
 

                         

                                                                                     

     Θεσσαλονίκη  11/3/2015  

     Αρ. πρωτ.  6019 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
για την προµήθεια προγράµµατος antivirus  

           

 

Η Εταιρία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. προκειµένου να αναθέσει µε τη διαδικασία 
πρόσκλησης ενδιαφέροντος την προµήθεια λογισµικού antivirus και 250 αδειών χρήσης του για εξυπηρετητές 
(server) και για τους υπολογιστές της ΕΥΑΘ για µία τριετία, σύµφωνα µε τον συνηµµένο πίνακα των τεχνικών όρων 
και προδιαγραφών  

 
Προσκαλεί 

Κάθε ενδιαφερόµενο να καταθέσει προσφορά σε σφραγισµένο φάκελο, µέχρι την Τρίτη 17/3/2015 και 14.00 στη 
διεύθυνση: 

Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.  
Τµήµα Προµηθειών, ∆.Υ. & Αποθηκών 
Τσιµισκή 98, 8ος όροφος, ΤΚ 54622, Θεσσαλονίκη 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

• Οι προσφορές θα εξεταστούν από την αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης και θα επιλεγεί ο προµηθευτής µε τη 
χαµηλότερη προσφερόµενη τιµή, από εκείνους των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές µε 
βάση τις συνηµµένες τεχνικές προδιαγραφές. 

• Το ποσοστό του αναλογούντος ΦΠΑ, θα αναφέρεται χωριστά. Σε διαφορετική περίπτωση θεωρείται ότι έχει 
συνυπολογισθεί στην τιµή της προσφοράς. 

• Οι προσφορές θα ισχύουν για 60 ηµέρες. 

• Η εξόφληση των τιµολογίων θα γίνει σε 45 µε 60 ηµέρες από την παραλαβή αυτών από το Τµήµα 
Προµηθειών - ∆Υ. & Αποθηκών, και την υπογραφή των σχετικών πρωτοκόλλων από την επιτροπή 
παραλαβής. 

 
Για οποιαδήποτε πληροφορία µπορείτε να απευθύνεστε στον κ. Κωνσταντίνο Γκλαβέρη ή στον κ. Μηνά 

Γραµµατικόπουλο στα τηλ. 2310 966 694/744.  

 
 
 

 Η Προϊσταµένη του Τµήµατος 
Προµηθειών, ∆.Υ. & Αποθηκών 

  
 
 

 Ελένη Παχατουρίδου 

            
               ΕΤΑΙΡΙΑ Υ∆ΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 

∆/ΝΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ∆.Υ. 
                 &  ΑΠΟΘΗΚΩΝ 
Πληρ.  Σπ. Πετρόπουλος 
Τηλ.   2310 966972,968,928 
Fax   2310 283117 
E mail promithies@eyath.gr  

                           

                         ΠΡΟΣ 

                Κάθε ενδιαφερόµενο 

 

          

 



 

 

A/A ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

 1 Γενικά    

1.1 
Για την προστασία από ιούς σε όλους τους εξυπηρετητές και υπολογιστές του 

έργου θα προσφερθούν άδειες antivirus χρονικής διάρκειας 3 ετών 
ΝΑΙ   

1.2 Να αναφερθεί ο κατασκευαστής  και ο τύπος NAI    

1.3 

Υποστήριξη για τις εξής πλατφόρμες λειτουργικών συστημάτων:  

MS Windows  XP  

MS Windows Vista  

MS Windows 7  

MS Windows 8 

MS Windows 2003 Server 

MS Windows 2008 Server 

MS Windows 2012 Server 

Linux 

MAC 

ΝΑΙ   

 2 Εξειδίκευση των απαιτήσεων:    

2.1 
∆υνατότητα ανίχνευσης και καθαρισμού όλων των τύπων απειλών: viruses, 

trojans, dialers, spyware, jokes,hoaxes 
ΝΑΙ   

2.2 
∆υνατότητα αυτόματης ανίχνευσης & καθαρισμού των προαναφερθέντων 

απειλών σε πραγματικό χρόνο 
ΝΑΙ   

2.3 
∆υνατότητα on-demand ανίχνευσης και σε πραγματικό χρόνο του δικτύου για 

malware 
ΝΑΙ   

2.4 ∆υνατότητα για host intrusion prevention system ΝΑΙ   

2.5 Κεντρική διαχείριση όλων των Antivirus των σταθμών εργασίας / server ΝΑΙ   

2.6 
Υποστήριξη πολλαπλών ομάδων και υπο-ομάδων με δυνατότητα εφαρμογής 

διαφορετικών ρυθμίσεων για κάθε περίπτωση 
ΝΑΙ   

2.7 
Εγκατάσταση & απεγκατάσταση της προστασίας μέσω κεντρικής κονσόλας 

(Remote deployment) 
ΝΑΙ   

2.8 
Αυτόματη ενημέρωση από το Internet από κεντρικό σημείο από το οποίο στην 

συνέχεια θα ενημερωθούν όλοι οι σταθμοί εργασίας και server του δικτύου 
ΝΑΙ   

2.9 Η ανανέωση των signature files να είναι incremental ΝΑΙ   

2.10 
Υποστήριξη τεχνολογιών heuristics/DNA/Smart Signatures για δυνατότητα 

ανίχνευσης άγνωστων ιών 
ΝΑΙ   

2.11 

Παρακολούθηση όλων των antivirus clients και παραγωγής report και 

στατιστικών σε πολλές μορφές (Text, CSV, Charts) αναγνώσιμα από εργαλεία 

SIEM 

ΝΑΙ   

2.12 

Η εγκατάσταση της Database της κονσόλας θα πρέπει απαραίτητα να γίνεται 

σε ένα υπολογιστή οπουδήποτε στο εσωτερικό δίκτυο της εταιρίας και όχι σε 

εξωτερικό δίκτυο π.χ. Cloud. 

ΝΑΙ   

 3 Επιπλέον απαιτήσεις:    

3.1 
Επικοινωνία του software μόνο με IP δηλαδή να δουλέψει σε περιπτώσεις 

όπου δεν υπάρχουν υπηρεσίες ονοματοδοσίας 
ΝΑΙ   

3.2 Rollback σε προηγούμενη έκδοση του Signature File. ΝΑΙ   

3.3 

Δυνατότητα δημιουργίας Bootable Media που να περιέχει το antivirus ώστε 

να δίνει τη δυνατότητα για καθαρισμό του συστήματος χωρίς να χρειάζεται να 

ξεκινήσει το λειτουργικό σύστημα. 

ΝΑΙ   

3.4 

Να περιέχεται εφαρμογή που να καταγράφει την κατάσταση του συστήματος 

(εφαρμογές, processes, services κ.α) σε μία χρονική στιγμή (snapshot) και 

αποθήκευση των αποτελεσμάτων για σύγκριση τους με την κατάσταση του 

συστήματος από διαφορετική χρονική στιγμή. 

ΝΑΙ   

3.5 
Να περιλαμβάνεται έλεγχος και ειδοποίηση για το αν υπάρχουν ενημερώσεις 

για το λειτουργικό σύστημα 
ΝΑΙ   

3.6 
Δυνατότητα κατεβάσματος ενημερώσεων που βρίσκονται σε δοκιμαστικό 

στάδιο 
ΝΑΙ   

3.7 

Δυνατότητα μπλοκαρίσματος όλων των σελίδων του Internet σε έναν 

υπολογιστή καθώς και διαχείριση των σελίδων που μπορούν να είναι 

διαθέσιμες στο χρήστη 

ΝΑΙ   



 

A/A ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

3.8 

Δυνατότητα κάθε client να μπορεί να γίνει update server για τους υπόλοιπους 

υπολογιστές του δικτύου χωρίς την εγκατάσταση κονσόλας διαχείρισης του 

προγράμματος. 

ΝΑΙ   

3.9 
Δυνατότητα εξαγωγής των ρυθμίσεων ενός client σε αρχείο και εισαγωγής 

των ρυθμίσεων σε άλλον client από το ίδιο αρχείο. 
ΝΑΙ   

 
 


