
 

 

                          Κόνιτσα,  7/7/2020 
                         Αρ. Πρωτ.:  486 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

για υποβολή προσφορών για προμήθεια εξοπλισμού ολοκληρωμένου συστήματος ταυτοποίησης μέσω 

ραδιοσυχνοτήτων (RFID) για τη λειτουργικότητα της βιβλιοθήκης 

Κωδ. Έργου: 2020ΣΕ54400001 

 

CPV 39155100-4: Εξοπλισμός βιβλιοθήκης 

 

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κόνιτσας προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προσφορές για την 

προμήθεια εξοπλισμού ολοκληρωμένου συστήματος ταυτοποίησης μέσω ραδιοσυχνοτήτων (RFID) με απευθείας 

ανάθεση σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/08.08.2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

σύμφωνα με τα κάτωθι τεχνικά χαρακτηριστικά: 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

1. RFID Σταθμός Εργασίας Προσωπικού Βιβλιοθήκης (1 τεμάχιο) 

Περιγραφή μοντέλου σταθμού ανάγνωσης, και εγγραφής δεδομένων σε RFID ετικέτες, δανεισμού και επιστροφής 

τεκμηρίων. 

• Υποστήριξη δυνατότητας εγγραφής δεδομένων για τα νέα βιβλία σε μια ετικέτα RFID και να επιβεβαιώνει 

ότι η εγγραφή έγινε σωστά. 

• Υποστήριξη δυνατότητας για ανανέωση, επιστροφή και δανεισμό τεκμηρίων με ετικέτες RFID και 

ενημέρωση του λογισμικού της βιβλιοθήκης σε πραγματικό χρόνο. 

• Παροχή οθόνης για τη θέση εργασίας του προσωπικού με τις λεπτομέρειες των τεκμηρίων που έχουν 

δανειστεί κατά τη διάρκεια της συναλλαγής. 

• Ταυτόχρονη αναγνώριση πολλαπλών τεκμηρίων. 

• Υποστήριξη πρωτόκολλου SIP2.0 για επικοινωνία με το ήδη εγκατεστημένο λογισμικό ILS της βιβλιοθήκης. 

• Μέριμνα από την πλευρά του αναδόχου ώστε τυχόν βελτιώσεις στο ILS να μην έχουν επιπτώσεις στη 

λειτουργία του RFID συστήματος, και αντίστροφα 

• Εξαγωγή ημερήσιων στατιστικών μετατροπής υλικού. 

• Προσφορά άδειας χρήσης λογισμικού μετατροπής υλικού από barcode σε RFID και ενεργοποίησης νέων 

ετικετών. 

• Λογισμικό RFID για το δανεισμό για άδειες χρήσης όσες και οι προσφερόμενοι σταθμοί. 

                                                                                                   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                     

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 

Ταχ. Δ/νση : Κόνιτσα, 44100                             
Πληροφορίες: Περσεφόνη Ντούλια                   
Τηλ: 26550-22298, 29311                                   
FAX: 26550-22298 
e- mail: lib-koni@otenet.gr                                                                                         
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2. RFID Φορητός Σαρωτής για Απογραφή Τεκμηρίων (1 τεμάχιο) 

• Ηχητική και οπτική ένδειξη. 

• Δυνατότητα αναγνώρισης τεκμηρίων στο ράφι. 

• Δυνατότητα αυτόνομης  και εκτός δικτύου χρήσης. 

3. Εκτυπωτής καρτών χρηστών (1 τεμάχιο) 

• Συμβατός με τον προσφερόμενο τύπο RFID καρτών και το προσφερόμενο software. 

• Δυνατότητα έγχρωμης εκτύπωσης. 

• Τρόπος σύνδεσης: θύρα USB. 

4. RFID ετικέτες (Για έντυπο υλικό 50.000 τεμάχια, για κάρτες χρηστών 1000 τεμάχια) 

• Υποστήριξη ISO 18000-3 και ISO 15693 ή ισοδύναμων. 

• Χωρητικότητα μνήμης τουλάχιστον 1024 bits. 

• Λειτουργία σε συχνότητα 13.56MHz για την εγγραφή/ ανάγνωση των δεδομένων. 

• Τα δεδομένα που αποθηκεύονται στις ετικέτες θα πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον μοναδικό 

αριθμό ταυτοποίησης του τεκμηρίου και την πληροφορία της βιβλιοθήκης.  

• Δυνατότητα επεξεργασίας, διαγραφής ή πρόσθεσης πληροφοριών στις ετικέτες οποιαδήποτε 

χρονική στιγμή επιθυμεί η βιβλιοθήκη. 

5. Λογισμικό (1 άδεια) 

• Κάθε συσκευή RFID θα πρέπει να διαθέτει δικό της ξεχωριστό λογισμικό. 

• Το συνοδευτικό λογισμικό RFID θα πρέπει να υποστηρίζει το πρωτόκολλο SIP2 για επικοινωνία με το 

σύστημα της βιβλιοθήκης σε πραγματικό χρόνο. 

• Το σύστημα θα πρέπει να λειτουργεί σε συχνότητα 13,56MHz. 

6. Υπηρεσίες Εκπαίδευσης Προσωπικού της βιβλιοθήκης 

• Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσφέρει υπηρεσίες εκπαίδευσης του προσωπικού της 

βιβλιοθήκης ώστε να είναι σε θέση να αναλάβει στη συνέχεια την παραγωγική λειτουργία του RFID 

συστήματος. 

• Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να χορηγήσει τεχνικά εγχειρίδια του συστήματος 

• Η κατάρτιση για το προσωπικό της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Κόνιτσας θα γίνει στην έδρα της 

Βιβλιοθήκης (Χώρος Δημοτικής Αγοράς, Κόνιτσα). 

 

Όλα τα είδη πρέπει να είναι καινούργια, άριστης ποιότητας και κατασκευής να μην φέρουν διαβρώσεις ή κακώσεις, 

οι τεχνικές τους προδιαγραφές πρέπει να είναι ίδιες με αυτές που ζητούνται από την υπηρεσία μας, να μην φέρουν 

ελαττώματα και να είναι έτοιμα προς χρήση. 

Κάθε προμηθευτής που εκδηλώνει ενδιαφέρον και καταθέτει σχετική προσφορά, είναι υποχρεωμένος επί ποινή 

αποκλεισμού να καταθέσει δήλωση ότι αυτά που προσφέρει συμφωνούν απόλυτα με τις τεχνικές προδιαγραφές. 

Ο εξοπλισμός θα πρέπει να είναι σύμφωνος με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να φέρει το σήμα CE όπου 

απαιτείται από τις τεχνικές προδιαγραφές καθώς και να διαθέτει το αντίστοιχο πιστοποιητικό δήλωση 

συμμόρφωσης CE. 
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 Όλα τα είδη θα πρέπει να έχουν εγγύηση τουλάχιστον ενός (1) έτους, εκτός εάν προδιαγράφεται διαφορετικά στην 

περιγραφή του υλικού, η οποία θα δοθεί επί ποινή αποκλεισμού με υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος. 

Η προσφορά κάθε προμηθευτή θα πρέπει να συνοδεύεται με τα απαραίτητα εγχειρίδια στα οποία να φαίνονται όλα 

τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά. 

Τα είδη θα παραδοθούν στις αυθεντικές συσκευασίες τους που δεν πρέπει να φέρουν αλλοιώσεις, σκισίματα ή 

εκδορές, εφόσον αφορούν ακέραιες ποσότητες. 

Οι εργασίες θα γίνουν από εξειδικευμένο προσωπικό και θα ληφθούν όλα τα μέτρα ασφαλείας που προβλέπονται 

από τους κανονισμούς. 

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση της ορθής υπόδειξης του βέλτιστου σημείου τοποθέτησης του 

ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την καλή λειτουργία του. 

Όλα τα ηλεκτρονικά είδη θα πρέπει να είναι κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται, να τηρούν τους ισχύοντες 

κανονισμούς ασφαλείας , να έχουν απαραίτητα τη σήμανση CE και η παραγωγή τους να καλύπτεται από 

πιστοποίηση ISO 9001:2000. 

Όλα τα συστήματα και υποσυστήματα θα πρέπει να συνοδεύονται με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα, καλώδια 

σύνδεσης και τροφοδοσίας και όλον τον αναγκαίο συμπληρωματικό εξοπλισμό για τη θέση του συστήματος σε 

παραγωγική λειτουργία. 

Ο ανάδοχος θα πρέπει επίσης να προσφέρει εγκατάσταση, έλεγχο καλής λειτουργίας και παραμετροποίηση 

(configuration – setup) στο προβλεπόμενο σημείο λειτουργίας. 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να εφοδιάσει την Υπηρεσία με επαρκή manuals – prospectus – τεχνικά φυλλάδια καθώς και 

πλήρη σειρά Τεχνικών Εγχειριδίων και Οδηγιών Λειτουργίας. 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

Ο συνολικός προϋπολογισμός, συμπεριλαμβανομένων όλων των φορολογικών επιβαρύνσεων και του Φ.Π.Α., 

ανέρχεται στο ποσό των 20.000€. 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ: 

 

Δεκτές γίνονται προσφορές που αφορούν το σύνολο του εξοπλισμού. 

 

Προσφορές γίνονται δεκτές από την ημερομηνία ανάρτησης στην ιστοσελίδα και τον πίνακα ανακοινώσεων της 

Βιβλιοθήκης, ημέρα Τρίτη 7/7/2020 έως ημέρα Παρασκευή 17/7/2020 είτε ιδιοχείρως, είτε ταχυδρομικώς στη 

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κόνιτσας, στη διεύθυνση Χώρος Δημοτικής Αγοράς, Τ.Κ. 44100, Κόνιτσα. Δεκτές 

γίνονται μόνο ενσφράγιστες προσφορές. Σε αντίθετη περίπτωση απορρίπτεται η οικονομική προσφορά. Στον 

φάκελο θα πρέπει να αναγράφεται «Προσφορά για την προμήθεια RFID». 

 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν έδρα σε χώρα της Ε.Ε. και να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που να μπορούν 

να αναλάβουν τη συγκεκριμένη προμήθεια. Επίσης, οφείλουν να προσκομίσουν επί ποινή αποκλεισμού τα εξής 

δικαιολογητικά: 

1. Δικαιολογητικά απόδειξης προηγούμενης εμπειρίας σε ανάλογα έργα τεχνολογίας RFID. 

2. Οικονομική προσφορά (σύμφωνα με το παράρτημα) 

3. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι: 

• έλαβαν γνώση των όρων της πρόσκλησης ενδιαφέροντος και τους αποδέχονται πλήρως και 

ανεπιφύλακτα 
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• δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας 

• δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη 

ανάλογη κατάσταση 

• δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής 

διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

 

Ο οικονομικός φορέας ο οποίος θα επιλεγεί να του ανατεθεί η σύμβαση είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει προς 

απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 

και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου: Η υποχρέωση αφορά: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης 

(Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων 

εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

2. Φορολογική ενημερότητα. 

3. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ. 2 του Ν. 4412/2016) 

 

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

 

  

 

Η αναπλ. Προϊσταμένη 

 

 

Περσεφόνη Ντούλια 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

 

 
Προσφέρων: 
 
 Αξία αριθμητικά Αξία Ολογράφως 

Εκτιμώμενο τίμημα του 
έργου 
συμπεριλαμβανόμενου 
του αναλογούντος Φ.Π.Α. 

20.000€ Είκοσι χιλιάδες ευρώ 

Ποσοστό επί τοις εκατό 
(%) της οικονομικής 
έκπτωσης 

  

Συνολικό ποσό έναντι του 
οποίου ο προσφέρων 
προτίθεται να εκτελέσει 
το έργο 
συμπεριλαμβανόμενου 
του αναλογούντος Φ.Π.Α. 

  

 

Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον/ την ……………………………………………………………………………………για 

εκατόν είκοσι ημέρες και εφόσον ζητηθεί μπορεί να δοθεί παράταση της ισχύος της. 

 
 
Για τον προσφέροντα 
 
 
 
 
 
 
(Σφραγίδα/ Υπογραφή Νόμιμου Εκπροσώπου) 
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