ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ
ΚΕΝΣΡΟ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ

Πρόςκληςη Εκδήλωςησ Ενδιαφζροντοσ για Προμήθεια
Κρυπτογραφικών υςκευών

Προχπολογιςμόσ: € 1.450,00 (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ)

Θεςςαλονίκθ, Οκτϊβριοσ 2014
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Το Αριςτοτζλειο Πανεπιςτιμιο Θεςςαλονίκθσ καλεί όλουσ όςουσ ενδιαφζρονται να κατακζςουν
προςφορά για τθν για τθν προμικεια 50 κρυπτογραφικϊν ςυςκευϊν (USB tokens) για τισ ανάγκεσ
του ςυςτιματοσ θλεκτρονικισ αποςτολισ βακμολογίασ των μελϊν ΔΕΠ του ΑΠΘ, ςυνολικοφ
προχπολογιςμοφ 1.450,00 ευρώ, ςφμφωνα με τισ παρακάτω τεχνικζσ προδιαγραφζσ και όρουσ,
με κριτιριο ενδιαφζροντοσ τθ χαμηλότερη τιμή προςφοράσ για το ςφνολο τησ προμήθειασ.
Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να πάρουν πλθροφορίεσ για τθν υποβολι τθσ προςφοράσ από το
Κζντρο Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ του Α.Π.Θ. (1οσ όροφοσ κτιρίου Βιολογίασ), τισ εργάςιμεσ
θμζρεσ και ϊρεσ από 10.00π.μ. - 14.00μ.μ. (τθλ. 2310-9978479 - Υπεφκυνθ κ. Καλαμποκίδου)
Για τεχνικζσ πλθροφορίεσ, οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να επικοινωνιςουν με το Κζντρο
Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΚΗΔ) Α.Π.Θ. (1οσ όροφοσ κτιρίου Βιολογίασ), τισ εργάςιμεσ θμζρεσ
και ϊρεσ από 10.00π.μ. - 14.00μ.μ. (τθλ. 2310-998398 - Υπεφκυνοσ κ. Ι. Σαλματηίδθσ).
Για τθ ςυμμετοχι τουσ ςτθ διαδικαςία, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν τθν
προςφορά τουσ, ςτο Γραφείο Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ του ΚΗΔ ΑΠΘ (1οσ όροφοσ κτιρίου
Βιολογίασ, τκ. 54124) μζχρι τισ 17.10.2014 ημζρα Παραςκευή και ώρα 14:00 μμ.
Κάκε προςφορά που κατατίκεται είναι δεςμευτικι και κα πρζπει:
1. να ικανοποιεί (ι να υπερκαλφπτει, όπου προβλζπεται) το ςφνολο των απαιτοφμενων
χαρακτθριςτικϊν του Πίνακα Ι. Σε περίπτωςθ που από τθν προςφορά δεν είναι ξεκάκαρο αν
κάποιο προςφερόμενο χαρακτθριςτικό καλφπτει (ι υπερκαλφπτει) τα απαιτοφμενα
χαρακτθριςτικά του Πίνακα Ι, μπορεί να ηθτθκεί από το ΑΠΘ ςχετικι ζγγραφθ διευκρίνιςθ,
που κα είναι δεςμευτικι και κα αποτελζςει μζροσ τθσ τελικισ προςφοράσ από τον
ενδιαφερόμενο. Σε κάκε περίπτωςθ, εφόςον κεωρθκεί ότι δεν καλφπτεται κάποιο
απαιτοφμενο χαρακτθριςτικό, θ προςφορά κθρφςςεται άκυρθ ςτο ςφνολό τθσ.
2. να μθν υπερβαίνει τον ςυνολικό προχπολογιςμό
3. να περιλαμβάνει αναλυτική αναφορά των προςφερόμενων ειδών (είδοσ – τεχνικά
χαρακτθριςτικά που κα προςδιορίηουν μονοςιμαντα το προςφερόμενο είδοσ), ςυνολικό
κόςτοσ προςφοράσ (με ΦΠΑ), κακϊσ και κόςτοσ ανά είδοσ και ανά τεμάχιο για το ςφνολο
των προςφερόμενων ειδϊν.
4. να ιςχφει για χρονικό διάςτθμα τουλάχιςτον ζξι (6) μηνών από τθν ωσ άνω τελευταία
θμερομθνία κατάκεςθσ των προςφορϊν.
Το ΑΠΘ διατθρεί τθν πλιρθ και αποκλειςτικι ευχζρεια να ακυρϊςει, αναςτείλει, τροποποιιςει ι
μετακζςει χρονικά τθν παροφςα διαδικαςία χωρίσ προθγοφμενθ ενθμζρωςθ, κακϊσ και να
διακόψει διαπραγματεφςεισ ι ςυνομιλίεσ ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο, χωρίσ καμία ευκφνθ
ζναντι των ςυμμετεχόντων ι/και τρίτων προςϊπων. Επίςθσ, το ΑΠΘ δε δεςμεφεται για τθν τελικι
υλοποίθςθ τθσ προμικειασ.
Σε περίπτωςθ υλοποίθςθσ τθσ προμικειασ δίνεται προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από τθν
θμερομθνία αποδοχισ τθσ προςφοράσ για τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ.
Σθμειϊνεται ότι τον ανάδοχο βαρφνουν τα ζξοδα μεταφοράσ προσ το Κζντρο Ηλεκτρονικισ
Διακυβζρνθςθσ, οι κρατιςεισ υπζρ τρίτων και οι ειςφορζσ που ιςχφουν κατά το χρόνο υποβολισ
τθσ προςφοράσ, ανάλογα με τθν πθγι χρθματοδότθςθσ.
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Στον παρακάτω Πίνακα Ι δίνονται οι ελάχιςτεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ. Οι ενδιαφερόμενοι κα
πρζπει να ςυμπεριλάβουν ςτισ προςφορζσ τουσ αντίςτοιχο πίνακα ςυμπλθρωμζνο με τισ
απαντιςεισ τουσ.
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
Ποςότθτα
USB interface 1.1 & 2.0
Υποςτιριξθ κρυπτογραφικισ γεννιτριασ πάνω ςτο token
Υποςτιριξθ On-token key signing
Δυνατότθτα πολλαπλϊν κλειδιϊν
EEPROM μνιμθ
Πιςτοποίθςθ FIPS 140-2
Υποςτιριξθ Microsoft CAPI (CSP)
Υποςτιριξθ PKCS#12, Συμβατότθτα με ISO 7816
Υποςτιριξθ ςυμμετρικϊν αλγορίκμων DES, 3DES
Υποςτιριξθ μθ ςυμμετρικϊν αλγορίκμων RSA 1024-bit και
2048-bit
Υποςτιριξθ hashing αλγορίκμου SHA-1, SHA-2
Να υποςτθρίηει τα παρακάτω λειτουργικά ςυςτιματα:
Microsoft Windows, Linux, MacOS
Συνεργαςία με Internet Browsers: Microsoft Internet
Explorer, Μozilla Firefox, Opera, Safari
Θα πρζπει να ςυνοδεφεται από κατάλλθλο λογιςμικό (π.χ.
Smart Card Management System/Software), drivers (για
Windows, Linux, MacOS τουλάχιςτον), βιβλιοκικεσ, κλπ. με
υποςτιριξθ 3 ετϊν τουλάχιςτον από τθν οριςτικι παραλαβι
Εγγφθςθ ςυςκευισ 3 ετϊν τουλάχιςτον από τθν οριςτικι
παραλαβι
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