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Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ANTIVIRUS) ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ 

ΜΗΧΑΝΩΝ (VIRTUAL MACHINES) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ 
 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

  

Τα ελάχιστα απαιτούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά του λογισμικού προστασίας 

Εικονικών μηχανών VM που καλύπτουν τις ανάγκες του Δήμου περιγράφονται 

αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:   

  

A/A  
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ  ΑΠΑΙΤΗΣΗ  

 1  Γενικά    

1.1  Για την προστασία από κακόβουλο λογισμικό στα τερματικά και 

τους εξυπηρετητές  ,θα προσφερθούν σαράντα τέσσερις (44) 

άδειες antivirus χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους  

ΝΑΙ  

1.2  Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής και ο τύπος  NAI  

1.3  Υποστήριξη για τις εξής πλατφόρμες λειτουργικών συστημάτων:   

- Microsoft Windows 7, 8, 10  

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

ΝΑΙ  

                  

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

    Βόλος,     11/11/2019 

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ     Αριθμ. Πρωτ.:  96075 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΒΙΩΣΙΜΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ                                                               

  

ΤΜΗΜΑ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ          

Ταχ. Δ/νση : Σωσιπάτρου και Βηθλεέμ  

  

Ταχ. Κωδικας: 38 446 
Πληροφορίες:  Ηλίας Καλαντζής 
Τηλέφωνο: 2421353200 

Fax: 2421214666 
E-mail:  ekalantzis@volos-city.gr 
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1.4 Η προσφερόμενη λύση να είναι του ίδιου κατασκευαστή με το 

λογισμικό προστασίας που έχει ήδη ο Δήμος Βόλου στις 

εγκαταστάσεις του. 

ΝΑΙ 

1.5 Η προσφερόμενη λύση να μπορεί να εγκατασταθεί σε υποδομή 

Virtualization VMware ESXi 6.0 ή νεότερο και Proxmox VE 

platform: Proxmox VE 5.x hypervisor ή νεότερο 

NAI 

1.6 Η προσφερόμενη λύση να υποστηρίζει  την εγκατάσταση SVM 

και μέσα από την λύση της Microsoft SCVMM 2016 ή νεότερο.  

NAI 

1.7 Η προσφερόμενη λύση να μπορεί να προστατέψει τις εικονικές 

μηχανές με ένα Agent καθώς και Agentless. Θα πρέπει να 

μπορούν να συνυπάρχουν και οι 2 τεχνολογίες αυτές για τις 

μελλοντικές ανάγκες του Δήμου.  

NAI 

 2  Εξειδίκευση των απαιτήσεων προστασίας    

2.1  Δυνατότητα ανίχνευσης και καθαρισμού όλων των τύπων 

απειλών: viruses, trojans, dialers, spyware, jokes, hoaxes  

ΝΑΙ  

2.2  Δυνατότητα αυτόματης ανίχνευσης & καθαρισμού των 

προαναφερθέντων απειλών σε πραγματικό χρόνο  

ΝΑΙ  

2.3  Δυνατότητα επιλογής ανίχνευσης malware σε δικτυακές 

τοποθεσίες, on-demand και σε πραγματικό χρόνο   

ΝΑΙ  

2.4  Να παρέχεται cloud reputation database για αμεσότερη προστασία 

από νέες απειλές  

ΝΑΙ  

2.5  Δυνατότητα για SSL/TLS filtering στα πρωτόκολλα HTTPS, 

IMAPS,  

POP3S  

ΝΑΙ  

2.6  Δυνατότητα μπλοκαρίσματος όλων των σελίδων του Internet σε 

ένα client καθώς και διαχείριση των σελίδων που μπορούν να 

είναι διαθέσιμες στο χρήστη ανά κατηγορία, π.χ. αποτροπή 

επίσκεψης σε σελίδες social media, streaming videos.  

ΝΑΙ  

2.7  Δυνατότητα προστασίας σε δικτυακό επίπεδο με client based 

Firewall, με δυνατότητα φιλτραρίσματος σε επίπεδο θυρών και 

εφαρμογών σε εισερχόμενες και εξερχόμενες συνδέσεις.  

ΝΑΙ  

2.8  Δυνατότητα ανίχνευσης και αποτροπής botnet malware  ΝΑΙ  

2.9  Να υπάρχει εφαρμογή που να καταγράφει την κατάσταση του 

συστήματος (εφαρμογές, processes, services κ.α) σε μία χρονική 

στιγμή (snapshot) και να αποθηκεύει τα αποτελέσματα.  

ΝΑΙ  

 3  Απαιτήσεις απομακρυσμένης και κεντρικής διαχείρισης    
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3.1  Κεντρική διαχείριση όλων των clients, των τερματικών, και 

servers σε επίπεδο φυσικών μηχανών και εικονικών μηχανών απο 

μία κονσόλα διαχείρισης.   

ΝΑΙ  

3.2  Υποστήριξη πολλαπλών ομάδων και υπο-ομάδων με δυνατότητα 

εφαρμογής διαφορετικών πολιτικών για κάθε περίπτωση  

ΝΑΙ  

3.3  Λειτουργία προσωρινής απενεργοποίησης πολιτικής ανά client  ΝΑΙ  

3.4  Δυνατότητα για ομάδες διαχείρισης με βάση ιδιότητες 

υπολογιστών, π.χ. αυτόματη ομαδοποίηση υπολογιστών με  

Windows 10  

ΝΑΙ  

3.5  Εγκατάσταση & απεγκατάσταση της προστασίας μέσω κεντρικής 

κονσόλας (Remote deployment)  

ΝΑΙ  

3.6  Να παρέχεται ξεχωριστό εργαλείο ανίχνευσης τερματικών και 

push εγκατάστασης του παραπάνω ενιαίου πακέτου  

ΝΑΙ  

3.7  Επικοινωνία του software μόνο με IP, δηλαδή να δουλέψει σε 

περιπτώσεις όπου δεν υπάρχουν υπηρεσίες ονοματοδοσίας  

(DNS servers)  

ΝΑΙ  

3.8  Να μπορεί να γίνει αυτόματη ανίχνευση των τερματικών που 

βρίσκονται στο τοπικό δίκτυο, ακόμα κι αν αυτά δεν ανήκουν σε  

Active Directory  

ΝΑΙ  

3.9  Η προσφερόμενη λύση να είναι VDI compliant και να μπορεί να 

αφαιρεί εικονικά συστήματα από το σύστημα διαχείρισης που δεν 

είναι ενεργά για π.χ. παραπάνω από μια εβδομάδα και να 

ελευθερώνεται η άδεια license.   

ΝΑΙ  

3.10  Η επικοινωνία των servers και των clients να διασφαλίζεται μέσω 

certificate  

ΝΑΙ  

3.11  Να γίνεται ενημέρωση από το Internet από κεντρικό σημείο, από 

το οποίο στην συνέχεια θα ενημερωθούν όλοι οι clients του 

δικτύου  

ΝΑΙ  

3.12  Η προσφερόμενη λύση να μπορεί με την προσφερόμενη άδεια η 

μελλοντική επέκταση να ελέγχει τα συστήματα για γνωστές 

ευπάθειες όπως π.χ. Vulnerability scanning και να μπορεί να 

διαμοιράζει τα patches / fixes.  

ΝΑΙ  

3.13  Παρακολούθηση όλων των clients και παραγωγή reports και 

στατιστικών σε πολλές μορφές.  

ΝΑΙ  

3.14  Δυνατότητα ενιαίας καραντίνας αρχείων που ανιχνεύθηκαν για 

όλο το δίκτυο, με δυνατότητες προβολής clients ανά απειλή, 

εξαγωγή και εξαίρεση  

ΝΑΙ  
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3.15  Να παρέχεται εργαλείο ελέγχου κατάστασης αδειών και αριθμού 

ενεργοποιήσεων, ακόμα κι αν αυτές έχουν γίνει εκτός της 

κεντρικής κονσόλας. (stand alone εγκαταστάσεις)  

ΝΑΙ  

3.16  Να παρέχεται η δυνατότητα agentless προστασίας μηχανημάτων 

σε περιβάλλον VMWare χωρίς εγκατάσταση λογισμικού antivirus 

στο λειτουργικό σύστημα του εικονικού μηχανήματος  

ΝΑΙ  

  
 
 

 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ    ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
 

 

 

Α/

Α EΙΔΟΣ -ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ (€) ΦΠΑ (24%) € 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΠΟΣΟ ΜΕ 

ΦΠΑ  (€) 

1 Λογισμικό 
προστασίας Antivirus υπο
δομής Εικονικών 
μηχανών VM του Δήμου 
Βόλου 
 (για 1 έτος) 
 44 (άδειες)  2.000,00 480,00 2.480,00 

2 α)Εγκατάσταση και 
παραμετροποίηση του 
συστήματος διαχείρισης. 
β)Εγκατάσταση και 
παραμετροποίηση 
στον VMware Hypervisor 
του Δήμου Βόλου. 
γ)Δημιουργία των 
πολιτικών ασφαλείας του 
προγράμματος 
προστασίας. 
δ)Δημιουργία πακέτων 
εγκατάστασης για τους 
Servers & Workstations. 
  500,00 120,00 620,00 

 ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ  2.500,00 600,00 3.100,00 
 

 
 
 
  
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν μαζί με την οικονομική τους προσφορά : 
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Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνεται ότι 

μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους: 

 - Ότι είναι ενήμεροι ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) 

σε όλους τους οργανισμούς ασφάλισης που υπάγονται.  

- Ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.  

- Δεν έχει εκδοθεί εις βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για ένα από τους 

ακόλουθους λόγους του άρθ. 73 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 (συμμετοχή σε εγκληματική 

οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με 

τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας 

ανθρώπων). Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης 

ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (O.E. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές, β) στις 

περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.) τον διευθύνοντα σύμβουλο καθώς και όλα τα 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει τα πρωτότυπα των παραπάνω δικαιολογητικών 

στο Τμήμα Προμηθειών πρίν την απόφαση ανάθεσης. 

Ανάδοχος  θα αναδειχθεί  αυτός  που θα προσφέρει  τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ   

Η δαπάνη της παραπάνω προμήθειας θα βαρύνει τον ΚΑΕ 70.7134.206 του 

προϋπολογισμού έτους  2019  του Δήμου Βόλου. 

 Η παράδοση θα γίνει στο Τμήμα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Διαφάνειας 

(Σωσιπάτρου & Βηθλεέμ –ΤΚ 38 446 Ν.Ιωνία Βόλου) , τα έξοδα της οποίας θα βαρύνει 

τον Ανάδοχο. Η παράδοση απαιτείται να γίνει άμεσα μετά την απόφαση ανάθεσης στο 

μειοδότη, ώστε να καλυφθούν οι τρέχουσες ανάγκες του Δήμου. 

 Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές καλούνται να καταθέσουν αυτοπροσώπως ή να 

αποστείλουν τις προσφορές τους στο Τμήμα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 

Διαφάνειας (Σωσιπάτρου & Βηθλεέμ –ΤΚ 38 446 Ν.Ιωνία Βόλου) έως την  12/11/2019   

και ώρα 13:00, σε κλειστό φάκελο, με τα πλήρη στοιχεία   της επωνυμίας του 

ενδιαφερομένου και τον τίτλο της πρόσκλησης με τον αριθμό πρωτοκόλλου της.  

 

 
 Ο  Συντάξας 

Ο Αν/τής Προϊστάμενος 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Διαφάνειας 

 

Καλαντζής Ηλίας 
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