
Απαντήσεις επί των παρατηρήσεων επί των τεχνικών 

προδιαγραφών της Διακήρυξης, της εταιρείας   

Uni Systems Μ.Α.Ε. 

Ερώτημα 1ο 

Απάντηση: 

Για λόγους ενίσχυσης του ανταγωνισμού και με στόχο τη συμμετοχή όσο περισσοτέρων 

εταιρειών και χωρίς να βλάπτεται η ουσία των απαιτήσεων των κριτηρίων των τεχνικών και 

επαγγελματικών ικανοτήτων των υποψηφίων αναδόχων εφαρμόζεται η εξής διόρθωση επί 

του κειμένου: 

Αρχικό κείμενο: «… είτε σε μία (1) εγκατάσταση είτε αθροιστικά τουλάχιστον τις ακόλουθες 

μονάδες, στο διαγωνισμό: συσκευές απογραφής, θύρες ασφαλείας, σύστημα 

αυτοεξυπηρέτησης χρηστών, αυτόματης επιστροφής υλικού και έξυπνο ράφι με σταθμό 

πληροφοριών.» 

→  

Τελικό κείμενο: «… είτε σε μία (1) εγκατάσταση είτε αθροιστικά τουλάχιστον τις ακόλουθες 

μονάδες, στο διαγωνισμό: συσκευές απογραφής, θύρες ασφαλείας, σύστημα 

αυτοεξυπηρέτησης χρηστών και μονάδα αυτόματης επιστροφής υλικού οποιουδήποτε 

τύπου.»  

Ερώτημα 2ο 

Απάντηση: 

Πίνακας 2, Προδιαγραφή 6: Για την διευκόλυνση των Υποψήφιων Αναδόχων η προδιαγραφή 

6 αναπροσαρμόζεται ως εξής: 

 Αρχικό κείμενο: «Οι ετικέτες θα έχουν διάσταση κατάλληλη για επικόλληση σε έντυπο και 

ηλεκτρονικό υλικό, να είναι ορθογώνιες ή τετράγωνες, με προτίμηση στη διάσταση 50mm Χ 

80mm (+/- 5 mm). Να δηλωθούν οι διαστάσεις της προσφερόμενης ετικέτας RFiD.» 

→  

Τελικό κείμενο: «Οι ετικέτες θα έχουν διάσταση κατάλληλη για επικόλληση σε έντυπο υλικό, 

να είναι ορθογώνιες ή τετράγωνες, με προτίμηση στη διάσταση 50mm Χ 80mm (+/- 5 mm). 

Να δηλωθούν οι διαστάσεις της προσφερόμενης ετικέτας RFiD.»  

Ερώτημα 3ο 

Απάντηση: 

Πίνακας 4, Προδιαγραφή 2: Για την προδιαγραφή 2 εφαρμόζεται η εξής διόρθωση: 

 Αρχικό κείμενο: «Λογισμικό θυρών RFID - Αριθμός αδειών δύο (3)» 

→  

Τελικό κείμενο: «Λογισμικό θυρών RFID - Αριθμός αδειών δύο (2)»  



 

Ερώτημα 4ο 

Απάντηση: 

Πίνακας 8, Προδιαγραφή 14: Παραμένει η προδιαγραφή ως έχει. 

Ερώτημα 5ο 

Απάντηση: 

Ο όρος Βιβλιοθήκη 1 στο παρόν τεύχος αντιστοιχεί στη Βιβλιοθήκη της Πανεπιστημιούπολης 

Άλσους Αιγάλεω και ο όρος Βιβλιοθήκη 2 στη Βιβλιοθήκη της Πανεπιστημιούπολης Αθηνών. 

Επομένως: 

Πίνακας 10, Προδιαγραφή Α3: Για την προδιαγραφή 2 εφαρμόζεται η εξής διόρθωση: 

 Αρχικό κείμενο: «Υπηρεσίες καταλογογράφησης / μετάπτωσης δεδομένων για 5.500 

τεκμήρια στην Βιβλιοθήκη 3» 

→  

Τελικό κείμενο: «Υπηρεσίες καταλογογράφησης / μετάπτωσης δεδομένων για 5.500 

τεκμήρια στην Βιβλιοθήκη 2 – Πανεπιστημιούπολη Αθηνών»  

Πίνακας 12, Προδιαγραφή 3: Για την προδιαγραφή 2 εφαρμόζεται η εξής διόρθωση: 

 Αρχικό κείμενο: «Υπηρεσίες καταλογογράφησης ή και μετάπτωσης δεδομένων (από το 

σύστημα Koha) για 5.500 τεκμήρια στην Βιβλιοθήκη 3» 

→  

Τελικό κείμενο: «Υπηρεσίες καταλογογράφησης ή και μετάπτωσης δεδομένων (από το 

σύστημα Koha) για 5.500 τεκμήρια στην Βιβλιοθήκη 2 – Πανεπιστημιούπολη Αθηνών»  

 

Επιπλέον και για την Προδιαγραφή 2 (Πίνακας 12) εφαρμόζεται η εξής διόρθωση: 

Αρχικό κείμενο: «Υπηρεσίες παραμετροποίησης / indexing λογισμικού Sierra ώστε να 

συμπεριληφθεί η Βιβλιοθήκη 3 στο συνεργατικό σχήμα» 

→  

Τελικό κείμενο: «Υπηρεσίες παραμετροποίησης / indexing λογισμικού Sierra ώστε να 

συμπεριληφθεί η Βιβλιοθήκη 2 – Πανεπιστημιούπολη Αθηνών στο συνεργατικό σχήμα.»  

 

Ερώτημα 6ο 

Απάντηση: 

Η επιτροπή προτείνει η ερώτηση 6 να απαντηθεί από το Τμήμα Προμηθειών. 

 



Ερώτημα 7ο  

Απάντηση: 

Η επιτροπή προτείνει, εφόσον δεν υπάρχουν νομικοί περιορισμοί, το αίτημα παράτασης να 

γίνει αποδεικτό, ώστε να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος στους Υποψήφιους Αναδόχους να 

καταθέσουν τις προσφορές τους. 
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