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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

Στα πλαίσια της επιλογής αναδόχου με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, για 

την προμήθεια τριάντα (30) USB-token “Ασφαλής διάταξη δημιουργίας ψηφιακής υπογραφής” 

(ΑΔΔΥ) για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Λακωνίας. 

 

ΚΑΛΟΥΜΕ 

 

    

 

           Τους ενδιαφερόμενους υποψηφίους αναδόχους να υποβάλουν σε σφραγισμένο φάκελο 

οικονομική προσφορά, μέχρι την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2020 και μέχρι τις 14:00 μμ, στο 

Πρωτόκολλο της Δ/νσης Διοικητικού –Οικονομικού. Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει 

κατά την κατάθεσή του να συνοδεύεται από αίτηση, η οποία και θα λάβει αριθμό 

πρωτοκόλλου και υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 που θα αναφέρει ότι ο υποψήφιος 

ανάδοχος αποδέχεται τους όρους της παρούσας και θα παρέχει επακριβώς τα κάτωθι 

ζητούμενα.  

Μειοδότης θα αναδειχθεί εκείνος ο οποίος θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή σε 

ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Η παράδοση  των  ανωτέρω ειδών (με  ευθύνη,  μέριμνα  

και  δαπάνη  του  προμηθευτή) θα γίνει στο Διοικητήριο της   Π.Ε.  Λακωνίας, στην αρμόδια 

επιτροπή. 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη:  2.232,00€  (συμπ. Φ.Π.Α) 

 



Πληροφορίες παρέχονται στους ενδιαφερόμενους από το Τμ. Προμηθειών της 

Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Λακωνίας στα τηλ. 2731363186 και 2731363187 

κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες. Η πρόσκληση αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων της 

Π.Ε. Λακωνίας και στην ιστοσελίδα www.ppel.gov.gr της Περιφέρειας Πελοποννήσου. 
 
 

Τεχνικές προδιαγραφές: 

Σύμφωνα με την Αρχή Πιστοποίησης Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ), τα USB-token 
πρέπει να τηρούν τις παρακάτω προδιαγραφές: 

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

2. Υποστήριξη PKCS #11 εφαρμογής διαχείρισης (v2.01) 

3. Συμβατότητα µε Υποδοµή ∆ηµοσίου Κλειδιού ΕΡΜΗ (VSP Verisign), π.χ. 
SafeNet eToken Pro 

4. Συµβατό µε USB 1.1/2.0 και πιο συγκεκριμένα να υποστηρίζει τα ακόλουθα: 

i. Ψηφιακές υπογραφές RSA µε µήκος κλείδας µέχρι 2048 bits 

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

iii.  Κρυπτογράφηση/ αποκρυπτογράφηση µε τον αλγόριθµο 3DES 

iv. Υποστήριξη του αλγορίθµου SHA-1 

v. Συµµετρική κρυπτογραφία DES and Triple DES (56, 112 and 168 bit 
key length) 

vi. ∆ηµιουργία κλειδιού, υπογραφή δεδομένων, κρυπτογράφηση στην 
κάρτα 512-2048 768 RSA, στην κάρτα 56-168 DES ή ΑΕS 

vii. EEPROM μεγαλύτερη ίση των 64 Kbytes 

viii. Το λογισµικό και η εφαρμογή διαχείρισης να υποστηρίζεται σε 
λειτουργικό MS-Windows, Linux / Unix και MAC-OS 

 
 
 
 

Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ Η ΑΝΑΠ. 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
ΤΜ.ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Η ΑΝΠ.ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

     

ΕΛΕΝΗ 
ΚΟΥΛΟΥΡΗ 

ΜΕΤΑΞΙΑ 
ΚΟΚΚΟΝΟΥ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 
ΔΟΓΑΝΤΖΗ 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΕΡΟΥΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε.ΝΙΚΑ 

 
 


