
Απαντήσεις επί των παρατηρήσεων επί των τεχνικών 

προδιαγραφών της Διακήρυξης, της εταιρείας  Digital Partner 

IKE 

 

Ερώτημα 1ο 

Απάντηση: 

Η φράση «έξυπνη βιβλιοθήκη επιστροφής βιβλίων.» διαγράφεται. 

Διόρθωση επί του κειμένου:  

Αρχικό κείμενο: «… , μία κινητή συσκευή ανάγνωσης/ απογραφής με σάρωση και έξυπνη 

βιβλιοθήκη επιστροφής βιβλίων.»  

→  

Τελικό κείμενο: «…  και μία κινητή συσκευή ανάγνωσης / απογραφής.» 

 

Ερώτημα 2ο 

Απάντηση: Η απαίτηση στον Πίνακα 1 παραμένει ως έχει (Βιβλ. 1 – Πανεπιστημιούπολη 

Άλσους Αιγάλεω 1 σταθμός αυτόματου δανεισμού και Βιβλ.2 – Πανεπιστημιούπολη Αθηνών 

2 σταθμοί αυτόματου δανεισμού). 

Ερώτημα 3ο 

Απάντηση: 

- Το συνεργατικό σύστημα βιβλιοθήκης ILSaS στηρίζεται στο λογισμικό Sierra της 

Εταιρείας Innovative και το χρησιμοποιεί η Βιβλιοθήκη της Πανεπιστημιούπολης 

Άλσους Αιγάλεω. Επομένως η καταλογογράφηση των 5.500 εγγραφών (δεν 

υπάρχουν άλλες) προτείνεται να γίνει σε αυτό το σύστημα. Αυτό βέβαια εξαρτάται 

και από τη μεθοδολογία που θα επιλέξει ο ανάδοχος (βλέπε παρακάτω) 

- Ο υποψήφιος ανάδοχος μπορεί να επιλέξει είτε την εξαρχής καταλογράφηση των 

εγγραφών στο Sierra ή τη μετάπτωσή τους από το Koha στο Sierra, μετά από 

συνεννόηση με την Κεντρική Ομάδα Υποστήριξης ILSaS ή/και την εταιρεία 

υποστήριξης του συστήματος. Όποια από τις δύο λύσεις επιλεγεί είναι αποδεκτή. 

Σημειώνεται ότι οι εγγραφές που υπάρχουν στο Koha δεν είναι το σύνολο των 5.500 

εγγραφών. 

- Η καταλογογράφηση και η επικόλληση των ετικετών είναι δυο διακριτές εργασίες σε 

δυο διαφορετικά υπό-έργα. Πιθανός συνδυασμός τους είναι επιθυμητός εφόσον 

αυτό είναι εφικτό.  

Ερώτημα 4ο 

Απάντηση: 

Δεν υπάρχει πίνακας 13. Οι αριθμοί των πινάκων είναι 1 – 12. Διόρθωση του κειμένου:  



Αρχικό κείμενο: «Το 1ο τμήμα θα περιλαμβάνει τα είδη / υπηρεσίες 1-11 [βλέπε ομάδα Α 

στους Πίνακες Συμμόρφωσης – Εκτίμηση κόστους: 178.800,00 € χωρίς ΦΠΑ] και το 2ο τμήμα 

θα περιλαμβάνει τα είδη / υπηρεσίες 12 και 13 [Βλέπε Ομάδα Β στους Πίνακες Συμμόρφωσης 

– Εκτίμηση κόστους: 46.600,00 € χωρίς ΦΠΑ]..»  

→  

Τελικό κείμενο: «Το 1ο τμήμα θα περιλαμβάνει τα είδη / υπηρεσίες 1-10 [βλέπε ομάδα Α 

στους Πίνακες Συμμόρφωσης – Εκτίμηση κόστους: 178.800,00 € χωρίς ΦΠΑ] και το 2ο τμήμα 

θα περιλαμβάνει τα είδη / υπηρεσίες 11 και 12 [Βλέπε Ομάδα Β στους Πίνακες Συμμόρφωσης 

– Εκτίμηση κόστους: 46.600,00 € χωρίς ΦΠΑ]...» 

Απαντήσεις στα τεχνικά χαρακτηριστικά των μονάδων 

Πίνακας 2: Ετικέτες RFID 

Απαίτηση 5. Παραμένει ως έχει η απαίτηση. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι μπορούν προσφέρουν 

καλύτερης τεχνολογίας ετικέτες. Επίσης μπορούν να συμπεριλάβουν οποιαδήποτε άλλη 

πληροφορία σχετικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ειδών που θα προσφέρουν. 

Πίνακας 3 Πύλες ασφαλείας 

Προδιαγραφή 13 και 14: Για την καλύτερη κατανόηση εκ μέρους των υποψήφιων 

αναδόχων εφαρμόζεται η εξής διόρθωση επί του κειμένου:  

Απαλοιφή του 14 και επαναρίθμηση των 15 ως 21 σε 14 ως 20. 

Πίνακας 4. Σταθμός εργασίας 

Απαίτηση 5. Παραμένει ως έχει η απαίτηση. Οποιαδήποτε άλλες τεχνικές λεπτομέρειες θα 

καθοριστούν στη φάση της υλοποίησης του έργου. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι μπορούν να 

προτείνουν την πιο ενδεδειγμένη λύση. 

Πίνακας 6: Φορητή συσκευή απογραφής 

Προδιαγραφή 5: Η Βιβλιοθήκη Άλσους Αιγάλεω και Αθηνών διαθέτουν Wifi σε όλους τους 

χώρους τους. Επομένως τo Wifi (ή WLAN / 802.11) είναι απαραίτητο ως τρόπος σύνδεσης της 

φορητής συσκευής. Αν υπάρχουν και άλλοι τρόποι σύνδεσης ας αναφερθούν. 

Προδιαγραφή 10: Για την καλύτερη κατανόηση εκ μέρους των υποψήφιων αναδόχων 

εφαρμόζεται η παρακάτω διόρθωση επί του κειμένου. Επίσης δεν υπάρχει απαίτηση για 

αναφορά σε χρόνο συνεχούς λειτουργίας ή χρόνο επαναφόρτισης. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι 

μπορούν να τα αναφέρουν.  

Αρχικό κείμενο: «Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας της φορητής συσκευής ανάγνωσης πρέπει 

να παρέχει τουλάχιστον 10 ώρες συνεχούς λειτουργίας.»  

→  

Τελικό κείμενο: «Η μπαταρία της φορητής συσκευής ανάγνωσης πρέπει να παρέχει 

τουλάχιστον 10 ώρες συνεχούς λειτουργίας πριν χρειαστεί επαναφόρτιση» 

 



Προδιαγραφή 11: Εκ παραδρομή λείπει ο όρος «μπαταρία» 

Διόρθωση του κειμένου:  

Αρχικό κείμενο: «Η προτεινόμενη συσκευή πρέπει να  διαθέτει εφεδρική.»  

→  

Τελικό κείμενο: 

«Η προτεινόμενη συσκευή πρέπει να  διαθέτει εφεδρική μπαταρία.» 

Προδιαγραφή 18: Απαλοιφή του 18 και επαναρίθμηση των 19 και 20 σε 18 και 19 

 

Πίνακας 8 -  Έξυπνο ράφι 

Δεν υπάρχει η απαίτηση να είναι κινητά για λόγους ασφαλείας. Εάν υπάρχει μηχανισμός 

κατάλληλος για τη μετακίνησή τους, ο οποίος όμως παρέχει τη δυνατότητα «κλειδώματος 

θέσης», για την ασφάλεια των επισκεπτών της βιβλιοθήκης, τότε και αυτή η λύση είναι 

αποδεκτή. 

Η διασύνδεση της μονάδας του έξυπνου ραφιού με το σύστημα βιβλιοθήκης θα 

πραγματοποιείται με τη χρήση του πρωτοκόλλου SIP2. 

 

Πίνακας 9 - Book Drop 24ωρης λειτουργίας 

Το αν θα σταματά να δουλεύει ή όχι o σταθμός αυτόματης επιστροφής υλικού (Book Drop 

24ωρης λειτουργίας) με τους τρεις κάδους, όταν ένας εξ’ αυτών γεμίσει, εξαρτάται από την 

παραμετροποίηση του. Η απαίτηση είναι να υπάρχει η δυνατότητα παραμετροποίησης ώστε 

εφόσον ένας κάδος γεμίσει να σταματά η λειτουργία επιστροφής μέχρι να παρέμβουν οι 

βιβλιοθηκονόμοι.  

Η διασύνδεση της μονάδας Book Drop 24ωρης λειτουργίας με το σύστημα βιβλιοθήκης θα 

πραγματοποιείται με τη χρήση του πρωτοκόλλου SIP2. 

Πίνακας 10 

- Το Α1 παραμένει ως έχει. 

- Τα Α2 και Α3 διαγράφονται 

- Σε ότι αφορά το Δ2 για την καλύτερη κατανόηση εκ μέρους των υποψήφιων 

αναδόχων εφαρμόζεται η εξής διόρθωση επί του κειμένου: 

o Αρχικό κείμενο: «Ο σταθμός μετατροπής θα πρέπει κατ΄ ελάχιστο να 

περιλαμβάνει φορητό υπολογιστή με το απαιτούμενο λογισμικό για τη 

μετατροπή, RFID antenna, τροχήλατο μεταφοράς, barcode reader και 

μηχάνημα κοπής (κόφτη) ετικετών»  

o → Τελικό κείμενο: «Ο σταθμός μετατροπής θα πρέπει κατ΄ ελάχιστο να 

περιλαμβάνει φορητό υπολογιστή με το απαιτούμενο λογισμικό για τη 

μετατροπή, RFID antenna, τροχήλατο μεταφοράς, barcode reader και 



μηχάνημα κοπής (κόφτη) ετικετών εφόσον το τελευταίο (μηχάνημα κοπής) 

απαιτείται για την ολοκλήρωση των εργασιών» 

 

Πίνακας 11 

- Σημειώνεται ότι οι προμηθευτές των δυο μερών του διαγωνισμού μπορεί να είναι 

διαφορετικοί. Επομένως, οι απαιτήσεις 3,4,5 και 6 αναφέρονται στις εργασίες του 

λογισμικού SIP2 στο σύστημα βιβλιοθήκης. Με βάση αυτή τη παρατήρηση οι 

προδιαγραφές παραμένουν ως έχουν ώστε να είναι απαιτητή και η τυχόν 

συνεισφορά του Αναδόχου που θα προσφέρει τις άδειες και σε πιθανές εργασίες 

(π.χ. δοκιμές) κατά τη παραμετροποίηση του εξοπλισμού εφόσον απαιτηθεί. 
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