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ΕΝΤΥΠΟ Π2
Πρόσκληση υποβολής προσφορών
για απευθείας αναθέσεις έως 30.000,00 € άνευ ΦΠΑ σύμφωνα με τα άρθρα 118 και 120 του Ν.
4412/2016 όπως αντικαταστάθηκαν από τα άρθρα 50 & 53 του Ν. 4782/2021.
ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
Στοιχεία ενδιαφερομένου:
Ονοματεπώνυμο:
Σχολή/ Εργαστήριο/
Διεύθυνση/ Τμήμα:
Ιδιότητα:

Παναγιώτης Κοντογιάννης
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΔΟΜΗΣ – ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
Προϊστάμενος Τμήματος

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
E-mail:

28210-37355
pkonto@ict.tuc.gr

Κυρίες/ κύριοι,
Σας προσκαλούμε να υποβάλλετε προσφορά για την προμήθεια και ανανέωση αδειών χρήσης για
λογισμικό προστασίας σταθμών εργασίας και διακομιστών από ιούς, malware και επιθέσεις
ransomware, crypto και zero-day attacks, διάρκειας ενός (1) έτους για τις ανάγκες του Πολυτεχνείου
Κρήτης, σύμφωνα με τις ακόλουθες οριζόμενες κατ’ ελάχιστο τεχνικές προδιαγραφές και ποσότητες:
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ- ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ:
Σύμφωνα με το παράρτημα Α’-Τεχνικές Προδιαγραφές.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
Συνολικός Προϋπολογισμός (ολογράφως και αριθμητικώς): Επτά χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (7.800 €)
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%).
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:
 Τακτικός Προϋπολογισμός Πολυτεχνείου Κρήτης ΚΑΕ 0895.
CPV (Κωδικολόγιο ειδών): 48760000-3 Πακέτα λογισμικού προστασίας από ιούς
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: Δέκα (10) ημέρες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:
Τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της.
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ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
Προς απόδειξη μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού κατ’ εφαρμογή των άρθρων 73 (παρ. 1) και 74 του
Ν. 4412/2016 όπως ισχύει και τις λοιπές διατάξεις αυτού, η προσφορά σας θα συνοδεύεται υποχρεωτικά,
από τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 Ν. 1599/1986) με ημερομηνία υπογραφής μεταγενέστερης της
κοινοποίησης της πρόσκλησης ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του προσφέροντος οικονομικού φορέα
με αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση οι λόγοι αποκλεισμού* της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.
4412/2016.

Σε περίπτωση φυσικού προσώπου η Υπεύθυνη Δήλωση υπογράφεται (πρωτότυπα) από τον
οικονομικό φορέα υπό την εταιρική επωνυμία (σφραγίδα).

Σε περίπτωση νομικού προσώπου η Υπεύθυνη Δήλωση μπορεί να υποβάλλεται με μόνη την
υπογραφή (πρωτότυπη) υπό την εταιρική επωνυμία (σφραγίδα), του κατά περίπτωση εκπροσώπου του
οικονομικού φορέα. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως
προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της
προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
Η Δήλωση υποβάλλεται προς προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην
παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη
του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.
Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται και αφορά:
α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών
(Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ή
β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί
το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, ή
γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή
δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο
*Λόγοι αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης - πλαίσιο
2008/841/ ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ. 42), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα
(εγκληματική οργάνωση),
β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της
δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της
Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης - πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ
του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L
192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και, όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, και τα
εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ.
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2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροής - μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δω
ροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα,
γ) απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 της
Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά
με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων
της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων),
216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242
(ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.), 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α
(απάτη με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα
και των άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά στρέφονται
κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των
συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24
(επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α’ 103),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται,
αντιστοίχως στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της
απόφασης - πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης
2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα
διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β
του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’ 103),
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (EE L 141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των
άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας
2011/36/ ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για
την αντικατάσταση της απόφασης - πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1)
και τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού κώδικα (εμπορία ανθρώπων).
2.
Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 Ν. 1599/1986) με ημερομηνία υπογραφής μεταγενέστερης της
κοινοποίησης της πρόσκλησης περί μη επιβολής σε βάρος του οικονομικού φορέα της κύρωσης του
οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, ήτοι τα άρθρα 73 & 74του Ν.
4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν καθώς και τα σχετικά κατ'εξουσιοδότηση των παραπάνω
νομοθετικών διατάξεων προεδρικά διατάγματα.
3.
Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής τους άλλως, στην
περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την
υποβολή τους, προς απόδειξη μη συνδρομής της παρ. 2 του άρθρου 73 του Νόμου 4412/2016,
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4.
Σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης:
4.1
Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο προς
απόδειξη της καταλληλότητας άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας το οποίο να έχει εκδοθεί έως
τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του, εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις
αυτού, φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.
4.2
Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), στις περιπτώσεις που
προβλέπεται και απαιτείται η έκδοσή του, το οποίο να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την
υποβολή του.
5.

Σε περίπτωση νομικού προσώπου:

5.1
Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο προς
απόδειξη της καταλληλότητας άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας το οποίο να έχει εκδοθεί έως
τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του, εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις
αυτού, φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.
5.2 Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή
προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή
αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα
κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά,
πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα),
συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την
υποβολή τους.
5.3
Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι
νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις
μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας
εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την
υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και
νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ.
σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα
από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η κατάθεση προσφοράς συνεπάγεται την αποδοχή όλων των όρων και των παραρτημάτων της παρούσας
Πρόσκλησης.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Στην προσφορά σας θα πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρονται τα ακόλουθα στοιχεία:
1.

Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου ή Επωνυμία νομικού προσώπου

2.

ΑΦΜ εταιρείας

3.

Έδρα/ Διεύθυνση

4.

Τηλέφωνο επικοινωνίας

5.

Ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail)
4
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Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά ως εξής:
Α) να καταθέσουν σφραγισμένο φάκελο προσφοράς μαζί με τα δικαιολογητικά της πρόσκλησης έως τις
23/06/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00 στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του Πολυτεχνείου Κρήτης, Κτήριο
Ε5, Γραφείο 001, Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά Τ.Κ. 73132 Χανιά, προκειμένου να
πρωτοκολληθεί. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν είναι εφικτή η πρόσβαση στο ανωτέρω
γραφείο, οι φάκελοι θα υποβάλλονται στο Τμήμα Προμηθειών, κτήριο Ε5 Γραφεία 021 και 023 της
Οικονομικής Υπηρεσίας.
Β) να αποστείλουν με οποιονδήποτε τρόπο (ταχυδρομικώς ή με εταιρεία ταχυμεταφορών) σφραγισμένο
φάκελο προσφοράς μαζί με τα δικαιολογητικά της πρόσκλησης με την προϋπόθεση ότι θα παραδοθεί
έως τις 23/06/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00 στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του Πολυτεχνείου Κρήτης,
Κτήριο Ε5, Γραφείο 001, Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά Τ.Κ. 73132 Χανιά, προκειμένου να
πρωτοκολληθεί. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν είναι εφικτή η πρόσβαση στο ανωτέρω
γραφείο, οι φάκελοι θα παραδίδονται στο Τμήμα Προμηθειών, κτήριο Ε5 Γραφεία 021 και 023 της
Οικονομικής Υπηρεσίας.
Η προσφορά θα υποβληθεί στην ελληνική γλώσσα σε σφραγισμένο φάκελο με τις εξής εξωτερικές
ενδείξεις:
Στοιχεία Αποστολέα (προσφέροντος) να αναγράφονται υποχρεωτικά:
Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου ή
Επωνυμία νομικού προσώπου
ΑΦΜ
Ταχυδρομική διεύθυνση
Τηλέφωνο
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Διεύθυνση υποβολής και στοιχεία του κυρίως φακέλου
ΠΡΟΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Κτήριο Ε5, Γραφείο 001, Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά, Ακρωτήρι Χανιά
ή λόγω αδυναμίας πρόσβασης στην
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ- ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Κτήριο Ε5 Γραφεία 021 και 023, Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά, Ακρωτήρι Χανιά
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ AΠΟ ……./……/………. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
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«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΩΝ ΑΠΟ ΙΟΥΣ, MALWARE ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ RANSOMWARE, CRYPTO ΚΑΙ ZERO-DAY
ATTACKS, ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ»
ΠΡΟΣΟΧΗ: Να ΜΗΝ αποσφραγισθεί από την Ταχυδρομική Υπηρεσία & το Πρωτόκολλο.
Οι σφραγισμένοι φάκελοι θα παραδοθούν πρωτοκολλημένοι στην αρμόδια υπηρεσία για την
αποσφράγιση και τη σχετική αξιολόγηση.
Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς αποδέχεστε τους όρους πληρωμής σύμφωνα με τις διατάξεις του
Νόμου 4270/2014.
Χανιά, ……………….
Ο Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού & Ανάπτυξης
Nikolaos Kallithrakas-Kontos

Digitally signed by Nikolaos Kallithrakas-Kontos
Date: 2021.06.15 11:16:36 +03'00'

Καθηγητής Νικόλαος Καλλίθρακας Κόντος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Οι τεχνικές προδιαγραφές για αναβάθμιση κι επέκταση 475 αδειών λογισμικού ESET PROTECT Essential On-Prem
(πρώην ESEΤ Endpoint Protection Standard) με σκοπό την προστασία σταθμών εργασίας από ιούς και malware και
για την προμήθεια 100 αδειών λογισμικού ESET PROTECT Enterprise κε σκοπό την προστασία διακομιστών και
σταθμών εργασίας από ιούς, malware κι επιθέσεις ransomware, crypto και zero-end, διάρκειας ενός έτους,
παρουσιάζονται στους παρακάτω Πίνακες Συμμόρφωσης.
1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΙΟΥΣ ΚΑΙ MALWARES ΓΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Χαρακτηριστικό

Απαίτηση

Είδος

Ανανέωση κι επέκτασης αδειών για λογισμικό
προστασίας για σταθμούς εργασίας από ιούς,
malwares

Προϊόν

ESET PROTECT Essential On-Prem
(πρώην ESET End-Point Protection Standard)

Λογαριασμός
ιδρύματος στην
εταιρεία (Public ID)

3AG-SBN-F2H

Αριθμός κλειδιού
υφιστάμενης
προμήθειας

EF4R-XVXH-WBJF-MEM7-S5KD

Αριθμός αδειών

475
(ανανέωση 300 υφισταμένων αδειών,
προμήθεια 175 νέων αδειών)

Υποστηριζόμενα
Λειτουργικά
Συστήματα

MS Windows 10, Mac OS 10.x, Ubuntu 18.04

Υποστήριξη VDI
desktops
βασισμένα σε
VMWare Horizon 7

Ναι

Δυνατότητες endpoint protection

Προστασία από ιούς, malwares σε αρχεία σε
πραγματικό χρόνο

Συμμόρφωση
Προτεινόμενης
Προσφοράς

Σημείο Αναφοράς
Τεκμηρίωσης

Προστασία anti-phishing
Προστασία κατά την πλοήγηση στο web
Προστασία του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
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Χαρακτηριστικό

Απαίτηση

Συμμόρφωση
Προτεινόμενης
Προσφοράς

Σημείο Αναφοράς
Τεκμηρίωσης

Ανίχνευση ανεπιθύμητης συμπεριφοράς από
εφαρμογές
Ασπίδα ransomware
Απόδοση
Περιβάλλον
διαχείρισης

Χαμηλή επίδραση στην απόδοση των σταθμών
εργασίας
Θα διαθέτει κονσόλα (web UI) κεντρικής
διαχείρισης με γραφικό περιβάλλον και
δυνατότητα ασφαλούς απομακρυσμένης
πρόσβασης με δυνατότητα εγκατάστασης στο
cloud ή/και on-premise
Δυνατότητα δια-συνεργασίας με LDAP server (
MS Active Directory 2012 R2 ή νεότερο) για
πιστοποίηση χρηστών αλλά και εφαρμογή
πολιτικών ασφαλείας σε επίπεδο groups
Δυνατότητα απομακρυσμένης εγκατάστασης
των agents σε σταθμούς εργασίας και
διακομιστές
Δυνατότητα παρακολούθησης και ελέγχου σε
πραγματικό χρόνο όλων των endpoints
(σταθμών εργασίας, διακομιστών, virtual
machines) σε όλες τις πλατφόρμες
Δυνατότητα ορισμού πολιτικών ασφαλείας
διαφορετικών επιπέδων και εφαρμογή τους σε
επίπεδο groups ή σταθμών εργασίας και
δυνατότητα «φωλιασμένων πολιτικών» (nested
policies) πολλών επιπέδων.
Δυνατότητα δημιουργίας custom αναφορών,
χρονοπρογραμματισμού τους και αποστολής
τους με email σε ομάδα διαχειριστών

Συμμόρφωση με
κανονισμό GDPR

Ναι

Τεχνική
Υποστήριξη

Τεχνική υποστήριξη σε εργάσιμες ημέρες και
ώρες για 1 έτος

Αναβάθμιση
λογισμικού

Δυνατότητα δωρεάν αναβάθμισης λογισμικού
σε νεότερες εκδόσεις για 1 έτος

Τεχνικά Φυλλάδια

Παράδοση αναλυτικών τεχνικών φυλλαδίων με
οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης όλων των
8
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Χαρακτηριστικό

Απαίτηση

Συμμόρφωση
Προτεινόμενης
Προσφοράς

Σημείο Αναφοράς
Τεκμηρίωσης

δομικών στοιχείων του λογισμικού και καλές
πρακτικές ασφάλειας
Έναρξη ισχύος

01.07.2021

Διάρκεια ισχύος

1 έτος

Χρόνος παράδοσης

<= 10 ημερών

2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΙΟΥΣ, MALWARES ΚΙ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ RANSOMWARE, CRYPTO
ΚΑΙ ZERO-END ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Χαρακτηριστικό

Απαίτηση

Είδος

Λογισμικό προστασίας για διακομιστές και
σταθμούς εργασίας από ιούς, malwares και
επιθέσεις ransomware, crypto και zero-end

Προϊόν

ESET PROTECT Enterprise

Αριθμός αδειών

100

Συμμόρφωση
Προτεινόμενης
Προσφοράς

Σημείο Αναφοράς
Τεκμηρίωσης

Για σταθμούς εργασίας:
MS Windows 10, Mac OS 10.x, Ubuntu 18.04
Υποστηριζόμενα
Λειτουργικά
Συστήματα

Λειτουργικότητα

Για διακομιστές:
MS Server 2012R2, 2016, 2019, Ubuntu 18.04,
20.04, VMWare ESXI 6.7, MS Server 2016
Hyper-V, 2019 Hyper-V
Δυνατότητες End-Point Protection: προστασία
από ιούς και malwares σε πραγματικό χρόνο,
προστασία anti-phishing, προστασία κατά την
πλοήγηση στο web, προστασία ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου, ανίχνευση ανεπιθύμητης
συμπεριφοράς από εφαρμογές, ασπίδα
ransomware.
Δυνατότητες Files Security σε επίπεδο
διακομιστή και network file storages.
Δυνατότητα disk encryption σε επίπεδο δίσκων,
partitions και ολόκληρης της endpoint
συσκευής.
Δυνατότητες προστασίας από επιθέσεις
ransomware και crypto.
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Χαρακτηριστικό

Απαίτηση

Συμμόρφωση
Προτεινόμενης
Προσφοράς

Σημείο Αναφοράς
Τεκμηρίωσης

Δυνατότητες προστασίας από επιθέσεις fileless
malware.
Δυνατότητες EDR με χρήση εξειδικευμένου
εργαλείου για ανίχνευση όλου του κύκλου ζωής
μιας κυβερνοεπίθεσης, ανίχνευσης ανωμαλιών
στη συμπεριφορά του δικτύου και του
διακομιστή, ανάλυση προβλήματος και
ενέργειες προστασίας σε πραγματικό χρόνο.
Δυνατότητα ανίχνευσης επιθέσεων τύπου zeroday με χρήση απομονωμένου περιβάλλοντος
ελέγχου και ανάλυσης (sandbox) σε σύντομο
χρονικό διάστημα.

Περιβάλλον
διαχείρισης

Nα διαθέτει κονσόλα (web UI) κεντρικής
διαχείρισης με γραφικό περιβάλλον και
δυνατότητα ασφαλούς απομακρυσμένης
πρόσβασης, εγκατεστημένη στο cloud ή/και onpremise
Δυνατότητα δια-συνεργασίας με LDAP server (
MS Active Directory 2012 R2 ή νεότερο) για
πιστοποίηση χρηστών αλλά και εφαρμογή
πολιτικών ασφαλείας σε επίπεδο groups
Δυνατότητα απομακρυσμένης εγκατάστασης
των agents στους σταθμούς εργασίας και τους
διακομιστές
Δυνατότητα παρακολούθησης και ελέγχου σε
πραγματικό χρόνο όλων των endpoints
(σταθμών εργασίας, διακομιστών, virtual
machines) σε όλες τις πλατφόρμες
Δυνατότητα ορισμού πολιτικών ασφαλείας
διαφορετικών επιπέδων και εφαρμογή τους σε
επίπεδο groups ή σταθμών εργασίας και
δυνατότητα «φωλιασμένων πολιτικών» (nested
policies) πολλών επιπέδων.
Δυνατότητα δημιουργίας custom αναφορών,
χρονοπρογραμματισμού τους και αποστολής
τους με email σε ομάδα διαχειριστών
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Χαρακτηριστικό

Απαίτηση

Συμμόρφωση με
κανονισμό GDPR

Ναι

Τεχνική
Υποστήριξη

Τεχνική υποστήριξη σε εργάσιμες ημέρες και
ώρες για 1 έτος

Αναβάθμιση
λογισμικού

Δυνατότητα δωρεάν αναβάθμισης λογισμικού
σε νεότερες εκδόσεις για 1 έτος

Συμμόρφωση
Προτεινόμενης
Προσφοράς

Σημείο Αναφοράς
Τεκμηρίωσης

Παράδοση αναλυτικών τεχνικών φυλλαδίων με
οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης όλων των
Τεχνικά Φυλλάδια
δομικών στοιχείων του λογισμικού και καλές
πρακτικές ασφάλειας
Έναρξη ισχύος

01.07.2021

Διάρκεια ισχύος

1 έτος

Χρόνος παράδοσης

<= 10 ημερών

Υπεύθυνος σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών: Παναγιώτης Κοντογιάννης, Προϊστάμενος Τμήματος Εκπαιδευτικής
Υπολογιστικής Υποδομής
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