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Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη 

Φλώρινας "Βασιλικής Πιτόσκα" 

Ταχ. Δ/νση: Αργυροκάστρου 9 
 

Τ.Θ. - Πόλη: Τ.Θ. 121, Φλώρινα  

Τηλ.: 2385023118  

Ιστοσελίδα: https://libflorina.wordpress.com/  

E-mail: biblflor@otenet.gr  

Πληροφορίες: Κα. Μοστάκη Θεοδώρα  

  Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ RFID 

ΜΕΣΩ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 
«ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΠΙΤΟΣΚΑ» 

 
Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Φλώρινας  προτίθεται να προβεί στην προμήθεια εξοπλισμού 

RFID, βάσει τεχνικών προδιαγραφών που αναφέρονται στο παράρτημα I, και όπως αυτή 
περιγράφεται στο αριθμ. πρωτ.  177/24-9-2020 πρωτογενές αίτημα προς το Εφορευτικό Συμβούλιο 
(ΑΔΑ: Ω9ΙΥ46ΨΖΤ2-Θ72 & ΑΔΑΜ: 20REQ007368070 2020-09-24) και με την απόφαση Πρακτικό 21ο 
/25-9-2020 (ΑΔΑ:Ω05546ΨΖΤ2-ΞΥ0 & ΑΔΑΜ: 20REQ007373915 2020-09-25), με κριτήριο 
κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. 

 
Η μέγιστη συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη δεν πρέπει να ξεπερνάει τα (20.000,00) ευρώ 

χωρίς Φ.Π.Α. ή τα (24.800,00) ευρώ με Φ.Π.Α. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του 
προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα τη ΣΑ 
Ε544 του έργου με κωδικό 2020ΣΕ54400022 

Οι προσφορές κατατίθενται σε σφραγισμένο φάκελο, στον 1ο όροφο της Δημόσιας Κεντρικής 

Βιβλιοθήκης Φλώρινας, Αργυροκάστρου 9, Τ.Θ. 121, Φλώρινα στο Γραφείο της Προϊσταμένης από 28-

09-20 μέχρι και 02-10-2020 ώρα 11:00 π.μ. η οποία και ορίζεται ως ημερομηνία λήξης υποβολής των 

Προσφορών. Κάθε προσφορά θα γίνει επί του εντύπου που επισυνάπτεται στο Παράρτημα I της 

παρούσας πρόσκλησης. Οι ενδιαφερόμενοι θα φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη της έγκαιρης 

υποβολής των προσφορών τους. Οι προσφορές που θα υποβληθούν μετά την καθορισμένη 

ημερομηνία και ώρα, απορρίπτονται και επιστρέφονται στους ενδιαφερόμενους χωρίς να 

αποσφραγισθούν εκτός και αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Στην περίπτωση που κατά την 

ανωτέρω προθεσμία υποβολής προσφορών, ΔΕΝ υποβληθεί καμία προσφορά, η παρούσα 

πρόσκληση επαναλαμβάνεται καθώς η προθεσμία υποβολής προσφορών θα τεθεί σε χρονικό 

διάστημα που θα ορίσει η ίδια η Υπηρεσία με νεότερη πρόσκλησή της. 

Οι προσφορές θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να πληρούν απαρέγκλιτα τις προδιαγραφές 

του αιτήματος της Υπηρεσίας. Εναλλακτικές προσφορές ΔΕΝ γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες από την Υπηρεσία. 

Στις προσφορές που θα κατατεθούν, θα πρέπει να αναγράφεται ρητά ο χρόνος ισχύος τους. 

Σε περίπτωση που δεν αναφέρεται ο χρόνος ισχύος τους, αυτός θα ισχύει για δύο (2) μήνες από την 

παραλαβή τους (προσφορών) στην Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Φλώρινας. 
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Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την προμήθεια του εξοπλισμού RFID  είναι η 

Απευθείας Ανάθεση βάσει του Ν. 4412/2016 και συγκεκριμένα του άρθρου 118 το οποίο αναφέρει 

ότι όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ είναι κατώτερη των 20.000,00 € ισχύουν τα 

παραπάνω. Το κριτήριο ανάθεσης είναι η οικονομικότερη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης 

ποιότητας – τιμής. 

Κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τα άρθρα 73 και 80 του νόμου 4412/2016 (όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 του Ν. 4605/2019) είναι το απόσπασμα ποινικού μητρώου, καθώς και 

η φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Ακολούθως, σύμφωνα με το άρθρο 93 πρέπει να 

κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση ότι τα παραπάνω αποδεικτικά σε περίπτωση ανάθεσης θα 

προσκομιστούν. Η απόφαση ανάθεσης θα δημοσιευθεί στο ΚΗΜΔΗΣ σύμφωνα με το άρθρο 38. 

Αρμόδια για το άνοιγμα των προσφορών ορίζεται η Προϊσταμένη της βιβλιοθήκης κα 

Μοστάκη Θεοδώρα (στοιχεία επικοινωνίας για πληροφορίες 2385023118). Το άνοιγμα των 

προσφορών θα γίνει μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας υποβολής των 

προσφορών. 

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει κατόπιν έκδοσης σχετικού τιμολογίου και με την έκδοση 

χρηματικού εντάλματος από την υπηρεσία μας. Τον Ανάδοχο θα βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις, 

ήτοι 4% επί του καθαρού ποσού του τιμολογίου ως Παρακράτηση Φόρου Προμηθευτών Δημοσίου  

και 0,06% επί του καθαρού ποσού του τιμολογίου υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών και 0,07 % υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. 

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Π/Υ του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2020 και 

συγκεκριμένα τις εγκεκριμένες πιστώσεις της ΣΑ Ε544 του έργου με κωδικό 2020ΣΕ54400022 και τίτλο 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΥΤΗΣ (ΠΚ 2017ΣΕ544000036 2017 ΣΕ544000060 )στον  αντίστοιχο ΚΑΕ.  Η πληρωμή της 

δαπάνης θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού συστήματος eΠΔΕ, με τα απαιτούμενα για τις 

περιπτώσεις αυτές δικαιολογητικά. 

 

Φ.Π.Α.-Κρατήσεις-δικαιώματα τρίτων-επιβαρύνσεις 

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 

κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), άρθρο 375, παρ. 7 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει). Επί της εν 

λόγω κράτησης επιβάλλεται χαρτόσημο 3% και κράτηση υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20% επί του 

χαρτοσήμου 

β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 

κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Αρχής Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), άρθρο 350, παρ.3 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει). Επί της εν λόγω 

κράτησης επιβάλλεται χαρτόσημο 3% και κράτηση υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20% επί του χαρτοσήμου. 

γ) Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση 

φόρου εισοδήματος (4% για προμήθειες και 8% για παροχή υπηρεσιών) επί του καθαρού ποσού 

(άρθρο 64 του Ν. 4172/2013)δ) ο ΦΠΑ βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή. 

 
Ο μέγιστος χρόνος εκτέλεσης της προμήθειας θα ορισθεί με την υπογραφή σχετικής 

Σύμβασης και σύμφωνα με τους όρους του παρατήματος I της παρούσης κατόπιν έκδοσης Απόφασης 

Απευθείας Ανάθεσης από τον Πρόεδρο του Εφορευτικού Συμβουλίου της βιβλιοθήκης. 

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα της βιβλιοθήκης. 

 
Η Προϊσταμένη 

 
Μοστάκη Θεοδώρα 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 
 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ RFID 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 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. 

 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 τεχνικά φυλλάδια 

στα οποία να φαίνονται όλα τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά. 

 Οι ανάδοχοι πρέπει να διαθέτουν προηγούμενη εμπειρία σε ανάλογα έργα προμήθειας 

συστημάτων RFID σε βιβλιοθήκες. 

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

που προβλέπονται από τους κανονισμούς. 

 

Α. RFID - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 

Το εν λόγω σύστημα περιλαμβάνει ηλεκτρονικό εξοπλισμό και κάθε άλλο υλικό, εργασία, λογισμικό και 

υπηρεσία που χρειάζεται για την ασφαλή λειτουργία μίας σύγχρονης βιβλιοθήκης. Σκοπός του 

Ανάδοχου είναι η προμήθεια, εγκατάσταση και καλή λειτουργία του ολοκληρωμένου συστήματος RFID. 

Συγκεκριμένα, για το εν λόγω σύστημα RFID, ο ανάδοχος θα πρέπει να τηρήσει τα εξής: 

1. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση της ορθής υπόδειξης του βέλτιστου σημείου 

τοποθέτησης του ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την καλή λειτουργία του. 

2. 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 9001:2015. Η προσφορά θα πρέπει να 

περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού τις αντίστοιχες δηλώσεις συμμόρφωσης CE και τα 

πιστοποιητικά ISO-9001 για την κατασκευή του προσφερόμενου εξοπλισμού. 

3. 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. 

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

παραμετροποίηση (configuration – setup) στο προβλεπόμενο σημείο λειτουργίας. 

5. Ο ανάδοχος θα πρέπει να εφοδιάσει την Υπηρεσία με επαρκή manuals – prospectus – τεχνικά 

φυλλάδια καθώς και πλήρη σειρά Τεχνικών Εγχειριδίων και Οδηγιών Λειτουργίας. 
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Τεχνική Περιγραφή 

Παρακάτω παρατίθεται το σύνολο των ειδών που θα πρέπει να απαρτίζουν το ολοκληρωμένο σύστημα 

ασφάλειας βιβλιοθήκης RFID καθώς και η απαιτούμενη ποσότητα αυτών: 

 

1. RFID Σταθμός Εργασίας Προσωπικού Βιβλιοθήκης (εγγραφή δεδομένων σε RFID ετικέτες, 
ανάγνωση / ενημέρωση ετικετών, δανεισμός και επιστροφή υλικού) (1 τμχ) 

2. RFID πύλη ελέγχου κυκλοφορίας υλικού (1 τμχ) 
3. RFID Φορητός σαρωτής για απογραφή τεκμηρίων (1 τμχ) 
4. RFID Εκτυπωτής καρτών χρηστών (1 τμχ) 
5. Α) RFID ετικέτες για έντυπο υλικό (50.000 τμχ) 

B) RFID κάρτες χρηστών (600 τμχ) 
6. Α) Λογισμικό Διαμόρφωσης RFID Ετικετών (1 άδεια) 

Β) Λογισμικό Διαμόρφωσης RFID Καρτών Χρηστών (1 άδεια) 
7. Α) Υπηρεσία ολοκλήρωσης του RFID συστήματος με το λογισμικό ILS της βιβλιοθήκης 

Β) Υπηρεσίες εγκατάστασης εξοπλισμού και παραμετροποίησης λογισμικού 
Γ) Υπηρεσίες επικόλλησης ετικετών επικόλληση της ετικέτας ταυτοποίησης μέσω 
ραδιοσυχνοτήτων (RFID) και αντιστοίχηση της ετικέτας RFID με την εγγραφή στο KOHA 

8. Υπηρεσίες εκπαίδευσης προσωπικού της βιβλιοθήκης 

 

Αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις των επιμέρους παραπάνω ειδών: 

1. RFID Σταθμός Εργασίας Προσωπικού Βιβλιοθήκης με Η/Υ 

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. 

 Άδεια 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. 

 Ο σταθμός εργασίας θα πρέπει να προσφέρεται ολοκληρωμένος, δηλ. να περιλαμβάνει την 

κεραία RFID για την ανάγνωση τεκμηρίων και τον απαραίτητο Η/Υ για τη χρήση του λογισμικού 

δανεισμού ή μετατροπής τεκμηρίων. 
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2. RFID πύλη ελέγχου κυκλοφορίας υλικού 

Περιγραφή μοντέλου πύλης ασφαλείας και ελέγχου κυκλοφορίας υλικού. 

 Οπτική και ηχητική ένδειξη για μη εξουσιοδοτημένα τεκμήρια που διέρχονται από την πύλη 

 Συχνότητα λειτουργίας 13,56MHz 

 Συμβατότητα με πρότυπα ISO-15693, ISO-18000-3-A Mode 1 

 Συμβατότητα με ετικέτες που χρησιμοποιεί η βιβλιοθήκη (ISO-15693), NXP ICODE SLIX/SLIX2 

 Δυνατότητα αυτόνομης λειτουργίας (χωρίς διασύνδεση και έλεγχο μέσω ILS) 

 Κατάλληλη για όλους τους τύπους τεκμηρίων: βιβλία, CD, DVD 

 Πρόληψη για αποφυγή λανθασμένων συναγερμών 

 Διασύνδεση μέσω USB και Ethernet 

 Πλάτος διαδρόμου (κατ’ ελάχιστον) >1μ. 

 Ενσωματωμένος μηχανισμός μέτρησης πλήθους επισκεπτών με διαχωρισμό κατεύθυνσης 

(είσοδος/έξοδος) 

 Δυνατότητα τρισδιάστατης ανάγνωσης ανεξάρτητα του προσανατολισμού των ετικετών (3D) με 2 

κεραίες 

 

3. RFID Φορητός Σαρωτής για Απογραφή Τεκμηρίων 

Περιγραφή μοντέλου φορητού σαρωτή RFID για απογραφή τεκμηρίων. 

 Ηχητική και οπτική ένδειξη. 

 Δυνατότητα αναγνώρισης τεκμηρίων στο ράφι. 

 Δυνατότητα αυτόνομης  και εκτός δικτύου χρήσης. 

 

4. Εκτυπωτής καρτών χρηστών 

Περιγραφή μοντέλου εκτυπωτή καρτών. 

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

 Δυνατότητα έγχρωμης εκτύπωσης. 

 Τρόπος σύνδεσης: θύρα USB. 

 

5. RFID ετικέτες 

Περιγραφή μοντέλου ετικετών υλικού και καρτών χρήστη. 

 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 
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χρονική στιγμή επιθυμεί η βιβλιοθήκη. 

 

6. Λογισμικό 

 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. 

 

7. Υπηρεσίες ολοκλήρωσης, εγκατάστασης, παραμετροποίησης συστήματος, επικόλλησης ετικετών 

και μετατροπής της συλλογής της βιβλιοθήκης 

 Ο ανάδοχος με ιδία μέσα και σε συνεννόηση με την βιβλιοθήκη, θα πρέπει να προβεί στην 

τοποθέτηση των ετικετών στο υλικό που θα του υποδειχθεί. 

 Για τον προγραμματισμό των ετικετών ο ανάδοχος θα πρέπει να έρθει σε συνεννόηση με το 

προσωπικό της βιβλιοθήκης. 

 Ο ανάδοχος θα πρέπει να ολοκληρώσει τη διασύνδεση του συστήματος RFID με το υφιστάμενο 

σύστημα ILS της βιβλιοθήκης καθώς και να εγκαταστήσει τον εξοπλισμό στα σημεία που θα 

επιλεγούν. 

 

8. 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  

 Θα πρέπει να προβλέπεται η επιτόπια κατάρτιση για το προσωπικό της Δημόσιας Κεντρικής 

Βιβλιοθήκης Φλώρινας. 
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