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ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ 

  

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ 

Έκτακτη Προμήθεια Εξοπλισμού Προστασίας από την Διάδοση του  
Κορωνοϊού Covid-19 στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 

«Προμήθεια Συστήματος Ανέπαφου Δανεισμού και Επιστροφής Βιβλίων με Έξυπνο Κάδο για 
την Βιβλιοθήκη της Πανεπιστημιούπολης Αρχαίου Ελαιώνα» 

CPV 48161000-4: Σύστημα Διαχείρισης Βιβλιοθηκών  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 95.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) 

Συνοπτικά στοιχεία: 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ: 

Έκτακτη Προμήθεια Εξοπλισμού Προστασίας από την Διάδοση 
του Κορωνοϊού Covid-19 στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 
«Προμήθεια Συστήματος Ανέπαφου Δανεισμού και Επιστροφής 
Βιβλίων με Έξυπνο Κάδο για την Βιβλιοθήκη του  Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής για τον Περιορισμό της Διάδοσης του 
Κορωνοϊου Covid-19» 

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ 
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ: Για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής  

ΤΟΠΟΣ: 
Η έδρα του  Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ,  
Πανεπιστημιούπολη ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ:  
Π. Ράλλη και Θηβών 250, Αιγάλεω 12244, 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος , με κριτήριο ανάθεσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 
Ο προϋπολογισμός που αποτελεί και το ανώτατο ποσό για την 
υποβολή προσφορών ανέρχεται έως του ποσού 95.000,00€  
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%). 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ  

Θα βαρύνει το Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων  του Πα.Δ.Α  
Οικονομικού Έτους 2020, ΚΑΕ: 934901,  
 Έργο: 2020ΣΕ04600079 “Εξοπλισμός Προστασίας από τη Διάδοση του 
Κορωνοϊου Covid-19 στο Πα.Δ.Α” 

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV CPV 48161000-4: Σύστημα Διαχείρισης Βιβλιοθηκών  

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας 
διενέργειας της  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
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ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Τρίτη 07 Ιουλίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ στο τμήμα Διοικητικής 
Μέριμνας και Πρωτοκόλλου, Π. Ράλλη και Θηβών 250, Τ.Κ 12244 
Αιγάλεω. 
Προσφορές που υποβάλλονται μετά την παραπάνω ημερομηνία και 
ώρα απορρίπτονται. 

 
Το ΠΑ.Δ.Α έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις του Ν. 4521/2018 (Φ.Ε.Κ. 38/2-03-2018, τ. Α΄) : «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 

και Άλλες Διατάξεις».  

2. Τις διατάξεις του Ν.4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 195/06-09-2011, τ. Α΄) : «Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση της 
Ποιότητας των Σπουδών και Διεθνοποίηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», όπως ισχύει 
σήμερα με τις τροποποιήσεις και τις συμπληρώσεις του και ιδίως της παρ. 2α του άρθρου 57. 

3. Τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/04-08-2017, τ. Α΄) : «Οργάνωση και Λειτουργία της 
Ανώτατης Εκπαίδευσης, Ρυθμίσεις για την Έρευνα και Άλλες Διατάξεις».  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4610/2019 (Φ.Ε.Κ. 70/7-05-2019, τ. Α΄) : «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., 
Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Πειραματικά Σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και Λοιπές 
Διατάξεις». 

5. Τη με αριθμ. 125788/Ζ1/6-08-2019 (Φ.Ε.Κ. 564/13-08-2019, τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) Διαπιστωτική    Πράξη της 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, σχετικά με το: «Διορισμό Πρύτανη και Τεσσάρων 
(4)Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής». 

6. Τη με αριθμ. πρωτ. 43283/9-09-2019 Πράξη «Συγκρότησης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής» του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. 

7. Τη με αριθμ. 48589/30-09-2019 (Φ.Ε.Κ. 3803/15-10-2019, τ. Β΄) Πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής σχετικά με τον «Καθορισμό του Τομέα Ευθύνης και των Επιμέρους Αρμοδιοτήτων των 
Τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής», καθώς και τη διόρθωση σφάλματος 
αυτής (Φ.Ε.Κ. 4064/7-11-2019, τ. Β΄). 

8. Τη με αριθμ. πρωτ. 49968/3-10-2019 Πράξη «Ανασυγκρότησης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής» του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. 

9. Τη με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.16838/10-03-2020 (Φ.Ε.Κ. 783/10-03-2020, τ. Β΄) Κοινή Απόφαση των 
Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Προστασίας του Πολίτη - Παιδείας και Θρησκευμάτων - 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Υγείας - Πολιτισμού και Αθλητισμού – Εσωτερικών «Επιβολή του 
Μέτρου της Προσωρινής Απαγόρευσης Λειτουργίας των Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών, 
Νηπιαγωγείων, Σχολικών Μονάδων, Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Κέντρων Ξένων Γλωσσών, 
Φροντιστηρίων και Πάσης Φύσεως Εκπαιδευτικών Δομών, Φορέων και Ιδρυμάτων, Δημοσίων και 
Ιδιωτικών, Κάθε Τύπου και Βαθμού της Χώρας για το Χρονικό Διάστημα από 11-03-2020 Έως και 24-03-
2020». 

10. Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ. 55/11-03-2020, τ. Α΄) : «Κατεπείγοντα Μέτρα 
Αντιμετώπισης των Αρνητικών Συνεπειών της Εμφάνισης του Κορωνοϊού COVID-19 και της Ανάγκης 
Περιορισμού της Διάδοσής του». 

11. Τη με αριθμ. πρωτ. 26485/17-03-2020 (με ΑΔΑ : ΩΜΒΡ46Μ9ΞΗ-ΑΧΔ) Απόφαση του Πρύτανη του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σχετικά με τα «Μέτρα και Οδηγίες Λειτουργίας των  Διοικητικών 
Υπηρεσιών του ΠΑΔΑ για την Αντιμετώπιση των Αρνητικών Συνεπειών της Εμφάνισης του Κορωνοϊού 
COVID-19 και τον Περιορισμό της Διάδοσής του». 

12. Τη με αριθμ.  Δ1α/ΓΠ.οικ. 20021/21-03-2020 (Φ.Ε.Κ. 956/21-03-2020, τ. Β΄) Κοινή Απόφαση των 
Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Προστασίας του Πολίτη - Παιδείας και Θρησκευμάτων - 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Υγείας - Πολιτισμού και Αθλητισμού – Εσωτερικών «Επιβολή του 
Μέτρου της Προσωρινής Απαγόρευσης Λειτουργίας των Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών, 
Νηπιαγωγείων, Σχολικών Μονάδων, Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Κέντρων Ξένων Γλωσσών, 
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Φροντιστηρίων και Πάσης Φύσεως Εκπαιδευτικών Δομών, Φορέων και Ιδρυμάτων, Δημοσίων και 
Ιδιωτικών, Κάθε Τύπου και Βαθμού της Χώρας, Προσωρινής Απαγόρευσης των Εκπαιδευτικών 
Εκδρομών Εντός και Εκτός της Χώρας και Προσωρινής Απαγόρευσης  

13. Μετακινήσεων και Επισκέψεων Μαθητών, Φοιτητών, Σπουδαστών και Εκπαιδευτικών, Καθώς και 
Προσωρινής Απαγόρευσης Λειτουργίας Ελληνόγλωσσων Σχολικών Μονάδων και Πάσης Φύσεως 
Εκπαιδευτικών Δομών του Εξωτερικού για το Χρονικό Διάστημα από 21-03-2020 Έως και 10-04-2020». 

14. Τη με αριθμ.  Δ1α/ΓΠ.οικ. 24343/10-04-2020 (Φ.Ε.Κ. 1293/10-04-2020, τ. Β΄) Κοινή Απόφαση των 
Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Προστασίας του Πολίτη - Παιδείας και Θρησκευμάτων - 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Υγείας - Πολιτισμού και Αθλητισμού – Εσωτερικών «Παράταση 
ισχύος της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού 
και Εσωτερικών με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ. 20021/2103-2020 (Β΄ 956) έως και τις 10-05-2020». 

15. Τις διατάξεις του Ν. 2121/1993 (Φ.Ε.Κ. 25/3-03-1993, τ. Α΄) : «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά 
Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα». 

16. Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 (Φ.Ε.Κ. 45/9-03-1999, τ. Α΄) : «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής 
Διαδικασίας και Άλλες Διατάξεις». και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15. 

17. Τις διατάξεις του Ν. 2859/2000 (Φ.Ε.Κ. 248/7-11-2000, τ. Α΄) : «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης 
Αξίας». 

18. Τις διατάξεις του Ν. 3310/2005 (Φ.Ε.Κ. 30/14-02-2005, τ. Α΄) : «Μέτρα για τη Διασφάλιση της 
Διαφάνειας και την Αποτροπή Καταστρατηγήσεων Κατά τη Διαδικασία Σύναψης Δημοσίων 
Συμβάσεων», για τη διασταύρωση των στοιχείων του Αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του Π.Δ. 
82/1996 (Φ.Ε.Κ. 66/11-04-1996, τ. Α΄) : «Ονομαστικοποίηση Μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών 
που Μετέχουν στις Διαδικασίες Ανάληψης Έργων ή Προμηθειών του Δημοσίου ή των Νομικών 
Προσώπων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα», της Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και 
Επικρατείας με αριθμ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα «Δικαιολογητικά για την Τήρηση των 
Μητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/2005 (Φ.Ε.Κ. 279/10-11-2005, τ. Α΄)», 
καθώς και των Υπουργικών Αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται, κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 65 του 
Ν. 4172/2013 (Φ.Ε.Κ. 167/23-07-2013, τ. Α΄) για τον καθορισμό: α) των μη «συνεργάσιμων 
φορολογικά» κρατών και β) των κρατών με «προνομιακό φορολογικό καθεστώς».  

19. Τις διατάξεις του Ν. 3548/2007 (Φ.Ε.Κ. 68/20-03-2007, τ. Α΄) : «Kαταχώρηση Δημοσιεύσεων των 
Φορέων του Δημοσίου στο Νομαρχιακό και Τοπικό Τύπο και Άλλες Διατάξεις».  

20. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/13-07-2010 τ. Α΄) : «Ενίσχυση της Διαφάνειας με την 
Υποχρεωτική ανάρτηση Νόμων και πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών 
Οργάνων στο Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και Άλλες Διατάξεις και η Τροποποίηση Αυτού με το 
Άρθρο 23 του Ν.4210/2013 (Φ.Ε.Κ. 254/21-11-2013, τ. Α΄). 

21. Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ. 204/15-09-2011, τ. Α΄) : «Σύσταση Ενιαίας Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων». 

22. Τις διατάξεις του Ν. 4024/2011 (Φ.Ε.Κ. 226/27-10-2011, τ. Α΄) : «Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις, Ενιαίο 
Μισθολόγιο  Βαθμολόγιο, Εργασιακή Εφεδρεία και Άλλες Διατάξεις Εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου 
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015» και ιδίως του άρθρου 26 «Συγκρότηση Συλλογικών 
Οργάνων της Διοίκησης και Ορισμός των Μελών τους με Κλήρωση». 

23. Τις διατάξεις του Ν. 4129/2013 (Φ.Ε.Κ. 52/28-02-2013, τ. Α΄) : «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το 
Ελεγκτικό Συνέδριο. 

24. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ζ.5 του Ν. 4152/2013 (Φ.Ε.Κ. 107/09-05-2013, τ. Α΄) : «Επείγοντα 
Μέτρα Εφαρμογής των Νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» και ιδίως «Προσαρμογή της 
Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16-02-2011 για την Καταπολέμηση των 
Καθυστερήσεων Πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές». 
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25. Τις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Φ.Ε.Κ. 74/26-03-2014, τ. Α΄) : «Διοικητικές Απλουστεύσεις - 
Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση 
Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α'161) και  Λοιπές Ρυθμίσεις» και ιδίως το άρθρο 1. 

26. Τις διατάξεις του N. 4270/2014 (Φ.Ε.Κ. 143/28-06-2014, τ. Α΄) : «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και 
Εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − Δημόσιο Λογιστικό και Άλλες Διατάξεις». 

27. Τις διατάξεις του Ν. 4314/2014 (Φ.Ε.Κ. 265/23-12-2014, τ. Α΄) : «Α) Για τη Διαχείριση, τον Έλεγχο και την 
Εφαρμογή Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ηςΙουνίου 2012 (ΕΕ L 
156/16.6.2012) στο Ελληνικό Δίκαιο, Τροποποίηση του Ν. 3419/2005 (Α 297) και Άλλες Διατάξεις», 
καθώς και του Ν. 3614/2007 (Φ.Ε.Κ. 267/3-12-2007, τ. Α΄) : «Διαχείριση, Έλεγχος και Εφαρμογή 
Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2007 – 2013». 

28. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/8-08-2016, τ. Α΄) : «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

29. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 496/1974 (Φ.Ε.Κ. 204/19-07-1974, τ. Α΄): «Περί Λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ.», όπως 
συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε. 

30. Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/2015 (Φ.Ε.Κ. 34/23-03-2015, τ. Α΄) : «Κωδικοποίηση Διατάξεων για την 
Πρόσβαση σε Δημόσια Έγγραφα και Στοιχεία».  

31. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 (Φ.Ε.Κ. 145/5-8-2016, τ. Α΄) : «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

32. Τις διατάξεις του Π.Δ. 39/2017 (Φ.Ε.Κ. 64/4-05-2017, τ. Α΄) : «Κανονισμός Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών Ενώπιων της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών».  

33. Τη με αριθμ. 57654/22-05-2017 (Φ.Ε.Κ. 1781/23-05-2017, τ. Β΄) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης, σχετικά με τη «Ρύθμιση Ειδικότερων Θεμάτων Λειτουργίας και Διαχείρισης του Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης». 

34. Τη με αριθμ. 56902/215/19-05-2017 (Φ.Ε.Κ. 1924/2-06-2017, τ. Β΄) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας 
και Ανάπτυξης, σχετικά με τις «Τεχνικές Λεπτομέρειες και Διαδικασίες Λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

35. Των σε εκτέλεση των ανωτέρω Νόμων εκδοθεισών Κανονιστικών Πράξεων, των λοιπών διατάξεων που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του 
ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την 
ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά ανωτέρω. 

36. Τη Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ. Α’55/11.03.2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των 
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της 
διάδοσής του Άρθρο 12 : Ζητήματα Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

37. Την Πράξη 9/25-06-2020 (Θέμα 33ο) της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με Θέμα: 
«Έγκριση Διενέργειας Διαγωνιστικών Διαδικασιών για την «Έκτακτη Προμήθεια Εξοπλισμού 
Προστασίας από τη Διάδοση του Κορωνοϊού Covid-19 στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Σύμφωνα με 
την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ. 55/11-03-2020, τ. Α΄) : «Κατεπείγοντα Μέτρα 
Αντιμετώπισης των Αρνητικών Συνεπειών της Εμφάνισης του Κορωνοϊού COVID-19 και της Ανάγκης 
Περιορισμού της Διάδοσής του» και του Τεχνικού Δελτίο Έργου (Τ.Δ.Ε) – «Εθνικοί Πόροι του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ( 2020ΣΕ04600079)». 

38. Το με αριθμ. πρωτ. 46066/02.07.2020 Τεχνική  Έκθεση  της Διεύθυνσης Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.  
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39. Την ανάγκη για Προμήθεια Συστήματος Ανέπαφου Δανεισμού και Επιστροφής Βιβλίων με Έξυπνο Κάδο 
για την Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για τον Περιορισμού της Διάδοσης του 
Κορωνοϊου Covid-19. 

 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΤΑΙ 

 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος   με λήψη έγγραφων προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου για 
τη Έκτακτη Προμήθεια Εξοπλισμού Προστασίας από την Διάδοση του Κορωνοϊού Covid-19 στο 
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής «Προμήθεια Συστήματος Ανέπαφου Δανεισμού και Επιστροφής 
Βιβλίων με Έξυπνο Κάδο για τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για τον 
Περιορισμό της Διάδοσης του Κορωνοϊου Covid-19», όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Α’ και το 
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με κριτήριο ανάθεσης 
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.  
CPV 48161000-4: Σύστημα Διαχείρισης Βιβλιοθηκών 
 
Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται έως του ποσού των 95.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει το Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων του ΠΑ.Δ.Α  Οικονομικού Έτους 
2020 ΚΑΕ : 934901 Έργο 2020ΣΕ04600079 “Εξοπλισμός Προστασίας από τη Διάδοση του Κορωνοϊου Covid-
19 στο Πα.Δ.Α”. 
 
Σύμφωνα με τη Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ. Α’55/11.03.2020) «Κατεπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης 
περιορισμού της διάδοσής του» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  όπου συγκεκριμένα  ο νομοθέτης 
ορίζει: 
 
Άρθρο 12 : Ζητήματα Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 
 
4. Για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας, εφόσον εξακολουθεί 
να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, διαδικασίες έκτακτης 
προμήθειας εξοπλισμού κεντρικών εξυπηρετητών και νέων αδειών χρήσης πλατφόρμας λογισμικού για 
την υποστήριξη αναγκών εξ αποστάσεως εκπαίδευσης προγραμμάτων σπουδών α΄ και β ΄κύκλου των 
Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, μπορούν να διενεργούνται από οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή 
αρμοδιότητας ή εποπτείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με απευθείας ανάθεση κατά 
παρέκκλιση κάθε σχετικής εθνικής διάταξης περί δημοσίων συμβάσεων και της περ. β΄ της παρ. 3 του 
άρθρου 48 του ν. 4623/2019 (Α’ 134), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 52 του ν. 4635/2019 
(Α’ 167). Οι σχετικές προσκλήσεις αναρτώνται στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής για χρονικό 
διάστημα τριών (3) ημερών και η σύμβαση ανατίθεται με μοναδικό κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή. 
 

 Ο  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
  
 
 
 
 

 Δρ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με σφραγισμένες προσφορές για τη Έκτακτη Προμήθεια 
Εξοπλισμού Προστασίας από την Διάδοση του Κορωνοϊού Covid-19 στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 
«Προμήθεια Συστήματος Ανέπαφου Δανεισμού και Επιστροφής Βιβλίων με Έξυπνο Κάδο για τη 
Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για τον Περιορισμό της Διάδοσης του Κορωνοϊου Covid-
19. CPV 48161000-4: Σύστημα Διαχείρισης Βιβλιοθηκών  
 
Η αναλυτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα διατίθεται στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου και 
στην ιστοσελίδα του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 
http://www.eprocurement.gov.gr. 
 
Οι προσφορές θα αναφέρονται για τη Έκτακτη Προμήθεια Εξοπλισμού Προστασίας από την Διάδοση του 
Κορωνοϊού Covid-19 στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής «Προμήθεια Συστήματος Ανέπαφου Δανεισμού 
και Επιστροφής Βιβλίων με Έξυπνο Κάδο για τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για τον 
Περιορισμό της Διάδοσης του Κορωνοϊου Covid-19. CPV 48161000-4: Σύστημα Διαχείρισης Βιβλιοθηκών», 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις - τεχνικές προδιαγραφές που εμφανίζονται στο Παράρτημα Α’ και αποτελούν 
αναπόσπαστο τμήμα και ενιαίο κείμενο της διακήρυξης αυτής. 
 
ΑΡΘΡΟ 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε κράτος-μέλος του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), καθώς και σε τρίτες χώρες υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 25 
του Ν.4412/2016. 
 
ΑΡΘΡΟ 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Το ύψος της προϋπολογιζόμενης δαπάνης της αναφερομένης στους Γενικούς Όρους της παρούσας 
ανέρχεται έως του ποσού των Ενενήντα Πέντε Χιλιάδες Ευρώ (95.000,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
24%. 

 
ΑΡΘΡΟ 3. ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΡΗΤΡΑ 
Κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς τηρούν τις υποχρεώσεις τους που 
απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που 
έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του 
Προσαρτήματος Α΄ του Ν.4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από 
τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες 
που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 
Η αθέτηση της υποχρέωσης της ανωτέρω παραγράφου συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του 
οικονομικού φορέα κατά την έννοια της παρ. 4, εδ. θ του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, κατά τα ειδικότερα 
οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις. 

 
ΑΡΘΡΟ 4. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 
Η παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα δημοσιευτεί στο ΚΗΜΔΗΣ. 
Η παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί και στον δικτυακό τόπο της Αρχής. 
 
ΑΡΘΡΟ 5. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
Κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της χαμηλότερη 
συνολική τιμής. 
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ΑΡΘΡΟ 6. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ-ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Κλειστές προσφορές θα κατατίθενται στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του ΠΑ.Δ.Α, Πέτρου Ράλλη και Θηβών 250, 
Τ.Κ.122-44, Αιγάλεω, Κτίριο Διοίκησης – ισόγειο, μέχρι 07/07/2020 (ημέρα της διενέργειας του 
διαγωνισμού), ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00πμ. 
 
Σε περίπτωση μη λειτουργίας του Πανεπιστημίου, οι προσφορές θα παραδοθούν στο κεντρικό φυλάκιο 
της Πανεπιστημιούπολης Αρχαίου Ελαιώνα. 
 
Προσφορές μπορούν επίσης να αποστέλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή courier στην 
προαναφερθείσα διεύθυνση, επί αποδείξει, με την προϋπόθεση ότι αυτές περιέρχονται στην παραπάνω 
υπηρεσία μέχρι την καθορισμένη ημέρα και ώρα, με ευθύνη του ενδιαφερομένου. Για την εμπρόθεσμη 
υποβολή των προσφορών, λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία παράδοσης στο ΠΑ.Δ.Α και όχι η ημερομηνία 
σφραγίδας του ταχυδρομείου ή παραλαβής του φακέλου από το courier. Προσφορές που υποβάλλονται ή 
περιέρχονται στην υπηρεσία - με οποιοδήποτε τρόπο- εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να 
αποσφραγιστούν. 
 
Οι προσφορές θα πρέπει να φέρουν ημερομηνία, υπογραφή και σφραγίδα του υποψηφίου, μέσα σε 
σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα φέρει στην εξωτερική του όψη τις κάτωθι ενδείξεις: 

 
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με σφραγισμένες προσφορές για την 
Έκτακτη Προμήθεια Εξοπλισμού Προστασίας από την Διάδοση του Κορωνοϊού Covid-19 στο 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 
«Προμήθεια Συστήματος Ανέπαφου Δανεισμού και Επιστροφής Βιβλίων με Έξυπνο Κάδο για τη 

Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για τον Περιορισμό της Διάδοσης του Κορωνοϊου 
Covid-19» 

CPV 48161000-4: Σύστημα Διαχείρισης Βιβλιοθηκών 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΗΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: 
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 07/07/2020 και ώρα 11:00πμ.  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ: (Επωνυμία, Διεύθυνση, αρ. τηλ., αρ. fax, e-mail)  
ΠΡΟΣΟΧΗ: Να ΜΗΝ αποσφραγισθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία και το Πρωτόκολλο. 

 
Όταν πρόκειται για υποβολή κοινής προσφοράς ενώσεων προμηθευτών, τότε αυτή υπογράφεται 
υποχρεωτικά είτε από όλους τους φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως 
εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 
συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης 
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρων. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης 
στην ένωση η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.  
Η αναθέτουσα αρχή δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που της έχουν διαβιβάσει οι οικονομικοί φορείς και 
τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των τεχνικών ή 
εμπορικών απορρήτων και των εμπιστευτικών πτυχών των προσφορών. Εφόσον ένας οικονομικός 
φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, 
στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που 
επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 
 

ΆΡΘΡΟ 7. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Η γλώσσα και όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη συμμετοχή στη Πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος θα συντάσσονται υποχρεωτικά στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, με εξαίρεση τους τεχνικούς 
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όρους, που μπορούν να αναφέρονται στην αγγλική και πρέπει να είναι δακτυλογραφημένοι και να μην 
φέρουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες ή διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε 
διόρθωση, πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Η προσφορά 
απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτήν διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της 
Επιτροπής διενέργειας της Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.  
Ο φάκελος της προσφοράς των υποψηφίων αναδόχων θα περιέχει 3 ξεχωριστούς σφραγισμένους 
υποφακέλους, που θα πρέπει στην εξωτερική τους όψη να φέρουν τις ίδιες ενδείξεις που θα φέρει και ο 
εξωτερικός φάκελος:  

 
1. Φάκελος Α, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»  

2. Φάκελος Β, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά»  

3. Φάκελος Γ, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά»  

 
Α. Περιεχόμενο φακέλου Α – Προϋποθέσεις Συμμετοχής (επί ποινή αποκλεισμού)  
Α. Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι οι εξής: 
 
α) Να μη υπάρχει σε βάρος του οικονομικού φορέα  τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από 
τους λόγους  που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 (Ποινικό Μητρώο ή 
Υπεύθυνη δήλωση για την προσκόμιση του σε περίπτωση που αναδεχθεί ανάδοχος) 
 
β) Να μην έχει αθετήσει ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων 
ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, (τόσο της κύριας όσο και της επικουρικής ασφάλισης), σύμφωνα με 
τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. (Φορολογική – Ασφαλιστική 
Ενημερότητα) 
 
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας όταν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, 
κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους. 
 
Επίσης, δεν αποκλείεται ο προσφέρων, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την παρούσα περίπτωση, θα 
ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό 
που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το 
τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας της 
προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 
 
Β. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία 
του διαγωνισμού και του διαγωνιζόμενου και θα δηλώνεται ότι: 
- έλαβε σαφή γνώση του εύρους, ποσοτικά και ποιοτικά, του συνολικού αντικειμένου της παρούσας 
σύμβασης, 
- συνέταξε την προσφορά του σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, των οποίων έλαβε γνώση και τους 
οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα και ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά του είναι 
ακριβή. 
- παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του που θα απορρέει από οποιαδήποτε απόφαση της 
Αναθέτουσας Αρχής, ιδίως λόγω αναβολής ή υπαναχώρησής της, 
- αποδέχεται ως χρόνο ισχύος της προσφοράς του διάστημα τουλάχιστον 120 ημερολογιακών ημερών 
από την επομένη της ημέρας-καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών. 
Για την εν λόγω υπεύθυνη δήλωση δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από 
αρμόδια διοικητική αρχή ή από ΚΕΠ. 
 
Γ1. Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα  
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ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ  
 
Γ2. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (επί ποινή αποκλεισμού) 
 
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 
ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.  
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος 
εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος 
μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε 
τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς 
συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα 
οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού. 
 
Οι οικονομικοί φορείς επί ποινή αποκλεισμού για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν 
να συμμορφώνονται με: 

• Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015 ή άλλο ισοδύναμο 
Το ως άνω πιστοποιητικό θα πρέπει να έχει εκδοθεί από αναγνωρισμένο φορέα διαπίστευσης ή από 
επίσημα ινστιτούτα ή επίσημες υπηρεσίες ελέγχου ποιότητας, αναγνωρισμένων ικανοτήτων, ώστε να 
βεβαιώνεται η καταλληλότητα των παρεχόμενων προμηθειών, επαληθευόμενη με παραπομπές στις 
τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα. 
Β. Περιεχόμενο φακέλου Β- Τεχνική Προσφορά (επί ποινή αποκλεισμού)  
Η Τεχνική Προσφορά την οποία θα υποβάλει κάθε υποψήφιος Ανάδοχος, πρέπει να είναι σύμφωνη με το 
Παράρτημα Α΄, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. 
 
Γ. Περιεχόμενο φακέλου Γ- Οικονομική Προσφορά (επί ποινή αποκλεισμού) 
Οι ενδιαφερόμενοι, υποβάλλουν την οικονομική προσφορά τους, σύμφωνα με το Παράρτημα Β, 
υπογεγραμμένο από τον συμμετέχοντα (ή τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτού κλπ, κατά περίπτωση). Η 
προσφερόμενη τιμή θα δίδεται σε ευρώ (€), θα αναγράφεται δε ολογράφως και αριθμητικώς. Προσφορές 
που δεν δίδουν την τιμή σε ευρώ ή καθορίζουν σχέση ευρώ προς ξένο νόμισμα, θα απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες.  
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά θα 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον ανάδοχο μέχρι τη λήξη της σύμβασης. Προσφορές που 
θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στη συνολική τιμή των προσφερομένων ειδών-υπηρεσιών χωρίς 
Φ.Π.Α.  
Επισημαίνεται ότι περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους 
της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος  συνεπάγεται απόρριψη των προσφορών.  
Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την 
τεκμηρίωση των προσφερομένων ειδών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.  
Μετά την κατάθεση της προσφοράς, οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται σε διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές 
ζητούνται από την Επιτροπή Διαγωνισμού ή το αποφασίζον όργανο. Από τις διευκρινίσεις λαμβάνονται 
υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα. 

ΑΡΘΡΟ 8. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον προσφέροντα για χρονικό διάστημα εκατόν είκοσι (120) ημερών από 
την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος 
μικρότερο του ανωτέρω αναφερόμενου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Για τυχόν παράταση της ισχύος της προσφοράς, εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στην παρ 4 του άρθρου 
97 του Ν.4412/2016. 
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ΑΡΘΡΟ 9. ΧΡΟΝΟΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της και 
ανάρτησής της στο ΚΗΜΔΗΣ. 
Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που 
συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221 του ν. 4412/2016. 

Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται έλεγχος, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. 
Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται 
πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις 
παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες 
παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα  των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και 
συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη απόφαση του 
αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων 
υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη 
προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής 
υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της 
σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 
απόφαση. 

Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή του, 
η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 
ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την 
απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την παράγραφο 6 του 
άρθρου 218 του ν. 4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 10. ΠΛΗΡΩΜΗ 
1) Διαδικασία Πληρωμής 
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνει συνολικά με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών 
και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς 
και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 
έλεγχο και την πληρωμή. 
Πέραν του συμβατικού τιμήματος, ο Ανάδοχος δεν έχει καμία απαίτηση κατά της Αναθέτουσας Αρχής για 
δαπάνες, τις οποίες πραγματοποίησε κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας ή εξ αφορμής αυτού. 
 
2)Τιμές- Κρατήσεις: 
Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη δαπάνη ή επιβάρυνση του συντηρητή 
(Αναδόχου) που τυχόν θα απαιτηθεί, για την εκτέλεση της υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που 
προβλέπεται στην παρούσα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
• Οι τιμές θα δίδονται μόνο σε ΕΥΡΩ (αριθμητικώς και ολογράφως αναφερόμενες). 
• Η στρογγυλοποίηση θα γίνεται μέχρι και δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. 
• Προσφορά που δεν δίδει τιμή σε ευρώ ή δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος θα 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
• Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, ή δεν δίδεται 

ενιαία τιμή για το σύνολο των προσφερομένων ειδών, η προσφορά θα απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 

• Σε  περίπτωση  λογιστικής  ασυμφωνίας  μεταξύ  της  τιμής  μονάδας  και  της  συνολικής  τιμής, 
υπερισχύει η τιμή που κρίνεται συμφερότερη για την Υπηρεσία. 

• Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της Προσφοράς. 
Η αμοιβή του αναδόχου υπόκειται στις ακόλουθες κρατήσεις : 
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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 επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, 
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την 
αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και 
Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 
Με κάθε πληρωμή όπου προβλέπεται θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία 
παρακράτηση φόρου εισοδήματος. 
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Υπηρεσία. 
 
ΑΡΘΡΟ 11. ΓΕΝΙΚΑ 

 
Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη, ισχύουν οι διατάξεις, όπως έχουν τροποποιηθεί και 
συμπληρωθεί των σχετικών με τις υπηρεσίες νόμων και προεδρικών διαταγμάτων που έχουν 
προαναφερθεί στην παρούσα, τις οποίες θεωρείται ότι γνωρίζουν οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό και 
δεν μπορούν να επικαλεστούν άγνοιά τους. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
Προμήθεια Συστήματος Ανέπαφου Δανεισμού και Επιστροφής Βιβλίων με Έξυπνο Κάδο 

 για τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για τον Περιορισμό της Διάδοσης του 
Κορωνοϊου Covid-19 

1. Σταθμός αυτόματου δανεισμού/επιστροφής με έξυπνο κάδο 

2.Μονάδα επιστροφής με υποδοχή εξωτερικού χώρου, και  
δυνατότητα διαλογής υλικού σε τρεις κάδους 
3.Λογισμικό Λειτουργίας μονάδων και λογισμικό SIP2 σύνδεσης με 
το ILS V-Smart 
4.Εγκατάσταση, Παραμετροποίηση, εκπαίδευση 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ  
(Επί Ποινή Αποκλεισμού) 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΜΠΟΜΠΗ 

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ RFiD 
1.1 Ο προσφερόμενος εξοπλισμός πρέπει να 

είναι σύγχρονος και να μην υπάρχει 
ανακοίνωση περί αντικατάστασης / 
απόσυρσης κανενός τμήματός αυτού κατά 
την ημερομηνία κατάθεσης των τεχνικών 
προσφορών, ή να βρίσκεται στην κατάσταση 
End Of Life 

ΝΑΙ   

1.2 Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να 
διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας 
κατασκευαστή τουλάχιστον 2 ετών 

ΝΑΙ   

1.3 Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να 
φέρει  πιστοποίηση CE NAI   

1.4 Όλα τα στοιχεία του συστήματος πρέπει να 
είναι συμβατά με τα πρωτόκολλα: SIP2 και  
TCP/IP όπου αυτό είναι απαραίτητο για τη 
σωστή λειτουργεία τους. Η συμβατότητα 
πρέπει να τεκμηριώνεται από επίσημα 
παραστατικά 

ΝΑΙ   

1.5 Ο υποψήφιος ανάδοχος  θα πρέπει να 
καταθέσει δήλωση της κατασκευάστριας 
εταιρείας ότι σε περίπτωση που αυτή 
αναδειχθεί μειοδότης, θα της παράσχει τον 
απαιτούμενο εξοπλισμό καθώς επίσης και 
αναλυτική παρουσίαση των 
στοιχείων αυτής (επωνυμία, Διεύθυνση, 
έδρα) και χώρας 

ΝΑΙ   

1.6 Το προτεινόμενα συστήματα πρέπει να είναι 
πλήρως συμβατά με το πρωτόκολλο SIP2  του 
ολοκληρωμένου συστήματος βιβλιοθήκης 
VSmart 5.0 που διαθέτει η Βιβλιοθήκη της 
Πανεπιστημιούπολης Αρχαίου Ελαιώνα 

ΝΑΙ   
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1.7 Το σύστημα πρέπει να είναι συμβατό με τα 
πρότυπα ISO 15693 και 18000-3-model 1 ΝΑΙ   

1.8 Οι αναβαθμίσεις  του Συστήματος 
Διαχείρισης Βιβλιοθήκης (ILS) δεν θα πρέπει 
να επηρεάζουν την γενική λειτουργικότητα 
του  RFID συστήματος αυτοεξυπηρέτησης 

ΝΑΙ   

1.9 Οι αναβαθμίσεις στο RFiD προσφερόμενο 
σύστημα δεν θα πρέπει να διαταράσσουν 
την ισχύουσα λειτουργικότητά του σε σχέση 
με το ILS 

ΝΑΙ   

1.10 Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει 
υποχρεωτικά, να προσφέρει τον κατάλληλο 
αριθμό αδειών SIP2 για το Σύστημα της 
Βιβλιοθήκης VSmart 5.0, ώστε να 
εξασφαλισθεί η επικοινωνία και η πλήρης 
αξιοποίηση των προσφερόμενων μονάδων 
αυτόματου δανεισμού και έξυπνου κάδου 

ΝΑΙ   

1.11 Το σύστημα θα πρέπει να εγκατασταθεί, 
παραμετροποιηθεί και λειτουργήσει στην 
Βιβλιοθήκη της Πανεπιστημιούπολης 
Αρχαίου Ελαιώνα 

ΝΑΙ   

2. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΥΤΟΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ (ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ / 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ / ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ 

2.1 Αριθμός σταθμών 1   
2.2 Να δηλωθεί ο τύπος (μοντέλο) και ο 

κατασκευαστής του προσφερόμενου 
σταθμού 

ΝΑΙ   

2.3 Ο σταθμός θα είναι αυτόνομος (standalone), 
θα καταλαμβάνει χώρο  έως ένα τετραγωνικό 
μέτρο και θα διαθέτει εργονομική και 
ταυτόχρονα ασφαλή σχεδίαση. Το 
περίβλημα του σταθμού θα είναι 
κατασκευασμένο από μέταλλο ή ξύλο  ώστε  
να καλύπτονται ο υπολογιστής, η καλωδίωση 
και τροφοδοσία ρεύματος καθώς και ο 
εκτυπωτής (ο οποίος θα είναι εσωτερικός, 
ενσωματωμένος στη μονάδα) και γενικά να  
προστατεύονται τα ηλεκτρονικά της μέρη 

ΝΑΙ   

2.4 Ο σταθμός πρέπει να περιλαμβάνει:  
• έγχρωμη οθόνη αφής τουλάχιστον 

15 ''   
• ενσωματωμένο εκτυπωτή 

αποδείξεων  
• βοηθητική  επίπεδη επιφάνεια για 

την τοποθέτηση βιβλίων,  το ύψος 
της οποίας να μπορεί να 
αυξομειώνεται κατ΄επιλογήν του 
χρήστη (συμπεριλαμβανομένων 
ατόμων σε αναπηρικά αμαξίδια) 
με το πάτημα αντίστοιχου 
κουμπιού 

ΝΑΙ   

2.5 Ο σταθμός θα υποστηρίζεται από  λογισμικό 
εύχρηστο και φιλικό προς τον χρήστη το ΝΑΙ   
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οποίο να τον  καθοδηγεί στη διάρκεια της 
συναλλαγής με κατάλληλα μηνύματα και /ή 
με οπτικές και ηχητικές ενδείξεις 

2.6 Οι λειτουργίες που υποστηρίζει ο σταθμός 
αυτοεξυπηρέτησης, σε συνεργασία με το ILS 
V-Smart, θα πρέπει να είναι: 

• Δανεισμός 
• Επιστροφή 
• Κράτηση 
• Ανανέωση 
• Πληροφορίες λογαριασμού του 

χρήστη 

ΝΑΙ   

2.7 Οι ανωτέρω λειτουργίες θα μπορούν να 
παραμετροποιούνται από τον διαχειριστή 
του συστήματος ανάλογα με τις εκάστοτε 
ανάγκες της Βιβλιοθήκης 

ΝΑΙ   

2.8 Το λογισμικό που συνοδεύει το σταθμό 
αυτοεξυπηρέτησης πρέπει να συνεχίζει να 
λειτουργεί χωρίς σύνδεση με το λογισμικό 
(ILS) σε off-line mode, επιτρέπoντας στους 
χρήστες να δανείζονται και να επιστρέφουν 
τεκμήρια. 
 Όταν αποκατασταθεί η σύνδεση με το ΙLS, 
όλες οι εκτός σύνδεσης συναλλαγές θα 
μεταφορτωθούν αυτόματα στο υποσύστημα 
δανεισμού, με παράλληλη ενημέρωση του 
προσωπικού σχετικά με την πορεία της 
διαδικασίας 

ΝΑΙ   

2.9 O σταθμός αυτοεξυπηρέτησης πρέπει να 
εξασφαλίζει την αναγνώριση barcode, RFiD 
και MiFare καρτών αναγνωστών 

ΝΑΙ   

2.10 Δυνατότητα επεξεργασίας πολλαπλών 
τεκμηρίων σε μια συναλλαγή, Αναγνώριση 
πολλών RFID tags ταυτόχρονα (βιβλία, CD, 
DVD, άλλο) 

ΝΑΙ   

2.11 Υποστήριξη RFID security AFI/EAS ΝΑΙ   
2.12 Το λογισμικό του σταθμού θα υλοποιεί όλες 

τις λειτουργίες δανεισμού (απαίτηση 2.7 
ανωτέρω),  με βάση τη σύνδεση SIP2 , 
ενημερώνοντας κατάλληλα το σύστημα 
διαχείρισης (V-Smart) σύμφωνα με τους 
κανόνες δανεισμού της βιβλιοθήκης 

ΝΑΙ   

2.13 Η ενημέρωση του ILS σχετικά με την 
κατάσταση δανεισμού του τεκμηρίου και του 
λογαριασμού των χρηστών θα πρέπει να 
γίνεται σε πραγματικό χρόνο  (real time) 
χωρίς παρέμβαση τεχνικού ή 
βιβλιοθηκονόμου 

ΝΑΙ   

2.14 Κατά την επεξεργασία στοιχείων μια 
συναλλαγής (δανεισμός, ανανέωση)  θα 
εμφανίζεται η κατάσταση δανεισμού κάθε 
τεκμηρίου, του είδους του (δηλαδή βιβλία, 
CD, DVD, κ.α.) και θα ενεργοποιείται/ 

ΝΑΙ   
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απενεργοποιείται  κατάλληλα το bit 
ασφαλείας του RFID tag (Off /check out, 
On/check in) ανάλογα με τη 
χρησιμοποιούμενη κωδικοποίηση AFI/EAS 

2.15 Ο σταθμός, σε συνεργασία με το ILS 
αξιοποιεί πληροφορίες σχετικές με την 
κατάσταση του λογαριασμού του   χρήστη 
(π.χ. επιφυλάξεις για ανανεώσεις, πρόστιμα, 
όρια λήξης κάρτας βιβλιοθήκης, κρατήσεις) ή 
την κατηγορία και το status του υλικού  και 
ανάλογα μπλοκάρει τη συναλλαγή και 
παραπέμπει το χρήστη στο γραφείο 
δανεισμού 

NAI   

2.16 Ο σταθμός εκτυπώνει απόδειξη με όλες τις 
πληροφορίες της συναλλαγής του  χρήστη.  
Το περιεχόμενο της απόδειξης θα μπορεί να 
προσαρμοστεί, βάσει των αναγκών της 
βιβλιοθήκης (ταυτότητα της βιβλιοθήκης, 
χρόνος συναλλαγής, κλπ. ) 

NAI   

2.17 Ο σταθμός  μπορεί να δανείζει και να 
επιστρέφει οπτικοακουστικό υλικό (π.χ. 
μουσικά CD’s, DVD’s, κασέτες ήχου). Ο 
χειρισμός των μαγνητικών μέσων θα πρέπει 
να γίνεται χωρίς κίνδυνο να επηρεαστεί το 
περιεχόμενό τους   

NAI   

2.18 Ο προτεινόμενος σταθμός  
αυτοεξυπηρέτησης παρέχει δυνατότητα 
remote management   μέσω διαδικτύου σε 
ένα web-based περιβάλλον, έτσι ώστε η 
λειτουργικότητα (settings) να μπορεί να 
ελέγχεται από οποιοδήποτε 
εξουσιοδοτημένο σταθμό στο δίκτυο 

NAI   

2.19 To λογισμικό που συνοδεύει το σταθμό 
αυτοεξυπηρέτησης έχει δυνατότητα 
παραμετροποίησης και προσαρμογής στις 
απαιτήσεις της βιβλιοθήκης, τόσο σ’ ότι 
αφορά το περιβάλλον επικοινωνίας με το 
χρήστη, όσο και σ’ ότι αφορά την επιθυμητή 
λειτουργικότητα 

NAI   

2.20 Ο προτεινόμενος σταθμός πρέπει να 
εμφανίζει και να επιτρέπει την επιλογή 
πολλών γλωσσών (multilingual) και να 
διαθέτει κατάλληλο editor για την προσθήκη 
νέων γλωσσών ή μηνυμάτων.  Η επιλογή 
γλώσσας θα γίνεται στο αρχικό στάδιο μιας 
συναλλαγής 

ΝΑΙ   

2.21 Το λογισμικό θα πρέπει να επιτρέπει τη 
συλλογή και έκδοση στατιστικών στοιχείων, 
οποτεδήποτε, από εξουσιοδοτημένο σταθμό 
του δικτύου, μέσω ενσωματωμένου 
συστήματος έκδοσης καταστάσεων 
(reporting tool).  Οι καταστάσεις αυτές 
μπορούν να εξαχθούν σε διάφορα formats 

NAI   
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(MS excel, PDF, CSV,  HTML, κ.ά) και να 
υποστούν δευτερογενή επεξεργασία 

3. ΕΞΥΠΝΟΣ ΚΑΔΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΥΛΙΚΟΥ 
3.1 Ο προτεινόμενος κάδος θα πρέπει να 

συνδέεται με τον αντίστοιχο Σταθμό 
Αυτοεξυπηρέτησης χρηστών, όπως 
περιγράφεται στον Πίνακα 2 

ΝΑΙ   

3.2 Θα πρέπει να διαθέτει θύρα ασφαλείας η 
οποία θα ανοίγει μόνον για υλικό που έχει 
σχεδιαστεί να επιστρέφεται στον κάδο 

ΝΑΙ   

3.3 Η επιστροφή του υλικού στον έξυπνο κάδο 
θα πρέπει να γίνεται σε συνδυασμό με το 
σταθμό αυτοεξυπηρέτησης χρηστών, ο 
οποίος και θα κατευθύνει το χρήστη με 
οδηγίες 

ΝΑΙ   

3.4 Ο έξυπνος κάδος θα πρέπει να διαθέτει 
συσκευή ανάγνωσης RFiD η οποία ελέγχει 
ξανά το υλικό πριν ανοίξει τη θύρα 

NAI   

3.5 Θα υπάρχει εσωτερικός, αποσπώμενος, 
τροχήλατος  κάδος για την εύκολη 
μετακίνηση του υλικού 

NAI   

3.6 Χωρητικότητα κάδου σε βιβλία ≥ 80    
3.7 Συνδεσιμότητα TCP/IP, SIP2 ΝΑΙ   

4. ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΥΛΙΚΟΥ RFiD 
4.1 Μία (1) άδεια λογισμικού για τον Σταθμό 

Αυτόματης Επιστροφής Υλικού RFID. NAI   

4.2 Το σύστημα θα εγκατασταθεί σε χώρο που 
θα υποδείξει η βιβλιοθήκη.  NAI   

4.3 Η εγκατάσταση του προτεινόμενου σταθμού 
αυτόματης επιστροφής υλικού πρέπει να 
συμμορφώνεται με τους διεθνείς 
κανονισμούς για χρήστες αναπηρικών 
αμαξιδίων 

NAI   

4.4 Ο προτεινόμενος σταθμός αυτόματης 
επιστροφής υλικού πρέπει να διαθέτει 
μπροστινή κάλυψη με θύρα ασφαλείας για 
χρήση από εξωτερικό χώρο 

NAI   

4.5 Η μπροστινή όψη του προτεινόμενου 
σταθμού αυτόματης επιστροφής υλικού 
πρέπει να είναι εξοπλισμένη με 
ενσωματωμένη οθόνη αφής τουλάχιστον 15" 

NAI   

4.6 Επίπεδο θορύβου: σε λειτουργία: 50-55 db NAI   
4.7 Το συνοδευτικό λογισμικό έχει συμβατότητα 

με Windows 7 pro ή Windows 10 NAI   

4.8 Υποστήριξη του πρωτοκόλλου TCP/IP NAI   
4.9 Υποστήριξη του πρωτοκόλλου SIP2 για τη 

σύνδεσή του με το λογισμικό VSmart NAI   

4.10 Ο προτεινόμενος σταθμός αυτόματης 
επιστροφής υλικού πρέπει να δίνει τη 
δυνατότητα στη βιβλιοθήκη να ορίσει 
κανόνες ταξινόμησης για τα τεκμήρια που 
επιστρέφονται στον σταθμό 

NAI   

4.11 Πλήρης δυνατότητα μεταβολής και NAI   
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παραμετροποίησης των κριτηρίων διαλογής 
(sorting criteria) 

4.12 Δυνατότητα διαλογής: >=1400 τεκμήρια 
/ώρα NAI   

4.13 Ο προτεινόμενος σταθμός αυτόματης 
επιστροφής υλικού πρέπει να περιλαμβάνει 
μηχανισμό ταξινόμησης 3 (τριών) 
κατευθύνσεων και με δυνατότητες 
μελλοντικής επέκτασης 

NAI   

4.14 Τα βιβλία που επιστρέφονται στον 
προτεινόμενο σταθμό πρέπει να γεμίζουν 
αυτόματα τρείς (3) ειδικούς κάδους που 
είναι σε αναμονή 

NAI   

4.15 Οι διαστάσεις του προτεινόμενου κάδου 
ταξινόμησης/τοποθέτησης υλικού δεν θα 
πρέπει να είναι μεγαλύτερες από: 600 x 600 
x 865mm 

NAI   

4.16 Υποστήριξη προτύπων ISO15693, 18000-3-1 NAI   
4.17 To σύστημα έχει τη δυνατότητα να 

αναγνωρίζει την ταυτότητα του τεκμηρίου 
μέσω RFID και/ή Barcode 

NAI   

4.18 Αυτόματη λειτουργία επιστροφής με 
ταυτόχρονη ενεργοποίηση της ένδειξης 
ασφαλείας RFiD AFI ή EAS 

NAI   

4.19 Ο προτεινόμενος σταθμός αυτόματης 
επιστροφής υλικού πρέπει να επιτρέπει 
στους χρήστες την επιστροφή υλικού και να 
ενημερώνει το ΙLS της βιβλιοθήκης και τον 
λογαριασμό των χρηστών σε πραγματικό 
χρόνο χωρίς να απαιτείται επέμβαση 
τεχνικού ή βιβλιοθηκονόμου 

NAI   

4.20 Ο προτεινόμενος σταθμός αυτόματης 
επιστροφής υλικού πρέπει να έχει 
δυνατότητα εκτύπωσης κατάστασης 
λογαριασμού χρήστη. 

NAI   

4.21 Ο προτεινόμενος σταθμός αυτόματης 
επιστροφής υλικού πρέπει να επιτρέπει την 
επιστροφή όλων των τύπων υλικού της 
βιβλιοθήκης (έντυπο υλικό, video, DVD, cd, 
κλπ.) αν αυτό επιτρέπεται από τους κανόνες 
κυκλοφορίας υλικού. 

NAI   

4.22 Ο προτεινόμενος σταθμός αυτόματης 
επιστροφής υλικού πρέπει να μπορεί να 
ρυθμιστεί κατάλληλα ώστε να μη δέχεται 
τεκμήρια χωρίς ετικέτα RFID.  

NAI   

4.23 Ο προτεινόμενος σταθμός αυτόματης 
επιστροφής υλικού πρέπει να σταματά να 
δουλεύει ή να αναπροσανατολίζει τα 
αντικείμενα όταν είναι γεμάτος ένας κάδος 
ταξινόμησης.  

NAI   

4.24 Η προτεινόμενη συσκευή πρέπει να 
συνοδεύεται από ένα σύστημα 
παρακολούθησης και συναγερμού 

NAI   
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συμβάντων μέσω του διαδικτύου.  
4.25 Ο σταθμός λειτουργεί 24/24ωρο, 7 ημέρες 

την  εβδομάδα    

4.26 Ο προτεινόμενος σταθμός αυτόματης 
επιστροφής υλικού θα πρέπει να δίνει την 
δυνατότητα σύνδεσης με λογισμικό όπου ο 
διαχειριστής μέσω web browser ελέγχει την 
κατάσταση της συσκευής και εξάγει 
στατιστικά χρήσης (remote management). 

NAI   

5. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
5.1 Όλες οι μονάδες θα συνοδεύονται από το 

κατάλληλο λογισμικό NAI   

5.2 2 άδειες πρωτοκόλλου SIP2 για τη σύνδεση 
των μονάδων με το πρόγραμμα της 
Βιβλιοθήκης VSmart 5.0 

NAI   

5.3 Εγκατάσταση και παραμετροποίηση των 
μονάδων σε χώρο που θα υποδείξει η 
βιβλιοθήκη.  Τα βασικά θέματα που θα 
καλύψει η παραμετροποίηση είναι: 
a) Παραμετροποίηση σταθμού αυτόματου 
δανεισμού για : 

• Δανεισμούς 
• Επιστροφές 
• Κρατήσεις 

Σε συνδυασμό με την πολιτική της 
βιβλιοθήκης όπως υλοποιείται από το ILS 
b) Παραμετροποίηση σταθμού αυτόματης 
επιστροφής για: 

• τη διαχείριση των επιστροφών σε 
συνδυασμό με το ILS, και 

• τη διαλογή του υλικού με βάση τα 
κριτήρια που επιθυμεί η βιβλιοθήκη 

NAI   

5.4 Εκπαίδευση προσωπικού στη λειτουργία των 
προσφερόμενων μονάδων και του 
λογισμικού που τις συνοδεύει. 
Η εκπαίδευση δεν πρέπει να είναι λιγότερη 
από 10 ώρες και θα δοθεί στο χώρο της 
βιβλιοθήκης. 

NAI   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 
Η ανάλυση της οικονομικής προσφοράς υποβάλλεται σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί: Σε 
περίπτωση λάθους αναγραφής της τιμής υπερισχύει το ολογράφως έναντι του αριθμητικού. 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Τιμή 
(χωρίς Φ.Π.Α) 

1. 

Προμήθεια Συστήματος Ανέπαφου Δανεισμού και 
Επιστροφής Βιβλίων με Έξυπνο Κάδο για τη Βιβλιοθήκη του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για τον Περιορισμό της 
Διάδοσης του Κορωνοϊου Covid-19. 

1 

 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)  
 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)  

 
Στις τιμές συμπεριλαμβάνονται παντός είδους κρατήσεις που βαρύνουν τον ανάδοχο, πλην ΦΠΑ. 
Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται  χωρίς Φ.Π.Α. 
 
 
 

Αθήνα,    / / 
 
 
 

Για τον Προσφέροντα 
 

(Ονομ/μο – Υπογραφή‐Σφραγίδα) 
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