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Ταχ. Κώδικας  : 62 110 Σέρρες                                                          
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Τηλέφωνο        : 2321350362 
Fax                   : 2321350458                                             
Ε-mail              : xarizanou@serres.pkm.gov.gr                                             

                                                                                                                                           

                                      

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών ανανέωσης χρήσης 

(250) αδειών λογισµικού προστασίας από ιούς για Η/Υ (F-secure) και 7 αδειών (F-secure) 

λογισµικού προστασίας από ιούς για εξυπηρετητές (servers) για τις ανάγκες όλων των ∆/νσεων της 

ΠΕ Σερρών για το έτος 2017». CPV 48730000-4, Κωδ. NUTS:EL526 

 

 Η Περιφερειακή Ενότητα Σερρών προκειµένου να προχωρήσει στην παροχή υπηρεσιών ανανέωσης 

χρήσης (250) αδειών λογισµικού προστασίας από ιούς για Η/Υ (F-secure) και 7 αδειών (F-secure) 

λογισµικού προστασίας από ιούς για εξυπηρετητές (servers) για τις ανάγκες όλων των ∆/νσεων της ΠΕ 

Σερρών για το έτος 2017 και έχοντας υπόψη: 

 

1) Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010). 

2) Τον Οργανισµό Λειτουργίας των Υπηρεσιών της Π.Κ.Μ. (Π.∆.133/2010 ΦΕΚ 226/Α/27- 

12-2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3) Το Ν.4270/2014 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας… » (ΦΕΚ 143/Α). 

4) Το Ν.4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών» (ΦΕΚ 147/Α) 

όπως τροποποιήθηκε, συµπληρώθηκε και ισχύει, αρ. 118 «Απευθείας ανάθεση». 

5) Την αρ. 30110 385/27-1-2017 Απόφαση (ΦΕΚ Β/390/10-2-2017) του Περιφερειάρχη 

Κεντρικής Μακεδονίας περί µεταβίβασης αρµοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει».    

6) Το µε αριθ. πρωτ. 217820/1112/1-6-2017 έγγραφο του Τµ. ∆ιαφάνειας & Υποστήριξης 

Συστηµάτων της Π.Ε. Σερρών Α∆ΑΜ:17RΕQ001849531.  

7) Την µε αρ. 1127/27-6-2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Π.Κ.Μ µε 

Α∆Α:6∆727ΛΛ-ΡΝ1 περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης για την ανανέωση χρήσης (250) 

αδειών λογισµικού προστασίας από ιούς για Η/Υ και 7 αδειών λογισµικού προστασίας από 

ιούς για εξυπηρετητές (servers) για τις ανάγκες όλων των ∆/νσεων της ΠΕ Σερρών για το έτος 

2017. 

8) Την µε αρ. πρωτ. 347011/3550/23-8-2017 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης µε 

Α∆Α:ΩΞΕ57ΛΛ-Β7Β και Α∆ΑΜ:17REQ001849738 που καταχωρήθηκε µε α/α  2706 στο 

Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωµής της ΠΚΜ. 

9) Την µε αρ. 2108/22-11-2016 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ΠΚΜ µε 

Α∆Α:ΨΒΨ97ΛΛ-9ΛΥ που αφορά την ανάδειξη µελών επιτροπών αξιολόγησης διαγωνιστικών 

διαδικασιών της Π.Ε. Σερρών. 
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ανακοινώνει ότι προτίθεται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την  παροχή 

υπηρεσιών ανανέωσης χρήσης (250) αδειών λογισµικού προστασίας από ιούς για Η/Υ (F-secure) 

και 7 αδειών (F-secure) λογισµικού προστασίας από ιούς για εξυπηρετητές (servers) για τις 

ανάγκες όλων των ∆/νσεων της ΠΕ Σερρών για το έτος 2017, κατόπιν ανοιχτής πρόσκλησης προς 

τους ενδιαφερόµενους, σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α∆ΕΙΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 

A/A ΕΙ∆ΟΣ 
ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

Χρονική 

ισχύς 

Ενδεικτική 

τιµή 

µονάδας 

χωρίς 

ΦΠΑ 

Προϋπολ. 

∆απάνη χωρίς 

ΦΠΑ 

1 
Λογισµικό προστασίας για 

υπολογιστές 

Άδειες 

χρήσεις 
250 

Για ένα 

έτος  
13,94 3485,00 

2 
Λογισµικό προστασίας για 

εξυπηρετητές (servers) 

Άδειες 

χρήσεις 
7 

Για ένα 

έτος  
136,21 953,47 

 ΣΥΝΟΛΟ  4.438,47 

Φ.Π.Α. 1065,23 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5.503,70 

 

Το λογισµικό προστασίας από ιούς (F-secure) που θα ανανεωθεί στους υπολογιστές έχει τα ακόλουθα 

τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία θα πρέπει να καλύπτονται: 

 

• Κεντρική διαχείριση των λογισµικών προστασίας των υπολογιστών. Μέσω της κεντρικής 

διαχείρισης είναι δυνατή: 

o η αποµακρυσµένη εγκατάσταση και απεγκατάσταση του λογισµικού προστασίας στους 

υπολογιστές, 

o η διαµόρφωση πολιτικών προστασίας και η εφαρµογή τους σε οµάδες υπολογιστών, 

o η ενηµέρωση της βάσης δεδοµένων των ιών 

• Προστασία από ιούς & spyware, που παρέχει δυνατότητα προστασίας του υπολογιστή από ιούς, 

trojans, spyware, rootkits και άλλα κακόβουλα προγράµµατα. 

• Προληπτική, άµεση προστασία από άγνωστες απειλές, που παρακολουθεί τις εφαρµογές και τη 

συµπεριφορά τους και σταµατά δυνητικά επιβλαβείς δραστηριότητες σε πραγµατικό χρόνο. 

• Σάρωση e-mail, που έχει τη δυνατότητα ανίχνευσης κακόβουλου περιεχόµενου στην διακίνηση e-

mail ( IMAP4 , POP3 και SMTP ) έτσι ώστε  προστατεύει τους υπολογιστές από e-mail malware . 

• Σάρωση της κυκλοφορίας Web, που έχει τη δυνατότητα ανίχνευσης και µπλοκαρίσµατος τυχόν 

κακόβουλου περιεχόµενου στην web κυκλοφορία (πρωτόκολλο HTTP) έτσι ώστε παρέχεται 

πρόσθετη προστασία έναντι του malware. 

• Ασπίδα στο διαδίκτυο (Internet Shield).  Η ασπίδα  προσφέρει Firewall, έλεγχο εφαρµογών, και 

Intrusion Prevention (IPS). 

• Προστασία Περιήγησης στο διαδίκτυο, που παρέχει πρόσθετη προστασία κατά των επικίνδυνων 

ιστοσελίδων. 

• Έλεγχο συσκευών. Το λογισµικό προστασίας  επιτρέπει τον έλεγχο και την απενεργοποίηση των 

συσκευών του υλικού. 

 

Το λογισµικό προστασίας από ιούς (F-secure) που θα ανανεωθεί στους εξυπηρετητές (servers) έχει τα 

ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία θα πρέπει να καλύπτονται επίσης: 

 

• Προστασία από ιούς & spyware, που παρέχει δυνατότητα προστασίας του υπολογιστή από ιούς, 

trojans, spyware, rootkits και άλλα κακόβουλα προγράµµατα. 

• Προληπτική, άµεση προστασία από άγνωστες απειλές, που παρακολουθεί τις εφαρµογές και τη 

συµπεριφορά τους και να σταµατά δυνητικά επιβλαβείς δραστηριότητες σε πραγµατικό χρόνο. 
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• Σάρωση της κυκλοφορίας Web, που έχει τη δυνατότητα ανίχνευσης και µπλοκαρίσµατος τυχόν 

κακόβουλου περιεχόµενου στην web κυκλοφορία (πρωτόκολλο HTTP) έτσι ώστε παρέχεται 

πρόσθετη προστασία έναντι του malware. 

• Προστασία Περιήγησης στο διαδίκτυο, που παρέχει πρόσθετη προστασία κατά των επικίνδυνων 

ιστοσελίδων. 

 

   Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ανανεώσει το αντιϊκό λογισµικό στους εξυπηρετητές και στους 

υπολογιστές µε τη συνδροµή του προσωπικού του τµήµατος πληροφορικής της Π.Ε. Σερρών. 

    Η σύµβαση είναι ετήσια και η Π.Ε. Σερρών διατηρεί το δικαίωµα µετά τη λήξη της σύµβασης, να την  

ανανεώνει, εφόσον συµφωνεί και ο ανάδοχος, για ένα έτος κάθε φορά  µέχρι την καταγγελία της. 

 

 Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής. Η 

προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης ανέρχεται στο πόσο των 5.503,70 €, 

συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., η οποία έχει εγκριθεί µε την αρ. 1127/27-6-2017 απόφαση της 

Οικονοµικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. και υπάρχει Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης  µε  αρ. πρωτ 

347011/3550/23-8-2017 (Α∆Α:ΩΞΕ57ΛΛ-Β7Β, Α∆ΑΜ:17REQ001849738), η οποία καταχωρήθηκε µε 

α/α  2706 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωµής της ΠΚΜ. Η υλοποίηση του αντικειµένου της 

σύµβασης θα γίνει σε µία εφ’ άπαξ παραγγελία το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την 

τηλεφωνική ή έγγραφη παραγγελία. 

 

 Κάθε ενδιαφερόµενος θα αποστείλει την προσφορά του (Οικονοµική -Τεχνική) σε ένα 

κύριο σφραγισµένο φάκελο. Ο φάκελος κάθε προσφοράς θα περιέχει δύο (2) ξεχωριστούς 

υποφακέλους, έναν µε τον τίτλο Οικονοµική Προσφορά και ένα µε τον τίτλο  Τεχνική Προσφορά 

στην οποία θα δηλώνεται µε υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599 ότι οι τεχνικές προδιαγραφές του ήδη 

εγκατεστηµένου λογισµικού που πρόκειται να ανανεωθεί, όπως αυτές αναφέρονται παραπάνω, θα 

καλύπτονται πλήρως και απολύτως. 

Με το άνοιγµα του κυρίως φακέλου της προσφοράς, θα ανοιχθεί ο υποφάκελος «Τεχνική προσφορά» ο 

οποίος θα αξιολογηθεί αρχικά. Όσες προσφορές θα αξιολογηθούν θετικά  θα συνεχίσουν µε το 

άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών. Κάθε προσφορά που θα απορρίπτεται θα πρέπει να αιτιολογείται 

πλήρως.    

Κατόπιν των ανωτέρω, θα προκύψει ο οριστικός ανάδοχος ο οποίος θα πρέπει να προσκοµίσει 

απόσπασµα ποινικού µητρώου, φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 

άρθρο 80 του Ν. 4412/2016 κατά την υπογραφή της σύµβασης.  

Οι προσφορές µπορούν να κατατίθενται ή να αποστέλλονται ταχυδροµικώς στο γραφείο 217  2
ος

 

όροφος, Μεραρχίας 36 Σέρρες, Τ.Κ. 62110, τηλ. 2321350362 µέχρι και τις 11-9-2017, στις 2.30 µ.µ. 

 Οι προσφορές θα ανοιχτούν δηµόσια στα γραφεία της Υποδ/νσης Οικονοµικού-Ανθρ. Πόρων της Π.Ε. 

Σερρών στις 12-9-2017 και ώρα 8:30 π.µ. παρουσία της Επιτροπής αξιολόγησης προσφορών διαδικασιών 

απευθείας ανάθεσης κατόπιν διαπραγµάτευσης της Π.Ε. Σερρών. 

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Ενότητας 

Σερρών www.pkm.gov.gr 

 

  

 

                                                             Ο Αν. Πρ. της Υποδ/νσης Οικ/κού & Ανθρ. Πόρων 

                                                                                      Της Π.Ε. Σερρών 

 

 

                                                                                   Κοτζάογλου Σωκράτης 

             




