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ΘΕΜΑ:  Πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ  για τθν απευκείασ ανάκεςθ ςφμβαςθσ  

προμικειασ εγκατάςταςθσ και παραμετροποίθςθσ ανοιχτοφ λογιςμικοφ αυτοματοποίθςθσ 

βιβλιοκθκϊν ILS  . 

Σφμφωνα με τθν υπ’ αρικμό 34/28-11-2018 πράξθ του Εφορευτικοφ Συμβουλίου τθσ  ΔΚΒΦ 
και λαμβάνοντασ υπόψθ τθν ανάγκθ αναβάκμιςθσ των υπθρεςιϊν τθσ βιβλιοκικθσ με 

μετάβαςθ  του πλθροφοριακοφ τθσ ςυςτιματοσ ςε ανοικτό λογιςμικό ασηομαηοποίηζης 

βιβλιοθηκών  ILS, καθώς και ηις πιζηώζεις ηοσ προϋπολογιζμού οικ. Έηοσς 2018 

(Πρόγραμμα Δημοζίων Επενδύζεων) όπως έτοσν καηανεμηθεί ανά ΣΑΕ, 

αποθαζίζηηκε η απεσθείας ανάθεζη ζύμβαζης  για ηην προμήθεια σπηρεζιών 

εγκαηάζηαζης, παραμεηροποίηζης, εκπαίδεσζης και πιλοηικής εθαρμογής   

ολοκληρωμένοσ πληροθοριακού ζσζηήμαηος βιβλιοθηκών  . 
Κριτιριο κατακφρωςθσ αποτελεί θ πλζον ςυμφζρουςα για τθν Βιβλιοκικθ προςφορά . 

Συγκεκριμζνα κα γίνει:  

1. Εγκατάςταςθ  και παραμετροποίθςθ . 

2. Εκπαίδευςθ του προςωπικοφ ςτθ διαχείριςθ και ςτθ χριςθ εφαρμογϊν του νζου 

λογιςμικοφ. 

3. Πιλοτικι λειτουργία 

4.  Πλιρθσ υποςτιριξθ και ςυντιρθςθ του λογιςμικοφ ςε όλθ τθ διάρκεια του ζργου. 

Απαιτοφμενα προςόντα - κριτιρια 

Οι υποψιφιοι ανάδοχοι κα πρζπει να διακζτουν απαραίτθτα  τα ακόλουκα προςόντα: 

1. να διακζτουν πιςτοποίθςθ ςυςτιματοσ διαχείριςθσ κατά ISO 9001:2015 
2. να διακζτουν υπεφκυνο διαχείριςθσ ζργου πιςτοποιθμζνο ςτθν μεκοδολογία 

διαχείριςθσ ζργων PRINCE2® 
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Ωσ παραδοτζα ορίηονται τα ενδιάμεςα και τελικά προϊόντα και υπθρεςίεσ, που κα είναι 

ςφμφωνα με τουσ βιβλιοκθκονομικοφσ κανόνεσ. 

Με τθν κατακφρωςθ κα υπογραφεί ςφμβαςθ ανάμεςα ςτθ Βιβλιοκικθ και τον  

προμθκευτι. 

Η τελικι  τιμι ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ  24% δεν μπορεί να ξεπερνά τισ οκτϊ 

χιλιάδεσ ευρϊ  (8000 € ) .Η πλθρωμι κα γίνει με βάςθ τιμολόγιο του προμθκευτι μετά από 

τισ νόμιμεσ κρατιςεισ και μετά τθν υπογραφι του πρωτοκόλλου παραλαβισ από τθν 

επιτροπι παραλαβισ προμθκειϊν & υπθρεςιϊν τθσ Βιβλιοκικθσ. 

Η παροφςα πρόςκλθςθ κα αναρτθκεί  ςτον πίνακα ανακοινϊςεων του Κεντρικοφ κτιρίου 

και ςτθν ιςτοςελίδα τθσ  Βιβλιοκικθσ. 

Προςφορζσ  κα κατατεκοφν ςτα γραφεία τθσ Δθμόςιασ Κεντρικισ Βιβλιοκικθσ Φλϊρινασ, 

Αργυροκάςτρου 9,  53100 Φλϊρινα  με τουσ παρακάτω τρόπουσ: επί τόπου κατάκεςθ ι  

θλεκτρονικά ςτο mail:  biblflor@otenet.gr. Οι προςφορζσ κα αξιολογθκοφν τθν Τετάρτθ 

5/12/2018 και ϊρα 12.00 π.μ. ςτα γραφεία τθσ  ΔΚΒΦ. 

Επί του φακζλου ι ωσ τίτλοσ κα πρζπει να αναγράφεται θ επωνυμία του προςφζροντοσ και 

θ ζνδειξθ < προςφορά προμικειασ υπθρεςιϊν λογιςμικοφ>. Στο φάκελο ι επιςυναπτόμενα, 

επί ποινι αποκλειςμοφ, κα εμπεριζχονται: 

1. Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ( περ. α ,παρ. 2 , του άρκρου 80 του Ν. 4412/2016) 

2. Φορολογικι ενθμερότθτα ( περ. β , παρ. 2 , του άρκρου 80 του Ν. 4412/2016) 

3. Αςφαλιςτικι ενθμερότθτα ( περ. β , παρ. 2,  του άρκρου 80 του Ν. 4412/2016) 

4. Τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ 

του οικονομικοφ φορζα ( όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν , 

ςυγκρότθςθ ΔΣ ςε ςϊμα ςε περίπτωςθ Α.Ε. κτλ, ανάλογα με τθ νομικι μορφι του 

διαγωνιηόμενου),   τα οποία κα πρζπει να είναι ςε ιςχφ κακ’ όλθ τθ διάρκεια 

εκτζλεςθσ του ζργου. 

                                                                Η προϊςταμζνθ 

                                                          Βαρβάρα Ακαναςιάδου 
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