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ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ «ΤΕΧΝΙΚΉ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΏΝ ΣΥΣΤΗΜΆΤΩΝ

ΚΑΙ ΨΗΦΙΟΠΟΊΗΣΗ ΥΛΙΚΟΎ ΤΗΣ ΚΔΒΚ»
 με τη συνοπτική διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Ο Πρόεδρος της Κοβενταρείου  Δημοτικής  Βιβλιοθήκης Κοζάνης  (ΚΔΒΚ)
καλεί σε υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εργασίες που αφορούν στην:
«ΤΕΧΝΙΚΉ  ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΏΝ  ΣΥΣΤΗΜΆΤΩΝ  ΚΑΙ
ΨΗΦΙΟΠΟΊΗΣΗ ΥΛΙΚΟΎ ΤΗΣ «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟΥ», όπως περιγράφονται στην
μελέτη της υπηρεσίας και σύμφωνα με την απόφαση αρ. 29/2016, με κριτήριο
κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφορά. 

ΔΕΚΤΟΙ  ΣΤΗΝ  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (με  τη  συνοπτική  διαδικασία  της  απ’
ευθείας ανάθεσης) 

‘Oλα  τα  φυσικά  και  νομικά  πρόσωπα  που  ασχολούνται  με  την  παροχή
υπηρεσιών ή προμήθεια ειδών που αποτελούν αντικείμενο της συγκεκριμένης
πρόσκλησης.

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Οι  ενδιαφερόμενοι  για  να  συμμετάσχουν  πρέπει  να  υποβάλλουν,
προσωπικά ή με εκπρόσωπο τους, τα δικαιολογητικά στην ΚΔΒΚ, το αργότερο
μέχρι  την  Παρασκευή  13/05/2016  και  ώρα  11:00  π.μ. (έναρξη
αποσφράγισης προσφορών)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ επί ποινής απορρίψεως

α)Υπεύθυνη  Δήλωση ότι  μελέτησαν και  αποδέχονται  τους  όρους  της
μελέτης 

β) Οικονομική προσφορά (σε κλειστό φάκελο)
γ) Προϋπηρεσία 

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 24613 50434,  24613 50435 τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες.

                                                                                     Παναγιώτης Δημόπουλος

                                                                                          Πρόεδρος ΚΔΒΚ

mailto:info@kozlib.gr
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Θ έ μ α :  Θ έ μ α :  ΤΕΧΝΙΚΉ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΏΝ ΣΥΣΤΗΜΆΤΩΝ  ΚΑΙ  ΨΗΦΙΟΠΟΊΗΣΗ ΥΛΙΚΟΎ ΤΗΣ

«ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟΥ» ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (ΚΔΒΚ)       

Η ΚΔΒΚ, στα πλαίσια του έργου της, έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια δράσεις και
δραστηριότητες προκειμένου να ικανοποιεί τις σύγχρονες ανάγκες των χρηστών της- τα
εγγεγραμμένα μέλη της ξεπερνούν τις 13.000 ενώ η επισκεψιμότητα της ανέρχεται σε
200-300 άτομα καθημερινά- επιθυμώντας πάντα να παραμείνει ζωντανός οργανισμός
και  κύριο  σημείο  συνάντησης  και  ανταλλαγής  πληροφοριών  και  κουλτούρας  των
μαθητών, φοιτητών, ερευνητών και της ευρύτερης τοπικής κοινωνίας γενικότερα.
Ενόψει της μεταφοράς και της λειτουργίας της στο νέο κτήριο-το οποίο βρίσκεται έξω
από το  κέντρο  της  πόλης-  θα αποτελούσε  πρόβλημα και  θα οδηγούσε  σε  σοβαρή
υποβάθμιση  της  ΚΔΒΚ  η  πιθανή  μείωση  των  ήδη  παρεχόμενων  υπηρεσιών  της.
Δεδομένης μάλιστα της πρόθεσης της για αλλαγή λογισμικού (ανοικτού κώδικα) που θα
υποστηρίζει τις ιδιαιτερότητες της συλλογής της και τη λειτουργία της στο νέο κτήριο,
κρίνεται  απαραίτητη  όχι  μόνο  η  συνέχιση  αλλά  και  η  αύξηση  των  υπηρεσιών  που
προσφέρει,  ούτως  ώστε,  όχι  μόνο  να  κρατήσει  το  καθημερινό  κοινό  της,  αλλά  να
προσελκύσει και να διεκδικήσει νέο, μεγαλύτερο κι ευρύτερο, που θα αποτελεί ζωντανή
απόδειξη του σημαντικού έργου της και θα της προσδώσει προστιθέμενη αξία.
Το  φυσικό  αντικείμενο  της  παρούσας  μελέτης  προβλέπει  την  ανάθεση  υπηρεσιών
τεχνικής  υποστήριξης  πληροφοριακών  συστημάτων  και  ψηφιοποίησης  υλικού  της
ΚΔΒΚ,  για  χρονικό  διάστημα  12  μηνών και  απαιτεί  εξειδικευμένη  τεχνογνωσία
βιβλιοθηκονομικών λογισμικών και  δικτύων,  λογισμικών ανοικτού  κώδικα  καθώς και
ψηφιοποίησης υλικού σε book eye, ειδικά αντικείμενα τα οποία αδυνατεί να καλύψει
το υφιστάμενο προσωπικό της ΚΔΒΚ. 



Αναλυτικότερα η τεχνική υποστήριξη αφορά σε: 
Εργασίες τεχνικής υποστήριξης της Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης και
του media lab (30 Η/Υ, 6 εκτυπωτές, 2 επαγγελματικά scanner), λόγω της υλικοτεχνικής
υποδομής  και  της  φύσης  των  υπηρεσιών  που  προσφέρει  η  υπηρεσία,  δηλαδή:
Διαχείριση  λογισμικού  ΑΒΕΚΤ,  συντονισμός  Δικτύου  «Ψηφιακής  Διαπεριφερειακής
Βιβλιοθήκης  Δυτ.  Μακεδονίας»  (Διασύνδεση  πέντε  (5)  Βιβλιοθηκών  Δυτικής
Μακεδονίας),  συνεργασία  με  εταιρείες  παροχής  λογισμικών,  servers,  διαχείριση
δικτύων και ψηφιακών συλλογών, υποστήριξη χρηστών στο  media lab και σεμινάρια
ενηλίκων  σε  η/υ,  ρομποτικής  σε  παιδιά,  χειρισμός  πολυμέσων,  ενημέρωση  και
υποστήριξη της ιστοσελίδας κλπ
Εξοπλισμός/  Hardware: Αναβάθμιση και  επισκευές Η/Υ ή τμημάτων αυτών,  επισκευή
εκτυπωτών,  περιοδική  συντήρηση  μηχανημάτων,  αντικατάσταση  καλωδίων,
τοποθέτηση  &  εγκατάσταση  δικτυακού  εξοπλισμού,  server virtualization,  file server
(NAS), RAID controllers, UPS.
Λογισμικό/  Software  : Εγκατάσταση  –  επανεγκατάσταση-  παραμετροποίηση  και
επιδιόρθωση λειτουργικών συστημάτων (Windows XP, 7, 8, Ubuntu Linux, Mac OSX),
διόρθωση  προβλημάτων  εφαρμογών,  εγκατάσταση-επανεγκατάσταση  -  αφαίρεση
γενικών  εφαρμογών  και  εξειδικευμένων  εφαρμογών  (Bookeye,  ABEKT,  Cybera,
FreeNas, VMWare, KOHA), ψηφιοποίηση, εκπαίδευση χρηστών στις νέες τεχνολογίες,
καθαρισμός από τους ιούς, ενημέρωση ιστοσελίδας (Wordpress CMS, Radio podcast,
σελίδα  ψηφιακής  συλλογής),  διαχείριση  βάσεων  δεδομένων  (mysql,  paradox),
εγκατάσταση-διαχείριση  και  παραμετροποίηση  λογισμικού  Server,  παραμετροποίηση
δικτυακών συσκευών CISCO, υποστήριξη Server και Backup των servers. 
Ειδικότερα για την ψηφιοποίηση:
Ο ανάδοχος πρέπει να διαθέτει ειδικές γνώσεις χρήσης  book eye και δεξιότητες στη
διαχείριση  παρόμοιου  υλικού,  λόγω της  ιδιαίτερης  φυσικής  του  κατάστασής  (παλιές
εκδόσεις,  εφημερίδες,  χειρόγραφα  κλπ).  (Προσκόμιση  βεβαιώσεων  εμπειρίας  σε
αντίστοιχα έργα)
Θα ψηφιοποιήσει υλικό βάσει προτεραιοτήτων που θα θέσει η βιβλιοθήκη- κύρια από
αιτήσεις χρηστών και τοπικής βιβλιογραφίας- θα το ελέγχει, θα περνάει υδατογράφημα
και  θα  το  αντιγράφει-  αποθηκεύει  σύμφωνα  με  τις  οδηγίες  και  τα  πρότυπα  που
ακολουθεί η ΚΔΒΚ. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!  Η  υποστήριξη  θα  παρέχεται  και  Σαββατοκύριακα-  όταν
πραγματοποιούνται εκδηλώσεις- ενώ, λόγω της ιδιαιτερότητας της λειτουργίας της
βιβλιοθήκης,  απαιτείται  καθημερινή  φυσική  παρουσία  στο  χώρο  πρωί  ή/και
απόγευμα. 

ΔΕΚΤΟΙ ΜΟΝΟ ΟΣΟΙ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ-ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 8 ΜΗΝΩΝ
-ΣΕ ΑΝΑΛΟΓΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 13.150 € με ΦΠΑ.

Ο Αρμόδιος Υπάλληλος

Εμμανουήλ Τράγιας

   Η Δ/ντρια

                        Ιωάννα Στεργιοπούλου




