οθόνη (20 ΣΛΥ) 

8.1 

Να αλαθεξζεί ν θαηαζθεπαζηήο 

θαη ην κνληέιν. Καηλνύξγηα 

(ΟΔΜ), ακεηαρείξηζηε θαη κε 

αλαθαηαζθεπαζκέλε. 

ΝΑΙ     

8.2 Τερλνινγίαο LED ΝΑΙ     

8.3 Μέγεζνο ≥ 23’’     

8.4 Μέγηζηε αλάιπζε ≥ 1.920 x 1.080     

8.5 Φσηεηλόηεηα ≥ 200 cd/m2     

8.6 Λόγνο αληίζεζεο (ηππηθόο) ≥ 1000:1     

8.7 Οξηδόληηα γσλία ζέαζεο ≥ 170ν     

8.8 Κάζεηε γσλία ζέαζεο ≥ 160ν     

8.9 Χξόλνο απόθξηζεο ≤ 7ms     

8.10 Θύξα VGA NAI     

8.11 ΘύξαHDMI ή DVI ήDisplay Port ΝΑΙ 
  

8.12 

Να δηαζέηεη θαη’ ειάρηζην ηηο 

αθόινπζεο πηζηνπνηήζεηο: TCO 

Displays 7.0 ή λεώηεξν,  Energy 

Star 6.0 ή λεώηεξν, EPEAT, 

TUV/GS, TÜV Low Blue Light 

Certified, TÜV Flicker Free 

Certified 

ΝΑΙ   

8.13 

Να δηαζέηεη Zero bright and dark 

pixel faults, Subpixel faults 

according to ISO9241-307 (Pixel 

fault class I) 

ΝΑΙ   

8.14 

Κάζε νζόλε ζα ζπλνδεύεηαη 

ηνπιάρηζηνλ από έλα θαιώδην 

ςεθηαθήο ζύλδεζεο ηεο νζόλεο 

(έλα θαιώδην γηα έλαλ 

ηνπιάρηζηνλ αθξνδέθηε 

ςεθηαθήο ζύλδεζεο), κήθνπο 

ηνπιάρηζηνλ 1,5 κέηξσλ 

ΝΑΙ   

9 Κειηοςπγικό ύζηημα 

9.1 

Λεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows 

10 Professional Διιεληθή 

Έθδνζε ή λεόηεξν δηαζέζηκν, 

πξνεγθαηεζηεκέλν, κε ηηο 

ΝΑΙ 
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Α/Α Πεπιγπαθή Τποσπέωζη Απάνηηζη Παπαπομπή 

ηειεπηαίεο ελεκεξώζεηο(sp’s), 

πνπ λα ζπλνδεύεηαη από ηελ 

επίζεκε άδεηα ρξήζεο ηνπ 

ιεηηνπξγηθνύ θαη ην γλήζην CD 

εγθαηάζηαζεο ή ηε δπλαηόηεηα  

επαλεγθαηάζηαζεο από εηδηθά 

δηακνξθσκέλε πεξηνρή ηνπ 

ζθιεξνύ δίζθνπ. 

9.2 
Να παξέρνληαη drivers 64bits γηα 

windows 7 θαη windows 10  
ΝΑΙ   

10 Κογιζμικό Γπαμμαηειακήρ Τποζηήπιξηρ 

10.1 

ΔΩΡΕΑΜ εγκαηάζηαζη 

ειεύζεξνπ θαη ζπκβαηνύ κε ην 

ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα ινγηζκηθνύ 

LibreOffice 

(http://el.libreoffice.org), 

ηειεπηαίαο έθδνζεο, κε 

πξνζζήθε plugin ηνλ ειιεληθό 

νξζνγξαθηθό έιεγρν, 

ζπιιαβηζκό θαη ζεζαπξό 

ζπλσλύκσλ. 

ΝΑΙ   

11 Εγγςήζειρ 

11.1 

Έηε ζπλνιηθήο εγγύεζεο γηα όιν 

ηνλ εμνπιηζκό παξερόκελε on-

siteζηα ζεκεία εγθαηάζηαζεο.  

≥ Τξία (3) έηε     

12 Ππόζθεηα 

12.1 Πνιύπξηδν αζθαιείαο   

≥ ηξηώλ (3) ζέζεσλ 

κε κήθνο θαισδίνπ 

≥1.5 m 

    

12.2 Patch cord 1m NAI   

12.3 Patch ≥ cord 3m NAI   

  

 

ΣΕΥΜΘΙΕ ΠΡΟΔΘΑΓΡΑΦΕ 

(ΦΟΡΗΣΩΜ ΤΠΟΚΟΓΘΣΩΜ/ΣΑΘΛΩΜ ΕΡΓΑΘΑ) 

Πξνηεηλόκελνο Σύπνο θαη Μνληέιν:  

ΑΔΑ: ΨΘΡΚ45Τ-ΦΝΜ



 

                             

ύλνιν Σεκαρίωλ : (1) ένα 

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΛΙΚΟΤ ΤΠΟΥΡΕΩΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 Επεξεπγαζηήρ 

1.1  
ύζηεκα κε επεμεξγαζηή: 

Intel Core ή ιζοδύναμο AMD 

ηεσνολογίαρ  Core  ή ανηίζηοισο ή 

ανώηεπο 

 

 

ΝΑΙ 

 

  

1.2  Σαρύηεηα Δπεμεξγαζηή ≥ 1,6 GHz   

2 Μνήμη 

2.1  Μέγεζνο πξνζθεξόκελεο κλήκεο ≥ 4 GB   

2.2  Βήκαηα επέθηαζεο κλήκεο ΝΑΙ   

2.3  Μέγηζηε ππνζηεξηδόκελε κλήκε. ≥ 8GB   

2.4  Slots κλήκεο ≥ 2 DIMMs   

2.5  Σύπνο κλήκεο ≥ DDR3 SDRAM   

3 ςζκεςέρ αποθήκεςζηρ-ανάγνωζηρ 

3.1  θιεξόο δίζθνο: 

Χωξεηηθόηεηα 
≥ 500 GB   

3.2  Πξόηππν: SATA ή λεόηεξν   

3.3  Σαρύηεηα πεξηζηξνθήο ≥ 5.400 rpm   

3.4  

Οπηηθόο Γίζθνο κε πξόζθαην 

ινγηζκηθό εγγξαθήο 

DVD+/ R/W 

double layer 
  

4 Οθόνη 

4.1  
Μέγεζνο: ≥ 15,6΄΄   

4.2  
Σύπνο LED backlight   

4.3  
Αλάιπζε (resolution) ≥ 1366 x 768   

4.4  
Κάξηα Γξαθηθώλ / Σύπνο On-Board   

5 Επικοινωνίερ - ςνδέζειρ 

5.1  
Δλζωκαηωκέλε θάξηα δηθηύνπ    

(LAN 10/100) RJ45 autosense 
ΝΑΙ   

5.2  Αζύξκαηε ζύλδεζε WiFi 802.11b/g/n 
ΝΑΙ   

ΑΔΑ: ΨΘΡΚ45Τ-ΦΝΜ



 

 

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΛΙΚΟΤ ΤΠΟΥΡΕΩΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

8 Πληκηπολόγιο Ελληνολαηινικό ΝΑΙ   

9 
ςζκεςή καηάδειξηρ  Touch Pad 

  

10 Μπαηαπία Ιόνηων λιθίος ΝΑΙ   

11 
AC adapter 

ΝΑΙ   

12 Εγγςήζειρ ≥ 1 έηνο   

13 Λειηοςπγικό ύζηημα 

13.1  

Λεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows 8.1 

64–bit Professional Διιεληθή 

Έθδνζε ή λεόηεξν δηαζέζηκν (θαηά 

ηελ εκεξνκελία δηεμαγωγήο ηνπ 

δηαγωληζκνύ) πξνεγθαηεζηεκέλν, κε 

ηηο ηειεπηαίεο ελεκεξώζεηο (sp’s),  

πνπ λα ζπλνδεύεηαη από ηελ επίζεκε 

άδεηα ρξήζεο ηνπ ιεηηνπξγηθνύ θαη ην 

γλήζην CD εγθαηάζηαζεο ή ηε 

δπλαηόηεηα επαλεγθαηάζηαζεο από 

εηδηθά δηακνξθωκέλε πεξηνρή ηνπ 

ζθιεξνύ δίζθνπ.  

ΝΑΙ 
  

 
ΑΝΑΛΤΣΙΚΕ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ 
-Σο λειηοςπγικό ζύζηημα ηνπ ππνινγηζηή ζεωξείηαη κέξνο ηνπ παξαπάλω πίλαθα ζα είλαη πάληα  

πξνεγθαηεζηεκέλν κε επζύλε ηνπ πξνκεζεπηή, ζε πιήξε ιεηηνπξγία, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ 

ACTIVATION. 

6 
Θύπερ επικοινωνίαρ 

6.1  USB 
≥ 3   

6.2  VGA 
≥ 1   

6.3  HDMI 
≥ 1   

6.4  RJ-45 
≥ 1   

6.5  Headphone out / Microphone-in 
NAI   

7 Ήσορ 

 Δλζωκαηωκέλα ζηεξενθωληθά ερεία 
ΝΑΙ   

 Δλζωκαηωκέλν κηθξόθωλν 
ΝΑΙ   

14 

ΛΟΓΙΜΙΚΟ 

ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑΚΗ 

ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 

ΝΑΙ 

πκβαηό κε ην   

ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα 
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ΕΠΘΣΡΑΠΕΖΘΩΜ ΤΠΟΚΟΓΘΣΩΜ/ΣΑΘΛΩΜΕΡΓΑΘΑ 
 

Πξνηεηλόκελνο Τύπνο θαη Μνληέιν:  

 

Σύλνιν Τεκαρίσλ :                       2 (ΔΤΟ) 

 

 

Α/Α Πεπιγπαθή Τποσπέωζη Απάνηηζη Παπαπομπή 

1 Ιοςηί 

1.1 Desktop ΝΑΙ     

2 Επεξεπγαζηήρ 

2.1 Intel i5 (>=7εο γεληάο) ή 

ηζνδύλακν AMD ζε δείθηεο 

benchmarking 

NAI     

2.2 
Να αλαθεξζεί ν θαηαζθεπαζηήο 

θαη ην κνληέιν 
NAI     

2.3 Ταρύηεηα επεμεξγαζηή ≥ 3,50 GHz     

2.4 Μλήκε Cache ≥ 6 MB     

3 Ληηπική Πλακέηα 

3.1 
Να αλαθεξζεί ν θαηαζθεπαζηήο 

θαη ην κνληέιν 
ΝΑΙ     

3.2 Θύξεο USB  
≥ 4 ( ε κία 

ηνπιάρηζηνλ USB 3.0) 
    

3.3 Αξηζκνο slots PCI Express x16   ≥ 1   

3.4 Αξηζκνο slots PCI Express x1 ≥ 1   

3.5 
On-Board Shared Κάξηα 

Γξαθηθώλ 
ΝΑΙ     

3.6 Shared Μλήκε Κάξηαο Γξαθηθώλ ≥ 512 ΜΒ     

14.1  

Ελεύθεπο λογιζμικό  

Open ή Libre office για Windows  

 (ηειεπηαία έθδνζε κε πξνζζήθε 

plugin ηνλ ειιεληθό νξζνγξαθηθό 

έιεγρν, ζπιιαβηζκό θαη ζεζαπξό 

ζπλωλύκωλ)  

 

ΣΙΜΗ ΓΩΡΔΑΝ 

Με δωπεάν ςπηπεζίερ 

εγκαηάζηαζηρ από 

ηον ππομηθεςηή 

ηος ζςζηήμαηορ 
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3.7 
Μέγηζηε Αλάιπζε Κάξηαο 

Γξαθηθώλ 
≥ 1.920 x 1.080pixels     

3.8 Θύξα VGA NAI     

3.9 Θύξα HDMI ή DVI ή Display Port ΝΑΙ   

3.10 
On-Board Κάξηα Γηθηύνπ 

10/100/1000/RJ45,autosense 
NAI     

3.11 
Audio (1 in, 1 out, 1 microphone 

in) 
ΝΑΙ     

4 Λνήμη 

4.1 Τύπνο κλήκεο ≥ DDR3     

4.2 Ταρύηεηα κλήκεο ≥ 1600 MHz     

4.3 Μέγεζνο πξνζθεξόκελεο κλήκεο ≥ 8 GB     

4.4 Μέγηζηε ππνζηεξηδόκελε κλήκε ≥ 16 GB     

4.5 Διεύζεξα slots κλήκεο 

≥ 50% ησλ 

ζπλνιηθώλ 

slots κλήκεο 

    

5 κληπόρ Δίζκορ 

5.1 
Να αλαθεξζεί ν θαηαζθεπαζηήο 

θαη ην κνληέιν 
ΝΑΙ     

5.2 
Τύπνο δίζθνπ SSD ≥ 120 GB 

Ή HDD ≥ 500GB 
NAI   

5.3 Γηα δίζθν HDD:    

5.3.1 Ταρύηεηα πεξηζηξνθήο ≥ 7.200 rpm     

5.3.2 Μλήκε Cache ≥ 32 ΜΒ     

6 Οπηική Λονάδα 

6.1 
Οπηηθή Μνλάδα DVD±RW SATA 

double layer 
ΝΑΙ     

6.2 
Να αλαθεξζεί ν θαηαζθεπαζηήο 

θαη ην κνληέιν 
ΝΑΙ     

7 Κοιπά 

7.1 Ιζρύο ηξνθνδνηηθνύ ≥ 180 Watts     

7.2 

Δλζύξκαην πιεθηξνιόγην USB, 

κε απνηύπσζε ειιεληθώλ θαη 

ιαηηληθώλ ραξαθηήξσλ, 104 ή 

πεξηζζνηέξσλ πιήθηξσλ ηνπ 

ΝΑΙ     
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ηδίνπ θαηαζθεπαζηή κε ηελ 

θεληξηθή κνλάδα 

7.3 

Δλζύξκαην νπηηθό πνληίθη USB, 

κε ηξνρό θύιηζεο ηνπ ηδίνπ 

θαηαζθεπαζηή κε ηελ θεληξηθή 

κνλάδα 

ΝΑΙ     

8 Εγγςήζειρ 

8.1 

Έηε ζπλνιηθήο εγγύεζεο γηα όιν 

ηνλ εμνπιηζκό παξερόκελε on-

site ζηα ζεκεία εγθαηάζηαζεο.  

≥ Τξία (3) έηε     

9 Ππόζθεηα 

9.1 Πνιύπξηδν αζθαιείαο   

≥ ηξηώλ (3) ζέζεσλ 

κε κήθνο θαισδίνπ 

≥1.5 m 

    

9.2 Patch cord 1m NAI   

9.3 Patch ≥ cord 3m NAI   

 ΓΕΜΘΙΟ ΤΜΟΚΟ ΤΠΟΚΟΓΘΣΘΙΟΤ ΤΣΗΛΑΣΟ  € 

 

 

 

 

Projector  

Χαρακτηριςτικά ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Σφποσ 
Ceiling Mountable, 
βιντεοπροβολζασ 
 

  

AspectRatio 
 

16:10    

Resolution 1280 X800   
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Brightness 

 

>= 3600 lumens    

Contrast >= 15.000:1   

Σεχνολογία Απεικόνιςησ 3LCD    

Connectivity USB 2.0 Σφπου A, USB 

2.0 Σφπου B, Wireless 

LAN IEEE 802.11b/g/n, 

Είςοδοσ VGA, Είςοδοσ 

HDMI, 

ΕίςοδοσComposite, 

Είςοδοσ S-Video, MHL, 

Είςοδοσ ήχου cinch 

  

Διάρκεια Ζωήσ Λάμπασ >=4000 ώρεσ   

Εγγφηςη >=2 ζτη Εγγφηςη, 
Λυχνία: 12 Μήνεσ ή 
1.000 ώρεσ 

  

ΠΡΟΑΙΡΕΣΙΚΑ :O Projector θα ςυνοδεύεται  από τον απαραίτητο εξοπλιςμό 
για την  τοποθέτηςη του ςτην οροφή τησ αίθουςασ. 

 

 

UPS (ΤΚΕΤΗ ΑΔΙΑΛΕΙΠΣΗ ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΤΜΑΣΟ)  

Χαρακτηριςτικά ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Σφποσ: RACK MOUNTABLE 

(2U) 

Ceiling Mountable, 
βιντεοπροβολζασ 
 

  

 
 

16:10    

Resolution 1280 X800   
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Brightness 

 

>= 3600 lumens    

Contrast >= 15.000:1   

Σεχνολογία Απεικόνιςησ 3LCD    

Connectivity USB 2.0 Σφπου A, USB 

2.0 Σφπου B, Wireless 

LAN IEEE 802.11b/g/n, 

Είςοδοσ VGA, Είςοδοσ 

HDMI, 

ΕίςοδοσComposite, 

Είςοδοσ S-Video, MHL, 

Είςοδοσ ήχου cinch 

  

Διάρκεια Ζωήσ Λάμπασ >=4000 ώρεσ   

Εγγφηςη >=2 ζτη Εγγφηςη, 
Λυχνία: 12 Μήνεσ ή 
1.000 ώρεσ 

  

ΠΡΟΑΙΡΕΣΙΚΑ :O Projector θα ςυνοδεύεται  από τον απαραίτητο εξοπλιςμό 
για την  τοποθέτηςη του ςτην οροφή τησ αίθουςασ. 

 

 

Σεσνικέρ πποδιαγπαθέρ για ύζηημα Αδιάλειπηηρ Παποσήρ Θζσύορ (UPS) 
 

 

 

 
Α/Α 

 
ΠΕΡΘΓΡΑΦΗ 

 
ΑΠΑΘΣΗΗ 

ΑΠΑΜΣΗΗ 

ΠΡΟΛΗΘΕΤΣ 

Η 

ΠΑΡΑΠΟ 

ΛΠΗ 

 Η κνλάδα Αδιάλειπηηρ Παποσήρ Θζσύορ (UPS) ζα 

είλαη ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο  

 

 
ΝΑΙ 

  

 Rack Mounted Να πεξηιεθζεί θαη o απαξαίηεηνο 

εμνπιηζκόο γηα ηνπνζέηεζε ζην rack. 

 
ΝΑΙ 

  

 Θα είλαη ηερλνινγίαο on line διπλήρ μεηαηποπήρ 

(double-conversion on-line) 

 
ΝΑΙ 

  

 Ιζρύο εμόδνπ (Output Power Capacity) 5000 VA 
ΝΑΙ 

  

 Τππηθή δηάξθεηα κπαηαξηώλ ζην 50% ηνπ θνξηίνπ 
>10 ιεπηά 

  

 Τππηθή δηάξθεηα κπαηαξηώλ ζην 100% ηνπ θνξηίνπ 
>3 ιεπηά 
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 Ολνκαζηηθή ηάζε εηζόδνπ (Nominal Input Voltage): 

220/230/240 V 

 
ΝΑΙ 

  

 Παξακόξθσζε ηάζεο εμόδνπ (Output Voltage 

Distortion) κηθξόηεξε από 5% 

 
NAI 

  

 Τν UPS ζα παξακέλεη ζε ζπγρξνληζκό κε ην δίθηπν 

ηξνθνδνζίαο γηα όζν ρξόλν ε ζπρλόηεηα ηνπ δηθηύνπ 

παξακέλεη ζηα όξηα ηνπ 50/60Ηz ± 3 Ηz 

 

ΝΑΙ 

  

 Θα δηαζέηεη νζόλε (LCD display) ή LEDs κε ελδείμεηο 

γηα: 

 

 ην ζπλδεδεκέλν θνξηίν 

 ην επίπεδν θόξηηζεο ησλ κπαηαξηώλ 

 ιεηηνπξγίεο bypass 

 νπηηθναθνπζηηθνύο ζπλαγεξκνύο 

 

 
 
 

ΝΑΙ 

  

 ? Θα έρεη ηε δπλαηόηεηα ειέγρνπ κίαο νκάδαο ησλ 

ζπλδεδεκέλσλ ζπζθεπώλ αλεμάξηεηα από ηελ θύξηα 

κνλάδα θαη ζα κπνξεί λα παξάζρεη ηηο αθόινπζεο 

ιεηηνπξγίεο: 

 

 Δπαλεθθίλεζε ζπλδεόκελεο ζπζθεπήο ρσξίο 

απαξαίηεηα επελεθθίλεζε νιόθιεξνπ ηνπ 

   

 

 
Α/Α 

 
ΠΕΡΘΓΡΑΦΗ 

 
ΑΠΑΘΣΗΗ 

ΑΠΑΜΣΗΗ 

ΠΡΟΛΗΘΕΤΣ 

Η 

ΠΑΡΑΠΟ 

ΛΠΗ 

 UPS 

 Γηαδνρηθή εθθίλεζε/ηεξκαηηζκό ζπζθεπώλ 

(sequenced turn on/off) 

   

 ? Θα έρεη ηε δπλαηόηεηα ςπρξήο εθθίλεζεο (cold 

start) 

 
ΝΑΙ 

  

 ? Θα έρεη ηελ δπλαηόηεηα άκεζνπ θιεηζίκαηνο 

(Δmergency Power Off) 

 

ΝΑΙ 
  

 Θα δηαζέηεη κπαηαξίεο «θιεηζηνύ» ηύπνπ (leak proof) 

θαη ρσξίο αλάγθε ζπληήξεζεο (maintenance free) θαη 

ζα έρεη ηελ δπλαηόηεηα αιιαγήο ζπζζσξεπηώλ θαηά 

ηελ ιεηηνπξγία ηνπ UPS (hot swappable batteries) 

 

 

ΝΑΙ 

  

 Θα δηαζέηεη δπλαηόηεηα επέθηαζεο ηεο απηνλνκίαο 
ΝΑΙ 
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 Θα δηαζέηεη πιηθό θαη ινγηζκηθό γηα ηελ 

παξαθνινύζεζε ηνπ UPS (κέζσ ηνπ δηθηύνπ) κε 

επηπιένλ δπλαηόηεηα αζθαινύο ηεξκαηηζκνύ όλων 

ηων ζςνδεδεμένων servers ζε πεξηπηώζεηο βιάβεο 

ή ρακειώλ απνζεκάησλ ηζρύνο ηνπ. 

 

 

 
 

ΝΑΙ 

  

 Θα δηαζέηεη ζύξεο επηθνηλσλίαο (Interface ports): RJ- 

45 10/100 Base-T, Serial (RJ-45), USB (Type B) 

 

ΝΑΙ 
  

 Θα δνζεί Δγγύεζε Καιήο Λεηηνπξγίαο ηεο κνλάδνο 

ηνπ UPS γηα ηπία σπόνια (επγοζηαζιακή 

εγγύηζη), ζςμπεπιλαμβανομένων ηων 

μπαηαπιών ηος 

 

 

 

ΝΑΙ 

  

 Η θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία ζα είλαη πηζηνπνηεκέλε 

θαηά ISO 9001 

 
ΝΑΙ 

  

 Τν UPS ζα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθό CE θαη ζα είλαη 

ειεγκέλν γηα ειεθηξνκαγλεηηθή ζπκβαηόηεηα (EMC) 

ζύκθσλα κε ηα πξόηππα IEC/ΔΝ 

 

 
ΝΑΙ 

  

 Ο πξνκεζεπηήο ζα αλαιάβεη όιεο ηηο ειεθηξνινγηθέο 

εξγαζίεο γηα ηε ζύλδεζε κε ηνλ ειεθηξηθό πίλαθα ηεο 

ππεξεζίαο ζε κνλνθαζηθή γξακκή κε μερσξηζηή 

αζθάιεηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά από 

ην UPS. Δπίζεο, ζα εγθαηαζηήζεη ην UPS ζην rack, ην 

ινγηζκηθό θαη δνθηκάζεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ UPS ζε 
ζπλεξγαζία κε ππάιιειν ηεο ππεξεζίαο. 

 

 

 
NAI 

  

 

ΛΟΓΙΜΙΚΟ 

 

Λογιςμικό END POINT Antivirus 

 

A/A 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ 

 1 Γενικά    

1.1 

Για τθν προςταςία από κακόβουλο λογιςμικό ςτα τερματικά και τουσ 

εξυπθρετθτζσ του ζργου κα προςφερκοφν (188)άδειεσ antivirus χρονικισ 

διάρκειασ ενόσ (1) ζτουσ 

ΝΑΙ   

1.2 Να αναφερκεί ο Καταςκευαςτισ και ο τφποσ NAI   

1.3 

Υποςτιριξθ για τισ εξισ πλατφόρμεσ λειτουργικϊνςυςτθμάτων:  

- Microsoft WindowsXP, Vista, 7, 8, 10 

- Microsoft Windows Server 2003(R2), 2008(R2), 2012(R2), 2016 

ΝΑΙ   
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A/A 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ 

- Linux με kernel 2.6.xκαι νεότερα 

- Mac OS X 

- Android 4 ι νεότερο 

 2 Εξειδίκευςη των απαιτήςεων προςταςίασ    

2.1 
Δυνατότθτα ανίχνευςθσ και κακαριςμοφ όλων των τφπων απειλϊν: viruses, 

trojans, dialers, spyware, jokes,hoaxes 
ΝΑΙ   

2.2 
Δυνατότθτα αυτόματθσ ανίχνευςθσ & κακαριςμοφ των προαναφερκζντων 

απειλϊν ςε πραγματικό χρόνο 
ΝΑΙ   

2.3 
Δυνατότθτα επιλογισ ανίχνευςθσ malwareςε δικτυακζσ τοποκεςίεσ,on-

demand και ςε πραγματικό χρόνο 
ΝΑΙ   

2.4 
Να παρζχεται cloud reputation database για αμεςότερθ προςταςία από 

νζεσ απειλζσ 
ΝΑΙ   

2.5 
Υποςτιριξθ τεχνολογίων Advanced heuristics/DNA/Smart Signaturesγια 

δυνατότθτα ανίχνευςθσ άγνωςτων ιϊν 
ΝΑΙ   

2.6 Δυνατότθτα γιαhost intrusion prevention system ΝΑΙ   

2.7 Η ανανζωςθ των signature files να είναι incremental ΝΑΙ   

2.8 

Δυνατότθτα Rollbackτων Signature Files ςε προθγοφμενθ ζκδοςθ του με 

ταυτόχρονθ παφςθ των ενθμερϊςεων, επιλζγοντασ το κεντρικά ι απευκείασ 

από το client 

ΝΑΙ   

2.9 

Δυνατότθτα κατεβάςματοσ ενθμερϊςεων με νεότερεσ engines που 

βρίςκονται ςε δοκιμαςτικό ςτάδιο, επιλζγοντασ το κεντρικά ι απευκείασ 

από το client 

ΝΑΙ   

2.10 

Δυνατότθτα να μπορεί να γίνει ζνα client update server για τα υπόλοιπα 

clients του δικτφου χωρίσ τθν εγκατάςταςθ τμιματοσ τθσ κονςόλασ 

διαχείριςθσ ι άλλου εξωτερικοφ software 

ΝΑΙ   

2.11 Δυνατότθταγια SSL/TLS filtering ςταπρωτόκολλα HTTPS, IMAPS, POP3S ΝΑΙ   

2.12 

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. 

ΝΑΙ   

2.13 

Δυνατότθτα προςταςίασ ςε δικτυακό επίπεδο με clientbased Firewall, με 

δυνατότθτα φιλτραρίςματοσ ςε επίπεδο κυρϊν και εφαρμογϊν ςε 

ειςερχόμενεσ και εξερχόμενεσ ςυνδζςεισ. 

ΝΑΙ   

2.14 Δυνατότθτα ανίχνευςθσ και αποτροπισ botnet malware ΝΑΙ   

2.15 
Δυνατότθτα εξαγωγισ των ρυκμίςεων ενόσ client ςε αρχείο και ειςαγωγισ 

των ρυκμίςεων ςε άλλο client από το ίδιο αρχείο. 
ΝΑΙ   

2.16 

Να υπάρχει ενςωματωμζνθ εφαρμογι που να καταγράφει τθν κατάςταςθ 

του ςυςτιματοσ (εφαρμογζσ, processes, servicesκ.α) – κατόπιν εντολισ 

τοπικά ι από τθν κονςόλα - ςε μία χρονικι ςτιγμι (snapshot) και να 

αποκθκεφει τα αποτελζςματα για ςφγκριςθ τουσ με τθν κατάςταςθ του 

ςυςτιματοσ από διαφορετικι χρονικι ςτιγμι. 

ΝΑΙ   

2.17 Παροχι Bootable Media που να περιζχει το antivirus ϊςτε να δίνει τθ 

δυνατότθτα για κακαριςμό του ςυςτιματοσ χωρίσ να χρειάηεται να 

ΝΑΙ   
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A/A 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ 

ξεκινιςει το λειτουργικό ςφςτθμα 

 3 Απαιτήςεισ απομακρυςμζνησ και κεντρικήσ διαχείριςησ    

3.1 Κεντρικι διαχείριςθ όλων των clients των τερματικϊν και servers ΝΑΙ   

3.2 
Υποςτιριξθ πολλαπλϊν ομάδων και υπο-ομάδων με δυνατότθτα 

εφαρμογισ διαφορετικϊν πολιτικϊν για κάκε περίπτωςθ 
ΝΑΙ   

3.3 Λειτουργία προςωρινισ απενεργοποίθςθσ πολιτικισ ανά client ΝΑΙ   

3.4 
Δυνατότθτα για ομάδεσ διαχείριςθσ με βάςθ ιδιότθτεσ υπολογιςτϊν, π.χ. 

αυτόματθ ομαδοποίθςθ υπολογιςτϊν με Windows 10 
ΝΑΙ   

3.5 
Εγκατάςταςθ &απεγκατάςταςθ τθσ προςταςίασ μζςω κεντρικισ κονςόλασ 

(Remote deployment) 
ΝΑΙ   

3.6 
Να υπάρχει θ δυνατότθτα εξαγωγισ ενιαίου πακζτου με το πρόγραμμα 

προςταςίασ, ςφνδεςθ διαχείριςθσ, πολιτικζσ και τθν άδεια ενεργοποίθςθσ 
ΝΑΙ   

3.7 
Να παρζχεται ξεχωριςτό εργαλείο ανίχνευςθσ τερματικϊν και push 

εγκατάςταςθσ του παραπάνω ενιαίου πακζτου 
ΝΑΙ   

3.8 
Επικοινωνία του software μόνο με IP, δθλαδι να δουλζψει ςε περιπτϊςεισ 

όπου δεν υπάρχουν υπθρεςίεσ ονοματοδοςίασ (DNSservers) 
ΝΑΙ   

3.9 
Να μπορεί να γίνει αυτόματθ ανίχνευςθ των τερματικϊν που βρίςκονται 

ςτο τοπικό δίκτυο, ακόμα κι αν αυτά δεν ανικουν ςε Active Directory 
ΝΑΙ   

3.10 
Να μπορεί να γίνει ειςαγωγι λίςτασ των τερματικϊν του δικτφου με τθ 

χριςθ CSV αρχείου 
ΝΑΙ   

3.11 Η επικοινωνία των servers και των clients να διαςφαλίηεται μζςω certificate ΝΑΙ   

3.12 
Να μπορεί να γίνει ενεργοποίθςθ ςε δίκτυο χωρίσ ςφνδεςθ ςτο internet 

(offline activation) 
ΝΑΙ   

3.13 
Να γίνεται ενθμζρωςθ από το Internet από κεντρικό ςθμείο, από το οποίο 

ςτθν ςυνζχεια κα ενθμερωκοφν όλοι οι clients του δικτφου 
ΝΑΙ   

3.14 

Τα antivirus να μποροφν να λάβουν signature files μζςω HTTP proxy cache, 

με αυτόματθ παράκαμψι του ςε περίπτωςθ που δεν είναι διακζςιμοσ ο 

proxyserver 

ΝΑΙ   

3.15 

Να περιλαμβάνεται ζλεγχοσ και ειδοποίθςθ για το αν υπάρχουν 

ενθμερϊςεισ για το λειτουργικό ςφςτθμα, κακϊσ και θ δυνατότθτα να δοκεί 

εντολι ενθμζρωςθσ λειτουργικοφ ςυςτιματοσ 

ΝΑΙ   

3.16 
Παρακολοφκθςθ όλων των clients και παραγωγι reports και ςτατιςτικϊν ςε 

πολλζσ μορφζσ (Προγραμματιςμζνα emails, PDF, PS, CSV, Charts) 
ΝΑΙ   

3.17 
Δυνατότθτα ενιαίασ καραντίνασ αρχείων που ανιχνεφκθκαν για όλο το 

δίκτυο, με δυνατότθτεσ προβολισ clients ανά απειλι, εξαγωγι και εξαίρεςθ 
ΝΑΙ   

3.18 

Ο server διαχείριςθσ να 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 LinuxOS 

ΝΑΙ   
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ 

3.19 

Η εγκατάςταςθ τθσ βάςθσ δεδομζνων τθσ κονςόλασ κα πρζπει απαραίτθτα 

να γίνεται ςε ζνα υπολογιςτι οπουδιποτε ςτο εςωτερικό δίκτυο τθσ 

εταιρίασ και όχι ςε εξωτερικό δίκτυο π.χ. Cloud. 

ΝΑΙ   

3.20 

Να παρζχεται εργαλείο ελζγχου κατάςταςθσ αδειϊν και αρικμοφ 

ενεργοποιιςεων, ακόμα κι αν αυτζσ ζχουν γίνει εκτόσ τθσ κεντρικισ 

κονςόλασ. (standaloneεγκαταςτάςεισ) 

ΝΑΙ   

3.21 
Να παρζχεται θ δυνατότθτα διαχείριςθσ Androidκαι Ios ςυςκευϊν μζςω τθσ 

ίδιασ κονςόλασ 
ΝΑΙ   

3.22 

Να παρζχεται θ δυνατότθτα agentless προςταςίασ μθχανθμάτων ςε 

περιβάλλον VMWare χωρίσ εγκατάςταςθ λογιςμικοφ antivirus ςτο 

λειτουργικό ςφςτθμα του εικονικοφ μθχανιματοσ 

ΝΑΙ   

3.23 
Η είςοδοσ ςτθν κονςόλα διαχείριςθσ να μπορεί να κλειδωκεί με 

πιςτοποίθςθ διπλοφ παράγοντα (2-factor authentication) 
ΝΑΙ   

3.24 
Δυνατότθτα εξαγωγισ των logs και events ςε εξωτερικό ςφςτθμα 

Syslog/SIEM με τθν υποςτιριξθ του IBM QRadar 
ΝΑΙ   

3.25 
Το μενοφ τθσ κονςόλασ διαχείριςθσ και του antivirus για τα workstations να 

διατίκεται και ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα 
ΝΑΙ   
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ II-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

Α/Α 
ΕΙΔΟΤ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΧΩΡΙ ΦΠΑ 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΣΙΜΗ 
ΧΩΡΙ ΦΠΑ 

ΦΠΑ 
24/% 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΣΙΜΗ ΜΕ 
ΦΠΑ 

1 Η/Τ 5     

2 Η/Τ 2     

3 ΟΘΟΝΕ 20     

4 LAPTOP 1     

5 UPS 1     

6 ΒΙΝΣΕΟΠΡΟΒΟΛΕΑ 1     

 

Α/Α 
ΕΙΔΟΤ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΧΩΡΙ ΦΠΑ 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΣΙΜΗ 
ΧΩΡΙ ΦΠΑ 

ΦΠΑ 
24/% 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΣΙΜΗ ΜΕ 
ΦΠΑ 

1 ANTIVIRUS 188     

2 ABBY FINE READER 2     

3 MICROSOFT 
WINDOWS 10 64bit 

10     
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