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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

Η Πρόεδρος του Εφορευτικού Συμβουλίου της Δημόσιας Κεντρικής 

Βιβλιοθήκης Φλώρινας  

Προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για την γενική υπηρεσία με τίτλο  

« Προμήθεια εξοπλισμού RFID και υπηρεσίες απογραφής , μετάπτωσης και αναδρομικής 

καταλογογράφησης βιβλιογραφικών δεδομένων» 

προϋπολογισμού εβδομήντα δύο χιλιάδων εννιακοσίων δώδεκα ευρώ  (72912,00 ευρώ ) 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%  ,ήτοι καθαρού ποσούπενήντα οκτώ χιλιάδων οκτασίων 

ευρώ (58800,00 ευρώ ) και ΦΠΑ δεκατεσσάρων χιλιάδων εκατόν δώδεκα ευρώ  ( 14112 ,00 

ευρώ). 

Περιληπτικά ο διαγωνισμός αφορά:  

1. προμήθεια, εγκατάσταση και καλή λειτουργία του ολοκληρωμένου συστήματος 

RFID.  

2. Απογραφήτεκμηρίων/αντιτύπων στο πληροφοριακό σύστημα της βιβλιοθήκης. 

3. Το υλικό προς απογραφή αποτελεί σχεδόν το σύνολο των τεκμηρίων του 

παραρτήματος της δανειστικής παιδικής βιβλιοθήκης και εκτιμάται στα 13.000 

τεκμήρια.  

4. Αναδρομική καταλογογράφηση μέρους της συλλογής. 

5. Το σύνολο των τεκμηρίων είναι ήδη καταχωρημένα στο αυτοματοποιημένο 

λογισμικό βιβλιοθηκών ΑΒΕΚΤ και παράλληλα με τις διαδικασίες της απογραφής θα 

πραγματοποιηθεί και η μετάπτωση των βιβλιογραφικών δεδομένων στο νέο 

λογισμικό αυτοματοποίησης βιβλιοθηκών ανοιχτού κώδικα Koha. 

 

- Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά , βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας- τιμής. 

Φλώρινα  18-7-2019 
Αρ. Πρωτ. 173 



- Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει το ΠΔΕ ,κωδικός 2017ΣΕ54400036, 

του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019,της ΔΚΒΦ. 

- Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς 

φορείς  για διάστημα 180 ημερών από την επομένη της διενέργειας του 

διαγωνισμού. 

- Η διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης  ορίζεται σε 3 μήνες 

- Αναλυτική περιγραφή της ανωτέρω γενικής υπηρεσίας  καθώς και τα 

χρονοδιαγράμματα των διαδικασιών υπάρχουν στην αναλυτική προκήρυξη  

( αναρτητέα στο ΚΗΜΔΗΣ) . 

- Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών 

εγκαταστημένα σε :  

α. κράτη – μέλη της ένωσης  

β. κράτη- μέλη του Ευρωπαϊκού οικονομικού Χώρου 

γ. τρίτες χώρες που έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την  

Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης Δημοσίων Συμβάσεων.  

- Δημοσίευση της παρούσης διακήρυξης θα γίνει στο διαδικτυακό τόπο της 

Αναθέτουσας Αρχής  https://libflorina.wordpress.com/  και στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ . 
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