
 

 

                          Κόνιτςα, 20/7/2020 
                         Αρ. Πρωτ.:  573 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ  

για υποβολή προςφορών για προμήθεια λογιςμικοφ διαςφνδεςησ ILS openABEKT με ςφςτημα 

τεχνολογίασ RFID 

Κωδ. Ζργου: 2020Ε54400001 

 

CPV: 48161000-4 Σύστημα διαχείρισης βιβλιοθηκών 

 

Η Δθμόςια Κεντρικι Βιβλιοκικθ Κόνιτςασ προςκαλεί τουσ ενδιαφερόμενουσ να υποβάλλουν προςφορζσ για τθν 

προμικεια εξοπλιςμοφ ολοκλθρωμζνου ςυςτιματοσ ταυτοποίθςθσ μζςω ραδιοςυχνοτιτων (RFID) με απευκείασ 

ανάκεςθ ςφμφωνα με το άρκρο 118 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/08.08.2016), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, 

ςφμφωνα με τα κάτωκι τεχνικά χαρακτθριςτικά: 

 

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ/ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Αντικείμενο του ζργου είναι θ ανάπτυξθ λογιςμικοφ με ςτόχο τθν διαςφνδεςθ τθσ πλατφόρμασ openABEKT με 

ςφςτθμα τεχνολογίασ RFID για φυλλομετρθτζσ πλοιγθςθσ ςτο διαδίκτυο (browsers). Το λογιςμικό αυτό κα πρζπει 

να ςυνοδεφεται μαηί με τθν κατάλλθλθ διεπαφι προγραμματιςμοφ εφαρμογϊν (API), θ οποία κα επικοινωνεί με τον 

κατάλλθλο υλικό εξοπλιςμό (hardware) για ετικζτεσ RFID. 

 

1.Λογιςμικό Σφπου Επζκταςησ 

1.1. Το λογιςμικό πρζπει να είναι ςυμβατό με τισ ςφγχρονεσ εκδόςεισ των εξισ φυλλομετρθτϊν: 

● Microsoft Edge 

● Google Chrome 

● Mozilla Firefox 

1.2 Το λογιςμικό πρζπει να είναι ςυμβατό με όλα τα λειτουργικά ςφςτθμα (operating systems) με τθν προχπόκεςθ 

ότι ζχει μία από τισ απαραίτθτεσ εκδόςεισ φυλλομετρθτι (βλ 1.1.). 

1.2 Διεπαφή Προγραμματιςμοφ Εφαρμογών (API) 

Η διεπαφι προγραμματιςμοφ εφαρμογϊν κα πρζπει να εκτελείται αυτόνομα ωσ διαδικτυακι υπθρεςία (web 

service) και να επιςτρζφει τα δεδομζνα τθσ ςε μορφι JSON (JavaScript Object Notation). 

Επιπροςκζτωσ να ζχει δφο (2) τουλάχιςτον τελικά ςθμεία (endpoints), αναλυτικά: 

Α. Σθμείο κατάςταςθσ αναγνϊςτθ 

Σκοπόσ: Επιςτρζφει τθν κατάςταςθ του αναγνϊςτθ RFID 

                                                                                                   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                                     

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

ΔΗΜΟΙΑ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΟΝΙΣΑ 

Σαχ. Δ/νςη : Κόνιτςα, 44100                             
Πληροφορίεσ: Περςεφόνθ Ντοφλια                   
Σηλ: 26550-22298, 29311                                   
FAX: 26550-22298 
e- mail: lib-koni@otenet.gr                                                                                         
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Β. Σθμείο ανάγνωςθσ ετικετϊν 

Σκοπόσ: Επιςτρζφει τα δεδομζνα των τεκμθρίων (κάρτεσ/ετικζτεσ RFID) που υπάρχουν ςτον αναγνϊςτθ ετικετϊν 

RFID. 

2. Σεχνική Περιγραφή 

2.1 Το λογιςμικό πρζπει να υλοποιθκεί με ςφγχρονεσ τεχνολογίεσ, ακολουκϊντασ τισ βζλτιςτεσ πρακτικζσ που 

προτείνουν οι εκδότεσ των φυλλομετρθτϊν πλοιγθςθσ ςτο διαδίκτυο και να προςκζτει ςτθν διαδικτυακι 

πλατφόρμα openABEKT τθν άμεςθ διαςφνδεςθ με το ςφςτθμα τεχνολογίασ ετικετϊν RFID. Αναλυτικά κα πρζπει να 

προςφζρει τισ παρακάτω δυνατότθτεσ: 

● Αναγνϊριςθ και αυτόματθ ςυμπλιρωςθ των απαραίτθτων πεδίων κατά τον δανειςμό τεκμθρίων από τθν 

βιβλιοκικθ με τθν χριςθ κουμπιοφ μζςα από τθν πλατφόρμα αντλϊντασ δεδομζνα από το ςφςτθμα ανάγνωςθσ 

καρτϊν RFID. 

● Αναγνϊριςθ και αυτόματθ ςυμπλιρωςθ των απαραίτθτων πεδίων κατά τθν επιςτροφι τεκμθρίων από τθν 

βιβλιοκικθ με τθν χριςθ κουμπιοφ μζςα από τθν πλατφόρμα αντλϊντασ δεδομζνα από το ςφςτθμα ανάγνωςθσ 

καρτϊν RFID. 

● Αναγνϊριςθ και αυτόματθ ςυμπλιρωςθ των απαραίτθτων πεδίων κατά τθν ανανζωςθ δανειςμοφ 

τεκμθρίων από τθν βιβλιοκικθ με τθν χριςθ κουμπιοφ μζςα από τθν πλατφόρμα αντλϊντασ δεδομζνα από το 

ςφςτθμα ανάγνωςθσ καρτϊν RFID. 

● Αναγνϊριςθ και αυτόματθ ςυμπλιρωςθ των απαραίτθτων πεδίων κατά τθν κράτθςθ για δανειςμό 

τεκμθρίων από τθν βιβλιοκικθ με τθν χριςθ κουμπιοφ μζςα από τθν πλατφόρμα αντλϊντασ δεδομζνα από το 

ςφςτθμα ανάγνωςθσ καρτϊν RFID. 

● Αναγνϊριςθ και αυτόματθ ςυμπλιρωςθ των απαραίτθτων πεδίων κατά τθν ακφρωςθ κράτθςθσ για 

δανειςμό τεκμθρίων από τθν βιβλιοκικθ με τθν χριςθ κουμπιοφ μζςα από τθν πλατφόρμα αντλϊντασ δεδομζνα 

από το ςφςτθμα ανάγνωςθσ καρτϊν RFID. 

● Αναγνϊριςθ και αυτόματθ καταμζτρθςθ - απογραφι του ςυνόλου των τεκμθρίων τθσ βιβλιοκικθσ και 

διαςταφρωςθ των δεδομζνων με τθ βάςθ δεδομζνων του OpenABEKT ζτςι ϊςτε να διαπιςτϊνονται τυχόν ελλείψεισ, 

απϊλειεσ και λανκαςμζνεσ ταξικετιςεισ. 

 

2.2 Το ςφςτθμα RFID πρζπει να υποςτθρίηει τθν κακθμερινι λειτουργία των εργαςιϊν τθσ βιβλιοκικθσ είτε 

αυτόνομα, είτε μζςω ειδικισ διεπαφισ προγραμματιςμοφ εφαρμογισ (API) που κα βαςίηεται ςε αναγνωριςμζνεσ 

κοινζσ πρακτικζσ (π.χ. REST). 

Το API κα παρζχει τθ δυνατότθτα διαςφνδεςθσ με τον εξοπλιςμό RFID απευκείασ από το UI του ILS openABEKT που 

χρθςιμοποιεί θ βιβλιοκικθ, μζςω λογιςμικοφ ςτον φυλλομετρθτι πλοιγθςθσ ςτο διαδίκτυο. 

Κατ’ ελάχιςτον, το API κα πρζπει να υλοποιείται ϊςτε να παρζχει ςθμεία ςφνδεςθσ (endpoints) για τθν άντλθςθ 

πλθροφοριϊν όπωσ: 

● πλθροφορίεσ RFID αναγνϊςτθ (status): τρζχουςα κατάςταςθ τθσ κεραίασ RFID και ςφαλμάτων 

ςυνδεςιμότθτασ 

● λίςτα τεκμθρίων: λίςτα με κωδικοφσ barcode/RFID των τεκμθρίων που τοποκετικθκαν επάνω ςτθν RFID 

κεραία. Η ανάγνωςθ κα γίνεται μαηικά και κα διαχωρίηονται οι κωδικοί τεκμθρίων από τουσ κωδικοφσ χρθςτϊν. π.χ. 

εάν μαηί με τα τεκμιρια αναγνωριςτεί ταυτόχρονα και μια κάρτα χριςτθ, κα λαμβάνεται υπόψθ αυτόματα κατά τθ 

διεκπεραίωςθ τθσ ςυναλλαγισ. 

Η πλθροφορίεσ τθσ διαςφνδεςθσ μεταξφ ILS και RFID API κα μορφοποιοφνται βάςει διεκνϊσ αναγνωριςμζνων 
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ανοιχτϊν μορφοτφπων, κατά προτίμθςθ JSON. 

 

3. Τπηρεςίεσ επικόλληςησ ετικετών και μετατροπήσ τησ ςυλλογήσ τησ βιβλιοθήκησ 

Ο ανάδοχοσ με ιδία μζςα και ςε ςυνεννόθςθ με τθν βιβλιοκικθ, κα πρζπει να προβεί ςτθν τοποκζτθςθ των 

ετικετϊν ςτο υλικό που κα του υποδειχκεί και ορίηεται ςτισ 30.000 τεκμιρια.  

Για τον προγραμματιςμό των ετικετϊν ο ανάδοχοσ κα πρζπει να ζρκει ςε ςυνεννόθςθ με το προςωπικό τθσ 

βιβλιοκικθσ. 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 

Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ, ςυμπεριλαμβανομζνων όλων των φορολογικϊν επιβαρφνςεων και του Φ.Π.Α., 

ανζρχεται ςτο ποςό των 24.000€. 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ: 

 

Ελάχιςτοσ χρόνοσ εγγφθςθσ ορίηονται τα δφο (2) ζτθ από τθν οριςτικι παραλαβι του ζργου. 

 

Προςφορζσ γίνονται δεκτζσ από τθν θμερομθνία ανάρτθςθσ ςτθν ιςτοςελίδα και τον πίνακα ανακοινϊςεων τθσ 

Βιβλιοκικθσ, θμζρα Δευτζρα 20/7/2020 ζωσ ημζρα Σετάρτη 29/7/2020 είτε ιδιοχείρωσ, είτε ταχυδρομικϊσ ςτθ 

Δθμόςια Κεντρικι Βιβλιοκικθ Κόνιτςασ, ςτθ διεφκυνςθ Χϊροσ Δθμοτικισ Αγοράσ, Τ.Κ. 44100, Κόνιτςα. Δεκτζσ 

γίνονται μόνο ενςφράγιςτεσ προςφορζσ. Σε αντίκετθ περίπτωςθ απορρίπτεται θ οικονομικι προςφορά. Στον 

φάκελο κα πρζπει να αναγράφεται «Προςφορά για τθν προμικεια λογιςμικοφ διαςφνδεςθσ ILS- RFID». 

 

Οι ενδιαφερόμενοι πρζπει να ζχουν ζδρα ςε χϊρα τθσ Ε.Ε. και να είναι φυςικά ι νομικά πρόςωπα που να μποροφν 

να αναλάβουν τθ ςυγκεκριμζνθ προμικεια. Επίςθσ, οφείλουν να προςκομίςουν επί ποινι αποκλειςμοφ τα εξισ: 

1. Αποδεικτικά προθγοφμενθσ εμπειρίασ ςε ανάλογα ζργα υλοποίθςθσ λογιςμικοφ διαςφνδεςθσ ILS με 

τεχνολογίεσ RFID. 

2. Ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ για τθ ςφνκεςθ και τθν οργάνωςθ τθσ ομάδασ ζργου, για το προςωπικό που κα 

διακζςει για τθ διοίκθςθ του ζργου, το αντικείμενο και το χρόνο απαςχόλθςθσ όλων των μελϊν τθσ ομάδασ, 

που κα πρζπει να περιλαμβάνει τουλάχιςτον ζναν πτυχιοφχο βιβλιοκθκονομίασ. Οι εργαςίεσ επικόλλθςθσ 

των ετικετϊν και μετατροπισ τθσ ςυλλογισ τθσ βιβλιοκικθσ πρζπει να γίνουν από εξειδικευμζνο προςωπικό 

και να λθφκοφν όλα τα μζτρα αςφαλείασ που προβλζπονται από τουσ κανονιςμοφσ. 

3. Πιςτοποίθςθ ςυςτιματοσ διαχείριςθσ κατά ISO 9001:2015. 

4. Οικονομικι προςφορά (ςφμφωνα με το παράρτθμα) 

5. Υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία να δθλϊνεται ότι: 

 ζλαβαν γνϊςθ των όρων τθσ πρόςκλθςθσ ενδιαφζροντοσ και τουσ αποδζχονται πλιρωσ και 

ανεπιφφλακτα 

 δεν ζχουν καταδικαςτεί για αδίκθμα ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ του δραςτθριότθτασ 

 δεν τελοφν ςε πτϊχευςθ, εκκακάριςθ, αναγκαςτικι διαχείριςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι άλλθ 

ανάλογθ κατάςταςθ 

 δεν τελοφν υπό διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ, ζκδοςθσ αναγκαςτικισ εκκακάριςθσ, αναγκαςτικισ 

διαχείριςθσ, πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι υπό άλλθ ανάλογθ διαδικαςία. 

 

Ο οικονομικόσ φορζασ ο οποίοσ κα επιλεγεί να του ανατεκεί θ ςφμβαςθ είναι υποχρεωμζνοσ να προςκομίςει προσ 

απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ από διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων των παρ.1 

και 2 του άρκρου 73 του Ν.4412/2016, τα παρακάτω δικαιολογθτικά: 
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1. Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου: Η υποχρζωςθ αφορά: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ 

(Ε.Π.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων 

εταιρειϊν (Α.Ε.), τον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

2. Φορολογικι ενθμερότθτα. 

3. Αςφαλιςτικι ενθμερότθτα (άρκρο 80 παρ. 2 του Ν. 4412/2016) 

 

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη προςφορά. 

 

  

 

Η αναπλ. Προϊςταμζνθ 

 

 

Περςεφόνθ Ντοφλια 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ: ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

 

 
Προςφζρων: 
 
 Αξία αριθμητικά Αξία Ολογράφωσ 

Εκτιμώμενο τίμημα του 
ζργου 
ςυμπεριλαμβανόμενου 
του αναλογοφντοσ Φ.Π.Α. 

24.000€ Είκοςι τζςςερισ χιλιάδεσ ευρϊ 

Ποςοςτό επί τοισ εκατό 
(%) τησ οικονομικήσ 
ζκπτωςησ 

  

υνολικό ποςό ζναντι του 
οποίου ο προςφζρων 
προτίθεται να εκτελζςει 
το ζργο 
ςυμπεριλαμβανόμενου 
του αναλογοφντοσ Φ.Π.Α. 

  

 

Η προςφορά ιςχφει και δεςμεφει τον/ τθν ……………………………………………………………………………………για 

εκατόν είκοςι θμζρεσ και εφόςον ηθτθκεί μπορεί να δοκεί παράταςθ τθσ ιςχφοσ τθσ. 

 
 
Για τον προςφζροντα 
 
 
 
 
 
 
(Σφραγίδα/ Υπογραφι Νόμιμου Εκπροςϊπου) 
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