
 1 

                                        
 

 
 
 
 
 
 

      

                                                                                  
         
 
 
 

 
ΘΕΜΑ: «Πρώτη Πρόσκληση για κατάθεση Οικονομικής Προσφοράς Προμήθειας ασφαλούς 

διάταξης δημιουργίας ψηφιακής υπογραφής» 
 

Σας προσκαλούμε, σύμφωνα με την παρ. 3, άρθρο 120 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’), να 

μας ενημερώσετε μέσω οικονομικής προσφοράς για τη διάθεση ασφαλούς διάταξης 

δημουργίας ψηφιακής υπογραφής (5 τεμάχια). 

Η γραπτή προσφορά θα κατατεθεί γραπτώς μέχρι την Τρίτη, 03 Απριλίου 2018, και ώρα 

14:00 στα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, Μανδηλαρά 23, 2ος όροφος (υπόψη κ. Ν. Γεωργίου, κ. Μ. 

Μαστορογιάννη), είτε αυτοπροσώπως, είτε στο τηλεομοιότυπο 2410 538611 είτε με 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο mail@thess.pde.sch.gr. 

Η εξόφληση της δαπάνης θα γίνει σύμφωνα με το ν.2362/1995 περί Δημόσιου Λογιστικού 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, από τη Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου 

Λάρισας σε τραπεζικό λογαριασμό που θα μας υποδείξετε (αρ. ΙΒΑΝ-Φωτοτυπία πρώτης 

σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης). 

H απευθείας ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με κριτήρια που ορίζουν οι διατάξεις των 

άρθρων 118, 122 και 328 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄): 

α) τη δυνατότητα καλής και έγκαιρης εκτέλεσης  

β) την πιο οικονομική προσφορά και 

γ) τη συμμόρφωση προς τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές, 

για τη διάθεσή τους καθώς και το χρόνο παράδοσης τους, ήτοι: 

 
  

ΓΙΑ ΑΝAΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 
 
Λάρισα   28/3/2018 
Αρ. Πρ.:  3591 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

--- 
ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΤΜΗΜΑ Β’: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

Ταχ. Δ/νση: Μανδηλαρά 23 

Ταχ. Κώδικας: 41222 Λάρισα 

Πληροφορίες: Μ. Μαστορογιάννη 

Τηλέφωνο: 2410 539224 
Fax:  

e-mail: 
2410 538611 
mail@thess.pde.sch.gr 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Ανακοινοποίηση στο ορθό 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
1. ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ 5 

ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Α. ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

Όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών του παρόντος πίνακα είναι 
απαράβατοι επί ποινή αποκλεισμού και πρέπει να τεκμηριώνονται με 
αντίστοιχες υποχρεωτικές παραπομπές σε τεχνικά φυλλάδια 
(ενδεικτικά: prospectus, manuals κλπ) στην ελληνική ή στην αγγλική 
γλώσσα, τα οποία θα συνυποβάλλονται με την τεχνική προσφορά. 
Στην περίπτωση που ορισμένα από τα ζητούμενα τεχνικά 
χαρακτηριστικά δεν αναφέρονται σε τεχνικά φυλλάδια, η τεκμηρίωση 
θα γίνεται με παραπομπή σε σχετικές βεβαιώσεις της 
κατασκευάστριας εταιρίας. 

ΝΑΙ  

Β. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Β1. Ο προσφερόμενος εξοπλισμός πρέπει να είναι καινούριος, 
αμεταχείριστος και σύγχρονης τεχνολογίας με ανακοίνωση μέσα στους 
τελευταίους 8 μήνες πριν την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς, 
να κυκλοφορεί στην αγορά, και να μην υπάρχει ανακοίνωση περί 
αντικατάστασης/απόσυρσής του. Πρέπει να είναι κατάλληλος για 
τυπική χρήση δημιουργίας ψηφιακών υπογραφών σύμφωνα με τα 
οριζόμενα της Αρχής Πιστοποίησης Ελληνικού Δημοσίου όπως 
παρουσιάζεται στην ιστοσελίδα 
http://www.aped.gov.gr/more/obtainsignature/4-step1.html. 

ΝΑΙ  

B2. Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα: Windows Server 2003/R2 
- 2008/R2 - 2012/R2 - 7 - XP - Vista - 8 - 10, Linux. 

ΝΑΙ  

Β3. Υποστήριξη API & Standards PKCS#11, Microsoft CAPI, PC/SC, X.509 
v3 certificate storage, SSL v3, IPSec/IKE, MS minidriver, CNG. 

ΝΑΙ  

B4. EEPROM μεγαλύτερη ίση των 64 Kbytes NAI  

Β5. Πιστοποίηση ασφάλειας να είναι μεγαλύτερη ή ίση FIPS 140-1 Level 
2, CC EAL 4+. 

NAI  

B6. Συμβατότητα µε Υποδοµή ∆ηµοσίου Κλειδιού ΕΡΜΗ (VSP Verisign). NAI  

Β7. Συµβατό µε USB 1.1/2.0. NAI  

Β8. Ψηφιακές υπογραφές RSA µε µήκος κλείδας µέχρι 2048 bits. ΝΑΙ  

Β9. Δημιουργία ζευγών κλειδιών RSA μήκους μέχρι 2048 (μέγιστος 
αποδεκτός χρόνος δημιουργίας 30 sec) µε γεννήτορα πραγματικών 
τυχαίων αριθμών. 

ΝΑΙ  

Β10. Κρυπτογράφηση/ αποκρυπτογράφηση µε τον αλγόριθµο 3DES, 
υποστήριξη του αλγορίθµου SHA-1. 

ΝΑΙ  

Β11. Συµµετρική κρυπτογραφία DES and Triple DES (56, 112 and 168 bit 
key length), δηµιουργία κλειδιού, υπογραφή δεδοµένων, 
κρυπτογράφηση στην κάρτα 512-2048 768 RSA, στην κάρτα 56-168 DES 
ή ΑΕS. 

ΝΑΙ  

Γ. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Γ1. Όλα τα ζητούμενα είδη να παραδοθούν στην Υπηρεσία έτοιμα προς 
λειτουργία, μαζί με όλα τα απαραίτητα για τη λειτουργία και τη 
διασύνδεσή τους βοηθητικά προγράμματα δίνουν οι κατασκευαστές 
αυτών. 

ΝΑΙ  

Γ2. Να προσφερθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον δύο (2) 
έτη. Η εγγύηση καλής λειτουργίας περιλαμβάνει τη δωρεάν παροχή 
υπηρεσιών συντήρησης, επισκευής και τεχνικής υποστήριξης των 
συσκευών δηλ. την υποχρέωση επισκευής ή αντικατάστασης, τις 
εργασίες, την παραλαβή/παράδοση από/στο το χώρο της Υπηρεσίας, 

ΝΑΙ  
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τη μεταφορά των συσκευών και την onsite υποστήριξη. 
Στην περίπτωση που στην Υπηρεσία εφαρμόζονται ιδιαίτεροι όροι 
διαχείρισης του ηλεκτρονικού εξοπλισμού κατά την παροχή των 
ανωτέρω υπηρεσιών συντήρησης, επισκευής και τεχνικής υποστήριξης 
(πχ λόγω απορρήτου), αυτοί οι όροι καθορίζονται στις επιμέρους 
εκτελεστικές συμβάσεις της συμφωνίας πλαίσιο. 

Δ. ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Όπου γίνεται παραπομπή σε πρότυπα, αναφορά σε πιστοποιητικά, 
σήματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή τύπους, ή αναφορά σε ορισμένη 
παραγωγή ή προέλευση κ.λ.π.  κατά τις διατάξεις των άρθρων 54, 55 
και 56 του ν. 4412/2016 νοούνται και τα «ισοδύναμα». 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η Περιφερειακή Δ/ντρια Α/θμιας & 
Β/θμιας Εκπ/σης Θεσσαλίας 

 
 
 

Ελένη Αναστασοπούλου 


