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Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος – οικονομική προζθορά, για ηην προμήθεια
ηλεκηρονικού πρωηοκόλλοσ, για ηις ανάγκες ηης Γημόζιας Κενηρικής Βιβλιοθήκης Γράμας
Η Γεκόζηα Κεληξηθή Βηβιηνζήθε Γξάκαο πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζε πξνκήζεηα ειεθηξνληθνύ

πξσηνθόιινπ, γηα ηηο αλάγθεο ηεο (Δγθύθιηνο ΓΙΑΓΠ/Α1/3753/19-2-2001 πεξί ειεθηξνληθήο δηνίθεζεο ηνπ
ΥΠΔΣΓΑ, άξζξν 12 λ. 3979/2011, άξζξν 24 λ. 4440/2016), πξνζθαιεί θάζε ελδηαθεξόκελν λα ππνβάιιεη
εγγξάθσο ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ.

 Ο δεηνύκελνο εμνπιηζκόο αθνξά ηελ πξνκήζεηα πιαηθόξκαο ειεθηξνληθήο δηαρείξηζεο εγγξάθσλ καδί
κε ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ελ ιόγσ ζπζηήκαηνο θαζώο θαη ηεο βάζεο δεδνκέλσλ, ελώ παξάιιεια ζα
πεξηιακβάλεη ηελ εθπαίδεπζε ησλ ππαιιήισλ πνπ ζα ην δηαρεηξίδνληαη θαζώο θαη ηελ
παξακεηξνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Οη πξνδηαγξαθέο ηνπ ζπζηήκαηνο ζπλνςίδνληαη ζηνλ παξαθάησ
πίλαθα

Ι. Σετνική Περιγραθή ηοσ σζηήμαηος

 Τήξεζε ησλ δηαδηθαζηώλ πξσηνθόιιεζεο ησλ εηζεξρνκέλσλ εγγξάθσλ
 Τήξεζε ησλ δηαδηθαζηώλ πξσηνθόιιεζεο ησλ εμεξρόκελσλ εγγξάθσλ θαη απνζηνιή ησλ
εγγξάθσλ απηώλ ζηνπο απνδέθηεο
 Γηαρείξηζε βηβιίσλ ππνπξσηνθόιινπ
 Σπζρέηηζε εγγξάθσλ πξσηνθόιινπ γηα εύθνιε πινήγεζε
 Σύλδεζε κε ΓΙΑΥΓΔΙΑ θαη απηνκαηνπνηεκέλνο ηξόπνο ιήςεο ζηνηρείσλ εηζεξρνκέλσλ εγγξάθσλ
κε ΑΓΑ
 Απηόκαηε ζπκπιήξσζε ιηζηώλ γηα ηε γξήγνξε θαη έγθπξε θαηαρώξεζε
 Γπλαηόηεηα αληηγξαθήο εγγξάθνπ

 Γπλαηόηεηα ζάξσζεο θαη απνζήθεπζεο ησλ εγγξάθσλ (εηζεξρόκελα, εμεξρόκελα, νίθνζελ) θαη
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ειεθηξνληθή δηαλνκή ζηνπο απνδέθηεο, ζύκθσλα κε ηελ αληίζηνηρε ρξέσζε.
 Γπλαηόηεηα ρξήζεο ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ γηα ηελ απνζηνιή ζαξσκέλσλ εγγξάθσλ
ζηνπο ππεύζπλνπο ρξεώζεσλ θαη πεξαηηέξσ πξνώζεζε απηώλ
 Απνζήθεπζε εγγξάθσλ θαη αλάθηεζεο εγγξάθσλ
 Τήξεζε εθδόζεσλ κέζσ ηνπ ηζηνξηθνύ εγγξάθνπ, αιιά θαη ησλ ειεθηξνληθώλ εγγξάθσλ
 Γπλαηόηεηα πνιιαπιώλ ςεθηαθώλ ππνγξαθώλ ζε pdf έγγξαθα
 Γπλαηόηεηα ηήξεζεο εζσηεξηθήο αιιεινγξαθίαο
 Πξνθαζνξηζκέλα πξόηππα θαθέισλ θαη ππνθαθέισλ γηα ηελ απνζήθεπζε ησλ εγγξάθσλ ζε
Ηιεθηξνληθή Βηβιηνζήθε
 Γπλαηόηεηα δξνκνιόγεζεο ησλ εγγξάθσλ ζηνπο ππεύζπλνπο ρξέσζεο, νη νπνίνη κε ηε ζεηξά
ηνπο έρνπλ ηε δπλαηόηεηα ζηελ εζσηεξηθή πξνώζεζε ηνπ εγγξάθνπ
 Απηόκαηε επηβεβαίσζε από ηνπο ππεύζπλνπο ρξέσζεο θαηά ηελ αλάγλσζε ηνπ εγγξάθνπ
 Γηαδηθαζία παξαθνινύζεζεο εγγξάθνπ, πξνηεξαηόηεηαο θαη ζηάδην νινθιήξσζεο
 Γηαδηθαζία αίηεζεο αξηζκνύ πξσηνθόιινπ από πεξηθεξεηαθέο εθαξκνγέο.
 Γηαζύλδεζε κε όιεο ηηο ππεξεζίεο θαη δπλαηόηεηα απηόκαηεο πξσηνθόιιεζεο κε κνλαδηθή
αξίζκεζε
 Απινπνηεκέλε δπλαηόηεηα ζύλδεζεο ησλ εηζεξρνκέλσλ, εμεξρόκελσλ θαη θνηλνπνηήζεσλ
 Γπλαηόηεηα ζύλζεηεο αλαδήηεζεο κε όια ηα πεδία θαηαρώξεζεο
 Δθηύπσζε βηβιίνπ πξσηνθόιινπ θαη βεβαίσζεο
 Δμαγσγή ζε Excel
 Γηαβαζκηζκέλε ηαπηνπνίεζεο ρξεζηώλ πνπ πξνζθέξεηαη ζύκθσλα κε ηελ επηινγή ηεο θάζε
ελέξγεηαο
 Logfile, παξαθνινύζεζε όισλ ησλ θηλήζεσλ ησλ ρξεζηώλ ηεο εθαξκνγήο
 Πξνζαξκνζκέλε δπλαηόηεηα απνζηνιήο e-mail κε ζπλεκκέλα αξρεία ζηνπο ππεύζπλνπο
ρξεώζεσλ ησλ εηζεξρνκέλσλ, αιιά θαη ζηνπο ηειηθνύο απνδέθηεο ησλ εμεξρνκέλσλ εγγξάθσλ
 Σύζηεκα εηδνπνηήζεσλ γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ ππαιιήισλ ζε ρξεώζεσλ, ειέγρνπ θαη
πξσηνθόιιεζεο αηηεκάησλ
 Τήξεζε αξρείνπ ζπλαιιαγώλ κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ηζηνξηθνύ εγγξάθνπ, αιιά δηαηήξεζε
όισλ ησλ εθδόζεσλ ησλ ειεθηξνληθώλ εγγξάθσλ.
 Γπλαηόηεηα online editing επεμεξγάζηκσλ αξρείσλ, όπσο .doc, .docx, xls, θαη .xlsx θ.α.
 Γπλαηόηεηα κεηαηξνπήο επεμεξγάζηκσλ αξρείσλ ζε pdf κνξθή
 Γπλαηόηεηα πνιιαπιώλ ςεθηαθώλ ππνγξαθώλ ζε pdf έγγξαθα
 Γπλαηόηεηα ηήξεζεο εζσηεξηθήο αιιεινγξαθίαο γηα ηελ αληαιιαγή κε πξσηνθνιιεκέλσλ
αξρείσλ θαη εξγαζηώλ
 Γπλαηόηεηα απηνκαηνπνηεκέλεο πξσηνθόιιεζεο εγγξάθσλ εζσηεξηθήο αιιεινγξαθίαο
 Απηόκαηε επηβεβαίσζε από ηνπο ππεύζπλνπο ρξέσζεο θαηά ηελ αλάγλσζε ηνπ εγγξάθνπ
 Γηαδηθαζία παξαθνινύζεζεο εγγξάθνπ, πξνηεξαηόηεηαο θαη ζηάδην/εκεξνκελία νινθιήξσζεο
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 Γηαδηθαζία αίηεζεο γηα αξηζκό πξσηνθόιινπ από ρξήζηεο πνπ δελ έρνπλ δηθαίσκα
πξσηνθόιιεζεο. Τα αηηήκαηα κε ηα ζπλεκκέλα έγγξαθα πεξηκέλνπλ κε ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο
λα πξσηνθνιιεζνύλ, κόιηο ζπκβεί απηό ελεκεξώλεηαη από ην ζύζηεκα εηδνπνηήζεσλ ν αηηώλ
κε ηνλ αξηζκό πξσηνθόιινπ θαη ηελ εκεξνκελία/ώξα πξσηνθόιιεζεο
 Δμαγσγή ζε Excel ησλ ρξεώζεσλ
ΙΙ. Δκπαίδεσζη σπαλλήλων - τρηζηών
 Μαδί κε ηελ πξνκήζεηα ηνπ ελ ιόγσ ζπζηήκαηνο απαηηείηαη λα πεξηιακβάλεηαη ε εθπαίδεπζε ηνπ
πξνζσπηθνύ, πνπ ζα ην δηαρεηξίδεηαη (δηαρεηξηζηέο θαη ρξήζηεο)
ΙΙΙ. σνοδεσηικές Τπηρεζίες με ηην απόκηηζη ηοσ ζσζηήμαηος

 Υπεξεζίεο εγθαηάζηαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο
 Υπεξεζίεο εγθαηάζηαζεο ηεο Βάζεο Γεδνκέλσλ
 Υπεξεζίεο εθπαίδεπζεο Φξεζηώλ
 Υπεξεζίεο εθπαίδεπζεο Γηαρεηξηζηήο Σπζηήκαηνο
 Υπεξεζίεο παξακεηξνπνίεζεο ηνπ Σπζηήκαηνο
 Υπεξεζίεο ινγαξηαζκώλ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ (e-mail) γηα όιεο ηηο απαξαίηεηεο ζέζεηο
εξγαζίαο θαη ηηο αλάγθεο ηνπ Οξγαληζκνύ.
σνολικό Ποζό
ΦΠΑ
σνολική

ηιμή

με ΦΠΑ
 Τν πνζό ηεο πξνζθνξάο δελ ζα μεπεξλά ην όξην ησλ 2.800,00 εσρώ με ΦΠΑ.
 Θα επηιεγεί ε νηθνλνκηθόηεξε πξνζθνξά ζε ζπλάξηεζε κε ηελ πνηόηεηα ησλ πξνζθεξόκελσλ
πξντόλησλ

 Μαδί κε ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα ππνβάιινληαη ππνρξεσηηθά:

θορολογική

ενημερόηηηα, αζθαλιζηική ενημερόηηηα και ποινικό μηηρώο
 Ο ηξόπνο επηινγήο ηνπ πξνκεζεπηή ζα αθνξά ηελ απεπζείαο αλάζεζε

 Τν ηηκνιόγην ζα έρεη θξάηεζε 4% επί ηνπ θαζαξνύ πνζνύ θαζώο θαη ινηπέο θξαηήζεηο ππέξ
ΑΔΠΠ
 Θα ππνγξαθεί ηδησηηθό ζπκθσλεηηθό, ην νπνίν ζα θαηαρσξεζεί ζηε ΓΙΑΥΓΔΙΑ
 Θα αθνινπζεζεί ε λόκηκε δηαδηθαζία ζύκθσλα κε ηα όζα πξνβιέπνληαη γηα ηηο αγνξέο κέζσ
ΠΓΔ
 Η πξόζθιεζε ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο βηβιηνζήθεο θαη ζα ηνηρνθνιιεζεί ζηνλ πίλαθα
αλαθνηλώζεσλ ζηελ είζνδν ηεο βηβιηνζήθεο
 Οη πξνζθνξέο ζα θαηαηίζεληαη ζε θιεηζηό ζθξαγηζκέλν θάθειν ζηνλ 1ν όξνθν, ζην γξαθείν ηεο
Γηεύζπλζεο, θαηά ην ηξέρσλ σξάξην ιεηηνπξγίαο ηεο Βηβιηνζήθεο, είηε κέζσ ειεθηξνληθνύ
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ηαρπδξνκείνπ, είηε κέζσ ηαρπδξνκείνπ ή ηαρπκεηαθνξηθήο εηαηξείαο, κε εκεξνκελία έλαξμεο ηελ
Παξαζθεπή 17/7/2020 ζηηο 15:00 θαη εκεξνκελία ιήμεο ηελ Παξαζθεπή 24/7/2020 ζηηο 15:00.

Η ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΗ ΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΜΑΡΙΑ

ΚΑΠΙΑ

