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ΑΡΘΡΟ 1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών (στο εξής
η Αναθέτουσα Αρχή) επαναπροκηρύσσει µε τους ίδιους όρους πρόχειρο µειοδοτικό
διαγωνισµό, συνολικού προϋπολογισµού δαπάνης τριάντα εφτά χιλιάδων ευρώ (37.000,00€)
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή µε αντικείµενο
την προµήθεια δικτυακού συστήµατος αποθήκευσης δεδοµένων, λογισµικού και υλικού
για άτοµα µε προβλήµατα όρασης και λογισµικό για διαχείριση ηλεκτρονικών πηγών.
(ΠΑΡΑΤΗΜΑ 1). Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισµό του έργου «Ενίσχυση και
εµπλουτισµός της Βιβλιοθήκης της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών» και συγκεκριµένα
τους κωδικούς 66.04 και 66.05 (υποέργο 22)
ΑΡΘΡΟ 2 ΟΡΙΣΜΟΙ

Οι ακόλουθοι όροι θα έχουν, πλην της περιπτώσεως που τα συµφραζόµενα απαιτούν
διαφορετικά, τις έννοιες που τους αποδίδονται στη συνέχεια:
Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού & Αξιολόγησης Προσφορών (Ε∆∆ΑΠ)
Το αρµόδιο συλλογικό όργανο που θα συγκροτηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή
στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισµού.
Αρµόδιος ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού
Η κ. Καραπανάγου, που παρέχει σχετικές µε το διαγωνισµό πληροφορίες
(τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 4801301 - e-mail: natassa@asfa.gr).
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ)
Οµάδα προσώπων, ορισµένη από την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία
εξουσιοδοτείται να εκπροσωπεί την Αναθέτουσα Αρχή στην εκτέλεση των
υποχρεώσεων, των δικαιωµάτων ή και των εξουσιών που της ανήκουν δυνάµει
της Σύµβασης και έχει την ευθύνη για την επίβλεψη της εκτέλεσης της
Σύµβασης από τον Ανάδοχο και την παραλαβή των Παραδοτέων του Έργου.

ΑΡΘΡΟ 3 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου, µε πλήρη διοικητική και
διαχειριστική αυτοτέλεια.
Ο ∆ιαγωνισµός θα διεξαχθεί σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία και ιδιαίτερα σύµφωνα µε:
Τις διατάξεις του Π.∆ 432/81 περί σύστασης Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας στα
Α.Ε.Ι όπως αυτές τροποποιήθηκαν µε την κοινή Υπουργική Απόφαση 679/22.08.1996, που
εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του εδ. γ΄ της παρ. 10 του άρθρου 2 του Ν. 2233/1994,

Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 « Προµήθειες ∆ηµοσίου Τοµέα & Ρυθµίσεις συναφών
θεµάτων» (ΦΕΚ 19/1-2-95 τεύχος Α’ )
Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του
Κράτους και άλλες διατάξεις».
Τις διατάξεις του Π.∆. 370/1995 «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας περί προµηθειών
του δηµόσιου τοµέα»
Την από 24/10/2008 απόφαση της Επιτροπής Ερευνών Α.Σ.Κ.Τ.
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί σε µία φάση στις 7/11/2008, ηµέρα Πέµπτη, στις 12.00 στον
Ειδικό Λογαριασµό Κονδυλίων Έρευνας της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών.

ΑΡΘΡΟ 4 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Η συµµετοχή στον προκηρυσσόµενο µε την παρούσα διαγωνισµό είναι ανοικτή, επί ίσοις
όροις, σε όσους πληρούν τις νοµικές, οικονοµικές και τεχνικές προϋποθέσεις που
προβλέπονται στην Προκήρυξη και διαθέτουν την απαιτούµενη επαγγελµατική επάρκεια και
εµπειρία.
Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτές οι προσφορές που είναι σύµφωνες µε όλους τους όρους, τις
προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές της Προκήρυξης, ενώ είναι δυνατό, κατά την κρίση της
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, να θεωρηθούν αποδεκτές και προσφορές που παρουσιάζουν
ασήµαντες αποκλίσεις ή περιορισµούς. Ως ασήµαντες αποκλίσεις ή περιορισµοί, νοούνται οι
αποκλίσεις και οι περιορισµοί που δεν επηρεάζουν την έκταση του Έργου ή την ποιότητα
εκτέλεσής του, δεν περιορίζουν, σε κανένα σηµείο, τα δικαιώµατα της Αναθέτουσας Αρχής ή
τις υποχρεώσεις του Προσφέροντος και δεν θίγουν την αρχή της ίσης µεταχείρισης των
Προσφερόντων.
Προσφορές που, κατά την κρίση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, είναι αόριστες και ανεπίδεκτες
εκτίµησης ή περιέχουν όρους αντίθετους προς την Προκήρυξη ή/και αιρέσεις,
χαρακτηρίζονται ως µη αποδεκτές και απορρίπτονται.
Τα έγγραφα της προσφοράς και της Σύµβασης καθώς και όλη η σχετική αλληλογραφία που
είναι δυνατό να απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, συντάσσονται στην ελληνική
γλώσσα.
ΑΡΘΡΟ 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Η Προκήρυξη αυτή αποτελείται από:
α. το παρόν Μέρος Α (Γενικοί και Ειδικοί Όροι)
β. το Παράρτηµα Ι- Τεχνική περιγραφή υλικού και λογισµικού
γ. το Παράρτηµα ΙΙ- Οικονοµική προσφορά
ΑΡΘΡΟ 6 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Στο διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές για το σύνολο ή µέρος του
προκηρυσσόµενου µε την παρούσα Έργου.

ΑΡΘΡΟ 7 ΜΕΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφέροντες µπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα πακέτα
ΑΡΘΡΟ 8 ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές τοποθετούνται µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, σε τρία (3) αντίτυπα,
δακτυλογραφηµένες και υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα.
Το ένα αντίτυπο θα φέρει την ένδειξη "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ" και θα υπερισχύει σε περίπτωση
ασυµφωνίας του µε τα υπόλοιπα αντίτυπα.
Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα πλήρη στοιχεία του
Προσφέροντα.
Παρακαλούµε όπως µας καταθέσετε την προσφορά σας έως τις 7/11/2008 µέχρι τις 11:00 στη
διεύθυνση :
ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ∆ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Α.Σ.Κ.Τ.
Πατησίων 42
10682 Αθήνα
Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
•

Η λέξη "ΠΡΟΣΦΟΡΑ" µε κεφαλαία γράµµατα

•

Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας ∆ιενέργειας

•

Ο πλήρης τίτλος της Προκήρυξης και ο αριθµός αυτής.

•

Τα πλήρη στοιχεία του Προσφέροντα.

Οι προσφορές πρέπει να συνταχθούν µε τον τρόπο, την τάξη, την αρίθµηση και τα
χαρακτηριστικά που καθορίζονται στην Προκήρυξη και να φέρουν την υπογραφή του
Προσφέροντα ή του Εκπροσώπου του, ενώ όλες οι σελίδες τους θα πρέπει να µονογράφονται
από τον ίδιο.
Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο
εκπρόθεσµα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.
Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή,
κατά την κρίση της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισµού. Όλες οι
διορθώσεις θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της προσφοράς.
Στο διαγωνισµό δε γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση
της αρµόδιας επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης εξοµοιώνεται µε αντιπροσφορά είναι
απαράδεκτη και δεν λαµβάνεται υπόψη.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους Προσφέροντες για δύο (2) ηµερολογιακούς µήνες
προσµετρούµενους από την επόµενη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού.

Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο µέσα
στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Σε περίπτωση που τα
τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω µεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν
στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο
µε την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή αποκλεισµού σε χωριστό
σφραγισµένο φάκελο επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Εξωτερικά, τόσο ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς όσο και ο φάκελος της
οικονοµικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
Προσφορές που δεν έχουν σε χωριστούς φακέλους την τεχνική προσφορά και την οικονοµική
προσφορά τοποθετηµένες µέσα στον κυρίως φάκελο θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό πρέπει υποχρεωτικά να έχουν υπογεγραµµένη κατά φύλλο,
τόσο την τεχνική όσο και την οικονοµική τους προσφορά.
Προσφορές µπορούν να υποβληθούν για τµήµα ή για το σύνολο των ειδών.
Κάθε οικονοµική προσφορά θα περιλαµβάνει συµπληρωµένους τους πίνακες οικονοµικής
προσφοράς οι οποίοι θα συνταχθούν µε βάση το υπόδειγµα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ IΙ της
παρούσας. Στους πίνακες οικονοµικής προσφοράς θα πρέπει να εµφανίζεται το κόστος των
προσφεροµένων προϊόντων, καθώς και το συνολικό κόστος της προσφοράς. Προϊόντα ή
υπηρεσίες για τα οποία δεν αναφέρεται κόστος, θεωρείται ότι παρέχονται χωρίς χρέωση. Σε
καµιά περίπτωση δεν πρέπει η προσφορά να περιλαµβάνει ασάφειες ως προς το κόστος,
κρυφά κόστη κλπ. Οι πίνακες οικονοµικής προσφοράς θα εµφανίζουν την τελική τιµή του
προσφερόµενου προϊόντος ή υπηρεσίας µετά από πιθανές εκπτώσεις.
Η τιµή χωρίς Φ.Π.Α. θα λαµβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών.
ΑΡΘΡΟ 9 ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές είναι δυνατό:
α. να υποβάλλονται στο Πρωτόκολλο του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας
Α.Σ.Κ.Τ. µέχρι τις 7/11/2008 και ώρα 11:00
είτε
β. να αποστέλλονται στη διεύθυνση που αναφέρεται στο άρθρο 8 µε οποιονδήποτε τρόπο,
όπου θα παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα
περιέρχονται στην Υπηρεσία ∆ιενέργειας µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας
διενέργειας του διαγωνισµού, µε ευθύνη του Προσφέροντος.
Η Υπηρεσία ∆ιενέργειας δεν αναλαµβάνει καµία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στην άφιξη
των προσφορών, από οποιαδήποτε αιτία, που αποστέλλονται µε τον ως άνω τρόπο.
Οι προσφορές που είτε υποβλήθηκαν µετά την καθορισµένη ηµεροµηνία είτε δεν έφθασαν
έγκαιρα στην Υπηρεσία ∆ιενέργειας, θα επιστρέφονται στους Προσφέροντες χωρίς να έχουν
αποσφραγισθεί.

ΑΡΘΡΟ 10

ΤΙΜΕΣ

Οι τιµές των προσφορών θα δοθούν υποχρεωτικά σε ΕΥΡΩ. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το
δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκµηρίωση του
κανονικού ή µη των προσφερόµενων τιµών, οι δε υποψήφιοι προµηθευτές υποχρεούνται να
παρέχουν αυτά
ΑΡΘΡΟ 11

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την
ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στην Προκήρυξη.
Η κατακύρωση του διαγωνισµού γίνεται στον προσφέροντα που έχει προσφέρει την
χαµηλότερη συνολική τιµή για κάθε πακέτο.
Μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης καταρτίζεται η σχετική Σύµβαση Προµήθειας του
υλικού, η οποία ρυθµίζει όλες τις λεπτοµέρειες για την εφαρµογή της Κατακύρωσης. Ο
ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προσέλθει για την υπογραφή της Σύµβασης εντός 5 ηµερών
από την κοινοποίηση της ηµεροµηνίας κατακύρωσης.

ΑΡΘΡΟ 12

ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Ως τόπος παράδοσης ορίζεται η Βιβλιοθήκη της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών.
Η παράδοση θα γίνει το αργότερο µέχρι τις 15 ∆εκεµβρίου 2008.
Ο προµηθευτής ειδοποιεί εγγράφως πέντε (5) ηµέρες πριν την παράδοση, ότι προτίθεται να
παραδώσει τον εξοπλισµό.
Η παραλαβή του εξοπλισµού του Έργου θα γίνεται από την Επιτροπή Παραλαβής που έχει
ορίσει η Επιτροπή Ερευνών.
ΑΡΘΡΟ 13

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Οι τιµές θα πρέπει να δίδονται σε Ευρώ, θα αναγράφονται δε ολογράφως και αριθµητικώς.
Η καταβολή της Συµβατικής Τιµής του Έργου θα γίνεται µε την οριστική παραλαβή των
προϊόντων.
Όλες οι πληρωµές θα γίνονται σε Ευρώ µε την προσκόµιση των φορολογικών στοιχείων που
προβλέπονται από τον Κ.Β.Σ και των λοιπών νοµίµων δικαιολογητικών που προβλέπονται
από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωµής και σε χρόνο προσδιοριζόµενο από την
αναγκαία διοικητική διαδικασία για την έκδοση των σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων.
Η πληρωµή του προµηθευτή θα γίνεται µε χρηµατικό ένταλµα, το οποίο εκδίδεται στο όνοµά
του, βάσει των νοµίµων δικαιολογητικών (τιµολόγιο, ασφαλιστική ενηµερότητα, δελτίο
φορολογικής ενηµερότητας, εξουσιοδότηση σε περίπτωση µη αυτοπροσώπου εµφανίσεως
του δικαιούχου κ.λ.π), µετά την οριστική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή από αρµόδια
επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 14

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι το Έργο θα εκτελεσθεί σύµφωνα µε
τους όρους και προϋποθέσεις της Σύµβασης και ότι τα υπό προµήθεια προϊόντα θα πληρούν
όλες τις ιδιότητες και χαρακτηριστικά που προβλέπονται στη Σύµβαση αυτή.
ΑΡΘΡΟ 15

ΚΥΡΩΣΕΙΣ- ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

Ο προµηθευτής υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα τους όρους και τις απαιτήσεις οι οποίες
αναγράφονται στην παρούσα προκήρυξη (συµπεριλαµβανόµενων και των παραρτηµάτων
της), τους όρους της προσφοράς του, καθώς και τις υποχρεώσεις της σύµβασης που θα
υπογραφεί µετά την κατακύρωση του έργου.
Έκπτωση προµηθευτή
Η αναθέτουσα αρχή έχει το δικαίωµα να κηρύξει έκπτωτο τον προµηθευτή, χωρίς να
καταβάλει οποιαδήποτε αποζηµίωση, αν αυτός δεν εκπληρώνει εγκαίρως και εντός των
συµβατικών προθεσµιών ή εκπληρώνει πληµµελώς τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή
παραβιάζει ουσιώδη όρο της παρούσας πρόσκλησης.
Για τη διαδικασία και τις συνέπειες της έκπτωσης εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 34
παράγραφος 4, 5, και 6 του Π.∆. 394/1996 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου».
Σε περίπτωση έκπτωσης προµηθευτή, η αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, κατά την κρίση του, να
κρατήσει µέρος ή το σύνολο του εξοπλισµού, καταβάλλοντας το αναλογούν συµβατικό
τίµηµα και πάντα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 34 του Π.∆. 394/1996 «Κανονισµός
Προµηθειών ∆ηµοσίου».
ΑΡΘΡΟ 16

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ

Ο προµηθευτής και η αναθέτουσα αρχή θα προσπαθούν να ρυθµίζουν καλόπιστα κάθε
διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις µεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της
σύµβασης.
Η διαφορά θα λύνεται από τα Ελληνικά ∆ικαστήρια σύµφωνα µε την κείµενη Ελληνική
Νοµοθεσία, εφαρµοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΠΑΤΡΑΣΚΙ∆ΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΑΚΕΤΟ 1 – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
α/α

Περιγραφή

∆ικτυακό σύστηµα αποθήκευσης
δεδοµένων
ΠΑΚΕΤΟ 2 – ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ
ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΟΡΑΣΗ
α/α
Περιγραφή
Πρόγραµµα ανάγνωσης οθόνης
2.
Πρόγραµµα σύνθεσης φωνής
3.
(text to speech)
Εκτυπωτής Braille
4.
Καµπίνα µείωσης θορύβου
5.
ΠΑΚΕΤΟ 3 α/α

Περιγραφή
Λογισµικό για διαχείριση
6.
ηλεκτρονικών πηγών
ΣΥΝΟΛΟ
(ΠΑΚΕΤΑ 1,2,3)

10000,00€
(συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α)
Ποσότητα
1
7000,00€
(συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α)
Ποσότητα
1
1
1
1
20000,00€
(συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α)
Ποσότητα
1
37000,00€
(συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α)

ΠΑΚΕΤΟ 1- ∆ΙΚΤΥΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Απαίτηση

Απάντηση προµηθευτή

Παραποµπή

Γενικά
To σύστηµα αποθήκευσης θα πρέπει να µπορεί να συνδεθεί στο τοπικό δίκτυο της Βιβλιοθήκης
(Εthernet 1Gbps) και να είναι απόλυτα συµβατό µε τους Servers* που είναι ήδη εγκατεστηµένοι.
• 2 ΙΒΜ xSeries 235 Servers µε λειτουργικό Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
• 2 Sun Servers µε λειτουργικό Solaris 9.0
Να αναφερθεί το µοντέλο και η εταιρεία κατασκευής.
Αριθµός µονάδων:
Rack mount
Υποστήριξη RAID
Να αναφερθεί το RAID που υποστηρίζει
Μονάδες Σκληρού ∆ίσκου
SATA ή SAS (αρχική χωρητικότητα σε TB)
∆υνατότητα επέκτασης σε δίσκους
(Να αναφερθεί η µέγιστη χωρητικότητα)
Λογισµικό διαχείρισης
Εγκατάσταση από εξειδικευµένο µηχανικό στο τοπικό
δίκτυο της Βιβλιοθήκης

ΝΑΙ
1
Μέχρι 2U
ΝΑΙ

>=1
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

Εγγύηση
Τουλάχιστον 3 χρόνια

ΝΑΙ

Πιστοποιητικό ISO 9001 του κατασκευαστή ή άλλα
πιστοποιητικά ποιότητος του µηχανήµατος.
Να φέρει το σήµα CE
Να προσκοµισθούν αντίγραφα των αντίστοιχων
πιστοποιητικών

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΠΑΚΕΤΟ 2- ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ H/Υ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ
ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΟΡΑΣΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Απαίτηση

Απάντηση προµηθευτή

Παραποµπή

Γενικά
Πρόκειται για τη δηµιουργία ενός σταθµού εργασίας που θα περιλαµβάνει τα ακόλουθα:

1. Πρόγραµµα ανάγνωσης οθόνης
Ποσότητα
Πρόγραµµα ανάγνωσης οθόνης µε δυνατότητα απεικόνισης σε
Braille display και επιπλέον δυνατότητα µεγέθυνσης έως και 32
φορές (για χρήστες µε µειωµένη όραση). Να γίνεται εκφώνηση
του κάθε κειµένου που εµφανίζεται στην οθόνη καθώς και των
εικόνων και κάποιων γραφικών. Να υποστηρίζει όλες τις
εκδόσεις των Windows και της ελληνικής γλώσσας.

1
ΝΑΙ

2. Πρόγραµµα σύνθεσης φωνής (text to speech)
Ποσότητα
Πρόγραµµα σύνθεσης φωνής (αντρική και γυναικεία φωνή)
στην ελληνική γλώσσα που να υποστηρίζει τα πρωτόκολλα
SAPI 4.0 και 5.0. Να είναι απόλυτα συµβατό µε όλες τις
εκδόσεις των Windows

1
ΝΑΙ

3. Εκτυπωτής Braille
Ποσότητα
Αµφίπλευρος εκτυπωτής σελίδων Α4 µε δυνατότητα απευθείας
εκτύπωσης των ηλεκτρονικών κειµένων σε µορφή Braille.

1
ΝΑΙ

4. Καµπίνα µείωσης θορύβου
Ποσότητα
Περιορισµός του θορύβου του εκτυπωτή Braille κάτω από τα
60dΒ

1
ΝΑΙ

ΠΑΚΕΤΟ 3- ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Απαίτηση

Γενικά: Λογισµικό διαχείρισης ηλεκτρονικών πηγών

Ποσότητα
1. Γενική Περιγραφή Πληροφοριακού Συστήµατος:
Ανάπτυξη λογισµικού για την ενοποίηση της πρόσβασης σε
ηλεκτρονικές βιβλιογραφικές πηγές, Online καταλόγους κοινού
(OPACs), βάσεις δεδοµένων, βάσεις πλήρους κειµένου και
άλλες πηγές που διαθέτει η Βιβλιοθήκη της Α.Σ.Κ.Τ., µέσα από
ένα προσαρµόσιµο, ευέλικτο περιβάλλον που υποστηρίζει
πολλούς ταυτόχρονους χρήστες, αναζητήσεις και πλοηγήσεις.
Η πλατφόρµα θα πρέπει να ολοκληρώνεται µέσα από ένα
περιβάλλον ενιαίας αναζήτησης, το οποίο παρέχει πρόσβαση
σε ποικίλα ηλεκτρονικά αποκτήµατα (holdings) του
συστήµατος Geac-Advance της Βιβλιοθήκης της Α.Σ.Κ.Τ.
Επίσης, το σύστηµα θα πρέπει να προσφέρει στο προσωπικό
της Βιβλιοθήκης εργαλεία για τη διαχείριση του συνόλου των
ηλεκτρονικών πηγών.

1
ΝΑΙ

Απάντηση προµηθευτή

Παραπ
οµπή

2. Χρήση του Πληροφοριακού Συστήµατος:
Το υπό ανάπτυξη λογισµικό θα πρέπει να προσφέρει της εξής
δυνατότητες:
Ταυτόχρονη αναζήτηση σε πολλαπλές ηλεκτρονικές
πηγές
Πρόσβαση σε συγκεκριµένες πηγές βάσει δικαιωµάτων
Παροχή ανεξάρτητων συνδέσµων που δεν απαιτούν
χρονοβόρες διαδικασίες για το προσωπικό της
Βιβλιοθήκης
Σύνδεση µε πηγές που παρέχουν συµπληρωµατικό
περιεχόµενο
3. Λειτουργικότητα Πληροφοριακού Συστήµατος:
Το υπό ανάπτυξη λογισµικό θα πρέπει να διαθέτει τις
δυνατότητες λειτουργικότητας:
3.1.
Ενιαίο περιβάλλον αναζήτησης και διαχείριση
αποτελεσµάτων
3.1.1. Ταυτόχρονη αναζήτηση σε
απεριόριστο αριθµό ποικίλων
εµπορικών ή ιδιωτικών πηγών,
συµπεριλαµβανοµένων και
διαδικτυακών µηχανών αναζήτησης
3.1.2. Υποστήριξη πολυγλωσσικής
αναζήτησης, συµµόρφωση µε
Unicode
3.1.3. Αυτόµατη συνένωση και ολοκλήρωση
των αποτελεσµάτων που
προέρχονται από ποικίλες πηγές.
3.1.4. ∆υνατότητα επιλογής ανάµεσα στον
καθορισµό των πληροφοριακών
πηγών και τη χρήση
προκαθορισµένης λίστας πηγών.
3.2.
Ευέλικτη σύνταξη ερωτηµάτων
3.3.
∆ιαδικασίες παρακολούθησης της προόδου της
αναζήτησης και ανάλυσης των αποτελεσµάτων.
3.4.
Επιλογή, µορφοποίηση (πχ MARC, Dublin
Core, tagged ISBD κτλ), ταξινόµηση,
φιλτράρισµα και οµαδοποίηση των
αποτελεσµάτων βάσει κριτηρίων που ορίζονται
από το σχεδιαστή ή τον χρήστη πριν ή/και µετά
την αναζήτηση.
3.5.
Ανίχνευση διπλότυπων αποτελεσµάτων και
διαχωρισµός τους µε βάση ποικίλα επιλέξιµα
κριτήρια (πεδία αποτελεσµάτων).
3.6.
Επεξεργασία των αποτελεσµάτων καθώς αυτά
ανακτώνται.
3.7.
Αποθήκευση των αποτελεσµάτων σε τοπικό
αποθηκευτικό µέσο σε διάφορες µορφές (πχ
html, txt, αποστολή µε e-mail, δηµοσίευση στο
WWW κτλ)
3.8.
Αναζήτηση σε ποικίλα συστήµατα
αυτοµατοποίησης βιβλιοθήκης (εσωτερικός
δανεισµός, κτλ) χρησιµοποιώντας το ιδιωτικό
περιβάλλον ή πρωτόκολλο για κάθε σύστηµα,
µε τη δυνατότητα ανάκτησης πληροφοριών
διαθεσιµότητας, υποβολής αιτηµάτων κτλ.
Απαραίτητη η διασύνδεση ως τοπικού
καταλόγου µε το λογισµικό ADVANCE.
3.9.
∆ιαλειτουργικότητα µε υπηρεσίες
διεκπεραίωσης και συστήµατα τρίτων, τα οποία
παρέχουν συµπληρωµατικό περιεχόµενο µε
άµεση ή ενδιάµεση πρόσβαση (παροχείς,
document delivery).
3.10.
Λειτουργικότητα διασύνδεσης
3.10.1. Περαιτέρω αναζήτηση/πλοήγηση
βασισµένη σε συγκεκριµένα πεδία
ενός συνόλου αποτελεσµάτων.
3.10.2. Παροχή άµεσης σύνδεσης σε κάθε
αποτέλεσµα για άµεση µετάβαση
στην πηγή σε πραγµατικό χρόνο.
3.10.3. Χρήση OpenURL για επεκτασιµότητα
των παρεχόµενων υπηρεσιών
4. Εξουσιοδότηση και πιστοποίηση Πληροφοριακού
Συστήµατος:

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Το υπό ανάπτυξη λογισµικό θα πρέπει να παρέχει τις
παρακάτω δυνατότητες λειτουργικότητας:
4.1 Ευρεία επιλογή ανάµεσα σε µεθόδους πιστοποίησης
– IP address, username/password, proxy wrapper,
direct proxy, rewriting proxy, referring URL,
OpenURL, ενδιάµεση πρόσβαση, συνεργασία µε
αποµακρυσµένα ή τοπικά συστήµατα διαχείρισης
χρηστών και άλλες εµπορικές µεθόδους
πιστοποίησης.
4.2 Πολλαπλά επίπεδα πρόσβασης.
5. ∆υνατότητα προσαρµογής Πληροφοριακού
Συστήµατος:
Το υπό ανάπτυξη λογισµικό θα πρέπει να παρέχει τις
παρακάτω δυνατότητες προσαρµογής:
5.1 ∆υναµική επιλογή ανάµεσα σε διαφορετικές γλώσσες
του περιβάλλοντος (ελληνικό, αγγλικό κτλ interface)
5.2 Πρόσβαση στις προσφερόµενες πηγές

ΝΑΙ

6. Εργαλεία διαχείρισης Πληροφοριακού Συστήµατος:
Το υπό ανάπτυξη λογισµικό θα πρέπει να παρέχει τις
παρακάτω δυνατότητες διαχείρισης:
Βασισµένα σε τεχνολογίες Web
∆ιαχείριση πηγών µε αυτοµατοποιηµένη συντήρηση των
συνδέσµων
∆ιαχείριση χρηστών και µεθόδων πιστοποίησης
Παρακολούθηση υπηρεσιών

ΝΑΙ

7. Πρότυπα και Πρωτόκολλα Πληροφοριακού
Συστήµατος:
Το υπό ανάπτυξη λογισµικό θα πρέπει να παρέχει τις
παρακάτω δυνατότητες:
7.1 Αναζήτηση σε ποικίλες πηγές ανεξάρτητα από τα
χρησιµοποιούµενα πρωτόκολλα και πρότυπα (πχ
http, Z39.50, XML, Dublin Core κτλ).
7.2 Υποστήριξη ποικίλων πρωτοκόλλων αναζήτησης,
πρόσβασης σε συστήµατα αυτοµατοποίησης
Βιβλιοθηκών, ολοκλήρωση µε συστήµατα
διαχείρισης χρηστών και επικοινωνίας, πρόσβασης
σε βάσεις δεδοµένων και υπάρχοντα συστήµατα,
εσωτερικές και εξωτερικές δοµές εγγραφών κτλ.

ΝΑΙ

8. Στατιστικές και Καταγραφή χρήσης Πληροφοριακού
Συστήµατος:
Το υπό ανάπτυξη λογισµικό θα πρέπει να παρέχει τις
παρακάτω δυνατότητες:
8.1 Καταγραφή όλων των δραστηριοτήτων, χρήσης,
απόδοσης και πηγών που προσπελάστηκαν
8.2 Εξαγωγή στατιστικών και αναφορών από τις
καταγεγραµµένες πληροφορίες

ΝΑΙ

9. Απαιτήσεις Λογισµικού Πληροφοριακού Συστήµατος:
Το υπό ανάπτυξη λογισµικό θα πρέπει να καλύπτει τις
παρακάτω απαιτήσεις:

ΝΑΙ

9.1 Υποστήριξη για λειτουργικά συστήµατα UNIX και
Windows
9.2 Χρήση και διαχείριση της πλατφόρµας από έναν
κοινό Web browser
10. Αρχιτεκτονική λογισµικού Πληροφοριακού
Συστήµατος:

ΝΑΙ

10.1 Ανοικτή, αρθρωτή και επεκτάσιµη αρχιτεκτονική
10.2 Υποστήριξη SOAP interface
11. Υλοποίηση πλατφόρµας Πληροφοριακού Συστήµατος:
11.1 Ο ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα

ΝΑΙ

δοκιµαστικής χρήσης του λογισµικού σε
πραγµατικό σύστηµα για την αξιολόγηση
αυτού.
11.2 Ο ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει τεχνική
υποστήριξη για την εγκατάσταση του
προσφερόµενου λογισµικού.
12. Τεχνική υποστήριξη Πληροφοριακού Συστήµατος:
12.1

12.2

12.3

Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει άριστα
καταρτισµένο προσωπικό για την τεχνική
υποστήριξη του πελάτη µέσω ηλεκτρονικής
αλληλογραφίας και τηλεφωνικής γραµµής ή,
κατά περίπτωση, στο χώρο εγκατάστασης του
λογισµικού.
Ο ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει πλήρη
τεκµηρίωση για όλες τις λειτουργίες του
λογισµικού.
Ο ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει
συµπληρωµατικό λογισµικό (patches) για την
κάλυψη προβληµάτων λειτουργίας/ ασφαλείας
που τυχόν ανακαλυφθούν.

13. Αναβάθµιση και επέκταση λογισµικού Πληροφοριακού
Συστήµατος:
13.1

13.2

13.3

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Ο ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει υπηρεσία
διαρκούς, αυτοµατοποιηµένης ενηµέρωσης µε
νέες πηγές και νέα στοιχεία για τις ήδη
υποστηριζόµενες πηγές.
Ο ανάδοχος θα πρέπει να υποστηρίξει το
λογισµικό στην περίπτωση που αποσυρθούν
συστήµατα τρίτων, στα οποία βασίζεται η
λειτουργία του (πχ λειτουργικά συστήµατα,
σχεσιακές βάσεις δεδοµένων κτλ).
Οι ενδεχόµενες αναβαθµίσεις δε διακόπτουν
την παροχή των καθιερωµένων υπηρεσιών.

14. Εκπαίδευση χρηστών Πληροφοριακού Συστήµατος:

ΝΑΙ

14.1 Ο ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει τη
δυνατότητα εκπαίδευσης των τελικών χρηστών
στο χώρο εγκατάστασης του λογισµικού.
14.2 Ο ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει τη
δυνατότητα εκπαίδευσης του προσωπικού
υποστήριξης του πελάτη στις εγκαταστάσεις της ή
στο χώρο εγκατάστασης του λογισµικού.
14.3 Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει άρτια
καταρτισµένους εκπαιδευτές µε εµπειρία στη
χρήση της πλατφόρµας, των προτεινόµενων
συστηµάτων και την εκπαίδευση χρηστών.
15. Υποδοµή Αναδόχου Ανάπτυξης Πληροφοριακού
Συστήµατος:
15.1 Ο ανάδοχος θα πρέπει να προτείνει αποκλειστικό
υπεύθυνο επικοινωνίας σχετικά µε το
προσφερόµενο λογισµικό.

ΝΑΙ

16. Προσφερόµενες Εγγυήσεις λογισµικού
Πληροφοριακού Συστήµατος:

ΝΑΙ

16.1 Ο ανάδοχος θα πρέπει να εγγυάται την καλή
λειτουργία του λογισµικού για τον ελάχιστα
απαιτούµενο εξοπλισµό για τα επόµενα 3 έτη.
16.2 Ο ανάδοχος θα πρέπει να εγγυάται την οµαλή
µετάβαση σε µελλοντικές εκδόσεις του
λογισµικού παρέχοντας σηµαντικές πρόσθετες
λειτουργίες.

17. Προσφερόµενες Βεβαιώσεις από τον Ανάδοχο
Ανάπτυξης του Πληροφοριακού Συστήµατος:
17.1 Ο ανάδοχος θα πρέπει να µπορεί να βεβαιώσει τη
λειτουργία του λογισµικού σε εγκαταστάσεις
Ακαδηµαϊκών Ιδρυµάτων του εσωτερικού ή
εξωτερικού τουλάχιστον για τα τελευταία δυο
χρόνια

ΝΑΙ

Στην στήλη ‘Περιγραφή’ περιέχονται οι Τεχνικές Προδιαγραφές επακριβώς και µε πληρότητα.
Στην στήλη ‘Απαίτηση’ συµπληρώνεται η λέξη “ΝΑΙ”, που σηµαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι
υποχρεωτική για τον προµηθευτή ή ένας αριθµός που σηµαίνει υποχρεωτικό αριθµητικό µέγεθος της
προδιαγραφής (µέγιστο ή ελάχιστο).
Στη στήλη ‘Απάντηση’ σηµειώνεται η απάντηση του προµηθευτή που έχει τη µορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ/ΥΠΕΡ
εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι ή υπερκαλύπτεται από την προσφορά ή ένα
αριθµητικό µέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην προσφορά.
Στη στήλη ‘Παραποµπή’ θα καταγραφεί η σαφής παραποµπή σε αντίστοιχο τεχνικό φυλλάδιο του
κατασκευαστή ή αναλυτική τεχνική περιγραφή του εξοπλισµού ή του τρόπου διασύνδεσης και
λειτουργίας, ή αναφορές µεθοδολογίας εγκατάστασης, υποστήριξης και εκπαίδευσης κλπ. που θα
παρατεθούν στη Τεχνική Προσφορά. Οι παραποµπές θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά και µε ποινή
αποκλεισµού συγκεκριµένες και να αναφέρονται σε συγκεκριµένες σελίδες της προσφοράς (π.χ.
Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4 κλπ).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΠΑΚΕΤΟ 1 – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
α/α Περιγραφή
∆ικτυακό σύστηµα
1.
αποθήκευσης
δεδοµένων

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΦΠΑ 19%
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΜΕ ΦΠΑ
ΠΑΚΕΤΟ 2 – ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΟΡΑΣΗ
α/α Περιγραφή
Πρόγραµµα
2.
ανάγνωσης οθόνης
Πρόγραµµα σύνθεσης
3.
φωνής (text to speech)
Εκτυπωτής Braille
4.
Καµπίνα µείωσης
5.
θορύβου
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΦΠΑ 19%
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΜΕ ΦΠΑ
ΠΑΚΕΤΟ 3 - ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
ΓΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ
α/α Περιγραφή
Λογισµικό για
6.
διαχείριση
ηλεκτρονικών πηγών
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΦΠΑ 19%
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΜΕ ΦΠΑ

1
1
1
1

1

ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

