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ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ
ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
ΜΕΩ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ ΣΗ
ΔΗΜΟΙΑ ΙΣΟΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑ
Η Δθμόςια Ιςτορικι Βιβλιοκικθ Ζαγοράσ προτίκεται να προβεί ςτθν προμικεια 12.000 βιβλιογραφικϊν
εγγραφϊν, βάςει βιβλιοκθκονομικϊν προδιαγραφϊν που αναφζρονται ςτο παράρτθμα I, και όπωσ αυτι
περιγράφεται ςτο αρικμ. πρωτ. 319/21-12-2020 πρωτογενζσ αίτθμα προσ το Εφορευτικό Συμβοφλιο (ΑΔΑ:
62ΑΨΟΕΡΖ-Γ9Λ & ΑΔΑΜ: 20REQ007890846 2020-12-21) και με τθν απόφαςθ Ρρακτικό 20ο Θζμα 3ο/21-122020 (ΑΔΑ: 6Ρ63ΟΕΡΖ-ΔΩΓ & ΑΔΑΜ: 20REQ007891050 2020-12-21), με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν
οικονομικότερθ προςφορά.
Η μζγιςτθ ςυνολικι προχπολογιςκείςα δαπάνθ δεν πρζπει να ξεπερνάει τα 20.000 ευρϊ με Φ.Ρ.Α. Η δαπάνθ
κα βαρφνει τισ πιςτϊςεισ του προχπολογιςμοφ οικ. ζτουσ 2021 του Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων
και ςυγκεκριμζνα τθ ΣΑ Ε544 του ζργου με κωδικό 2020ΣΕ54400033 και τίτλο «ΥΡΟΣΤΗΙΞΗ ΚΑΙ
ΕΚΣΥΓΧΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΙΣΤΟΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΖΑΓΟΑΣ (πκ 2017ΣΕ54400050).
Οι προςφορζσ κατατίκενται ςε ςφραγιςμζνο φάκελο ςτθν Δθμόςια Ιςτορικι Βιβλιοκικθ Ζαγοράσ, Ρλατεία
Αγίου Γεωργίου Τ.Κ. 37001 Ζαγορά ςτο Γραφείο τθσ Ρροϊςταμζνθσ από 28-12-2020 μζχρι και 08-1-2021 ϊρα
11:00 π.μ. θ οποία και ορίηεται ωσ θμερομθνία λιξθσ υποβολισ των Ρροςφορϊν. Κάκε προςφορά κα γίνει
επί του εντφπου που επιςυνάπτεται ςτο Ραράρτθμα I τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ. Οι ενδιαφερόμενοι κα
φζρουν αποκλειςτικά τθν ευκφνθ τθσ ζγκαιρθσ υποβολισ των προςφορϊν τουσ. Οι προςφορζσ που κα
υποβλθκοφν μετά τθν κακοριςμζνθ θμερομθνία και ϊρα, απορρίπτονται και επιςτρζφονται ςτουσ
ενδιαφερόμενουσ χωρίσ να αποςφραγιςκοφν εκτόσ και αν ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ. Στθν περίπτωςθ
που κατά τθν ανωτζρω προκεςμία υποβολισ προςφορϊν, ΔΕΝ υποβλθκεί καμία προςφορά, θ παροφςα
πρόςκλθςθ επαναλαμβάνεται κακϊσ θ προκεςμία υποβολισ προςφορϊν κα τεκεί ςε χρονικό διάςτθμα που
κα ορίςει θ ίδια θ Υπθρεςία με νεότερθ πρόςκλθςι τθσ.

Οι προςφορζσ κα πρζπει, επί ποινι αποκλειςμοφ, να πλθροφν απαρζγκλιτα τισ προδιαγραφζσ του αιτιματοσ
τθσ Υπθρεςίασ. Εναλλακτικζσ προςφορζσ ΔΕΝ γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ από τθν
Υπθρεςία.
Στισ προςφορζσ που κα κατατεκοφν, κα πρζπει να αναγράφεται ρθτά ο χρόνοσ ιςχφοσ τουσ. Σε περίπτωςθ
που δεν αναφζρεται ο χρόνοσ ιςχφοσ τουσ, αυτόσ κα ιςχφει για δφο (2) μινεσ από τθν παραλαβι τουσ
(προςφορϊν) ςτθν Δθμόςια Ιςτορικι Βιβλιοκικθ Ζαγοράσ.
Η διαδικαςία που κα ακολουκθκεί για τθν προμικεια των βιβλιογραφικϊν εγγραφϊν είναι θ Απευκείασ
Ανάκεςθ βάςει του Ν. 4412/2016 και ςυγκεκριμζνα του άρκρου 118 το οποίο αναφζρει ότι όταν θ
εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ ΦΡΑ είναι κατϊτερθ των 20.000,00 € ιςχφουν τα παραπάνω. Το
κριτιριο ανάκεςθσ είναι θ οικονομικότερθ προςφορά.
Κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ ςφμφωνα με τα άρκρα 73 και 80 του νόμου 4412/2016 (όπωσ τροποποιικθκε με
το άρκρο 43 του Ν. 4605/2019) είναι το απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου, κακϊσ και θ φορολογικι και
αςφαλιςτικι ενθμερότθτα. Ακολοφκωσ, ςφμφωνα με το άρκρο 93 πρζπει να κατατεκεί υπεφκυνθ διλωςθ ότι
τα παραπάνω αποδεικτικά ςε περίπτωςθ ανάκεςθσ κα προςκομιςτοφν. Η απόφαςθ ανάκεςθσ κα
δθμοςιευκεί ςτο ΚΗΜΔΗΣ ςφμφωνα με το άρκρο 38.
Αρμόδια για το άνοιγμα των προςφορϊν ορίηεται θ Ρροϊςταμζνθ τθσ βιβλιοκικθσ κα Ειρινθ Αναγνϊςτου
(ςτοιχεία επικοινωνίασ για πλθροφορίεσ 242602591) και το άνοιγμα των προςφορϊν κα πραγματοποιθκεί
ςτισ 08-1-2021 και ϊρα 11:30 π.μ.
Η πλθρωμι του αναδόχου κα γίνει κατόπιν ζκδοςθσ ςχετικοφ τιμολογίου και με τθν ζκδοςθ χρθματικοφ
εντάλματοσ από τθν υπθρεςία μασ. Τον Ανάδοχο κα βαρφνουν όλεσ οι νόμιμεσ κρατιςεισ, ιτοι 4% επί του
κακαροφ ποςοφ του τιμολογίου ωσ Ραρακράτθςθ Φόρου Ρρομθκευτϊν Δθμοςίου και 0,06% επί του
κακαροφ ποςοφ του τιμολογίου υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν και 0,07 % υπζρ τθσ
Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων.
Η δαπάνθ κα βαρφνει τον Ρ/Υ του Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων 2021 και ςυγκεκριμζνα τισ
εγκεκριμζνεσ πιςτϊςεισ τθσ ΣΑΕ 544 του ζργου με κωδικό 2020ΣΕ54400033 και τίτλο «ΥΡΟΣΤΗΙΞΗ ΚΑΙ
ΕΚΣΥΓΧΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΙΣΤΟΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΖΑΓΟΑΣ (πκ 2017ΣΕ54400050) ςτον ΚΑΕ 9499γ.
Η πλθρωμι τθσ δαπάνθσ κα πραγματοποιθκεί μζςω θλεκτρονικοφ ςυςτιματοσ eΡΔΕ, με τα απαιτοφμενα για
τισ περιπτϊςεισ αυτζσ δικαιολογθτικά.
Ο μζγιςτοσ χρόνοσ εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ κα οριςκεί με τθν υπογραφι ςχετικισ Σφμβαςθσ και ςφμφωνα
με τουσ όρουσ του παρατιματοσ I τθσ παροφςθσ κατόπιν ζκδοςθσ Απόφαςθσ Απευκείασ Ανάκεςθσ από τον
Ρρόεδρο του Εφορευτικοφ Συμβουλίου τθσ βιβλιοκικθσ.
Η παροφςα πρόςκλθςθ κα αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα τθσ βιβλιοκικθσ.
Η Ρροϊςταμζνθ
Ειρινθ Αναγνϊςτου

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ I
ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΣΩΛ ΒΗΒΙΗΟΓΡΑΦΗΘΩΛ ΔΓΓΡΑΦΩΛ

Ραραδοτζο τθσ ςφμβαςθσ κα είναι ζνα αρχείο με 12.000 βιβλιογραφικζσ εγγραφζσ (β.ε.) δομθμζνεσ
ςφμφωνα με τθ διάταξθ υλοποίθςθσ UNIMARC οι οποίεσ κα δθμιουργθκοφν ςτο ILS Koha είτε με πρωτότυπθ
καταλογογράφθςθ είτε με import από τισ υπάρχουςεσ διαςυνδεδεμζνεσ βάςεισ τθσ βιβλιοκικθσ μζςω του
πρωτοκόλλου Ζ39.50 . Οι β.ε. κα περιγράφουν ιςάρικμο αρικμό τεκμθρίων (μονογραφίεσ βιβλίων) τόςο
βιβλιογραφικά όςο και κεματικά. Επιπλζον, κα εμπεριζχουν ςθμεία πρόςβαςθσ ονομάτων των πνευματικά
υπεφκυνων όπωσ επίςθσ και πεδίο αντιτφπων (9xx). Υποχρεωτικά πρζπει να τθρθκοφν οι παρακάτω όροι προδιαγραφζσ.
1. Η βιβλιογραφικι περιγραφι των τεκμθρίων κα γίνει ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ περιγραφικισ
καταλογογράφθςθσ των AACR2 και τα πρότυπα βιβλιογραφικισ περιγραφισ ISBD.
2. Η κεματικι περιγραφι των τεκμθρίων κα γίνει:
(i). Σε ό,τι αφορά τθν ταξινόμθςθ, ςφμφωνα με το δεκαδικό ταξινομικό ςφςτθμα
Dewey. Να ςθμειωκεί ότι τα τεκμιρια είναι ιδθ ταξινομθμζνα από το προςωπικό τθσ
βιβλιοκικθσ ςφμφωνα με το δεκαδικό ταξινομικό ςφςτθμα Dewey. Συνεπϊσ, ςτισ β.ε.
κα μεταφερκεί θ εν λόγω ταξινόμθςθ θ οποία κα κατευκφνει εν πολλοίσ και τθ
κεματικι καταλογογράφθςθ. Ππου κρικεί απαραίτθτο μπορεί να γίνουν διορκϊςεισ.
(ii). Σε ό,τι αφορά τθ κεματικι καταλογογράφθςθ, εφόςον δεν υπάρχει ςτθ
βιβλιοκικθ κατάλογοσ κακιερϊςεων κα δθμιουργθκοφν νζεσ κακιερωμζνεσ
επικεφαλίδεσ (ονόματα προςϊπων, ςυλλογικϊν οργάνων, οικογενειακά ονόματα,
γεωγραφικά ονόματα, τίτλοι, κζματα ), αντλοφμενεσ από τουσ καταλόγουσ τθσ ΕΒΕ
και του Συλλογικοφ Καταλόγου των Δθμοςίων Βιβλιοκθκϊν.
3. Σχετικά με τα ςθμεία πρόςβαςθσ των πνευματικά υπεφκυνων (ονόματα προςϊπων, οικογενειακά
ονόματα, ςυλλογικά όργανα) όπου χρειαςτεί να γίνουν νζεσ κακιερϊςεισ ονομάτων, κα
ακολουκθκοφν οι κανόνεσ AACR2 και οι κατάλογοι τθσ ΕΒΕ και του Συλλογικοφ Καταλόγου των
Δθμοςίων Βιβλιοκθκϊν
Οι νζεσ επικεφαλίδεσ των περιπτϊςεων (2ii) & (3) (πεδία 60x & 7xx του UNIMARC) δεν κεωροφνται νζεσ
εγγραφζσ, αλλά αναπόςπαςτο ςτοιχείο των βιβλιογραφικϊν εγγραφϊν. Για τον λόγο αυτό ο ανάδοχοσ δεν κα
μπορεί να προβάλει καμία περαιτζρω αξίωςθ για τα ςχετικά πεδία των β.ε. UNIMARC.
Οι βιβλιογραφικζσ εγγραφζσ κα περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτο τα πεδία του UNIMARC του πίνακα που
ακολουκεί. Εγγραφζσ που δεν κα περιλαμβάνουν τα πεδία και υποπεδία με τθν ζνδειξθ
«Υποχρεωτικό» δεν κα παραλθφκοφν:

Πεδίο
001
005
010
100
101
102
105
106
200
205
210
215
225
Ρεδία 3xx με ζμφαςθ ςτα πεδία 305,320,
327 & 330
Ρεδία 60x & 676 ι 686
701
711
712
721
801

9xx
Οποιοδιποτε άλλο πεδίο τθσ διάταξθσ
UNIMARC κρικεί απαραίτθτο ϊςτε να
επιτευχκεί πλιρθσ βιβλιογραφικι
περιγραφι των τεκμθρίων

Παρατηρήςεισ
Υποχρεωτικό
Υποχρεωτικό
Υποχρεωτικό
Υποχρεωτικό
Υποχρεωτικό
Υποχρεωτικό
Υποχρεωτικό
Υποχρεωτικό
Υποχρεωτικό
Υποχρεωτικό

Υποχρεωτικό
Υποχρεωτικό
Υποχρεωτικό
Υποχρεωτικό
Απαραίτθτα ςτο πρϊτο πεδίο 801 με δείκτθ 0
πρζπει να αναγράφεται θ επωνυμία του
αναδόχου και ςτο δεφτερο πεδίο 801 με
δείκτθ 1 θ επωνυμία τθσ Βιβλιοκικθσ.
Υποχρεωτικό

Επιπλζον ο Υποψιφιοσ Ανάδοχοσ όςον αφορά τθν τεχνικι και επαγγελματικι του ικανότθτα για τθν παροφςα
διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ κα πρζπει ΥΡΟΧΕΩΤΙΚΑ να υποβάλει ςτθν προςφορά του τα εξισ:



Αποδεδειγμζνθ εμπειρία υπθρεςιϊν ειςαγωγισ βιβλιογραφικϊν δεδομζνων ςε Unimarc



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 υπεφκυνο διαχείριςθσ ζργου πιςτοποιθμζνο ςτθν
μεκοδολογία διαχείριςθσ ζργων PRINCE2® και τουλάχιςτον δφο πτυχιοφχουσ βιβλιοκθκονομίασ με
μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτθν επιςτιμθ τθσ πλθροφόρθςθσ.



Nα διακζτουν πιςτοποίθςθ ςυςτιματοσ διαχείριςθσ κατά ISO 9001:2015

Τπόδειγμα Οικονομικήσ Προςφοράσ

Α/Α

Περιγραφή

Αξία (€) χωρίσ ΦΠΑ

Σιμή
μονάδασ
1

Υπθρεςίεσ
καταλογογράφθςθσ,
ταξινόμθςθσ, ελζγχου
και επεξεργαςίασ
12.000 τεκμθρίων και
εγγραφισ τουσ ςε
θλεκτρονικό κατάλογο
με βάςθ τθ διάταξθ
Unimarc ςτο
λογιςμικό Koha τθσ
Δθμόςιασ Ιςτορικισ
Βιβλιοκικθσ Ζαγοράσ.

ΤΝΟΛΟ

φνολο

ΦΠΑ 24%

υνολική
αξία (€) με
ΦΠΑ

