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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 
 
 
 
 

 ΠΡΥΤΑΝΗΣ   
                                                                                                                                Μυτιλήνη  16-11-2016 
                                                                                                                                Αριθ. Πρωτ.:9588 
                                                              
                                                                                                                                      
                                              ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
Για την προμήθεια ετικετών με ραδιοσυχνική αναγνώριση – RFID (Radio Frequency Identification) με 
τη διαδικασία της απευθείας  ανάθεσης για τις ανάγκες της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου 
 
 
1. Αντικείμενο πρόσκλησης   
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου λαμβάνοντας υπόψη τα με αρ. 56 (επαναληπτική)/11.11.2016 Θέμα 3.17 πρακτικά 
συνεδρίασης Συγκλήτου του Ιδρύματος, σας γνωστοποιεί ότι θα προβεί στη σύναψη σύμβασης, για την 
προμήθεια ετικετών με ραδιοσυχνική αναγνώριση – RFID (Radio Frequency Identification) με γραπτές 
σφραγισμένες προσφορές σε ευρώ, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές του Μέρους Β΄που αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, και σε εφαρμογή του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες 
Συμβάσεις, Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»  
 
2. Προϋπολογισμός 
Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ & ΕΙΚΟΣΙ 
ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΩΝ (2.051,28€) προ ΦΠΑ, & στο  συνολικό ποσό των ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΩΝ ΕΥΡΩ  
((2.400,00€) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων, το οποίο θα 
καλυφθεί από τον ΚΑΕ 1281Α «Προμήθεια υλικών μηχανογραφικών και λοιπών συναφών εφαρμογών» 
του τακτικού προϋπολογισμού του Ιδρύματος του οικ. Έτους 2016 και αφορά το εξής CPV: 
Είδος Κωδικός CPV Ονομασία CPV 
Ετικέτες με ραδιοσυχνική 
αναγνώριση- RFID 

39155100-4         Εξοπλισμός βιβλιοθήκης 

 
                                                     ΜΕΡΟΣ Α΄Πίνακας είδους προς προμήθεια  
A/A ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 
ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ 

1 Ετικέτες με ραδιοσυχνική 
αναγνώριση- RFID 

12.000 0,17 0,20 2.400,00 

 
3. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφερότερη από οικονομική άποψη βάσει τιμής προ ΦΠΑ για το 
σύνολο της προμήθειας τα χαρακτηριστικά και η ποσότητα της  οποίας αναφέρεται στον επισυναπτόμενο 
πίνακα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 
Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής. Η Αναθέτουσα Αρχή 
διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή να επαναλάβει τη διαδικασία σε κάθε στάδιο. Σε περίπτωση ματαίωσης, 
οι υποψήφιοι ανάδοχοι δεν θα έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο. 
 
4. Δικαίωμα συμμετοχής 

INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2016.11.16 14:27:56
EET
Reason:
Location: Athens
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Δικαίωμα υποβολής προσφορών έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις 
προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά και ασχολούνται συστηματικά με την προμήθεια του 
συγκεκριμένου είδους της παρούσας πρόσκλησης. 
 
5. Χρόνος ισχύος των προσφορών 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες επί εξήντα (60) ημέρες από την επομένη της 
διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω 
αναφερόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
6. Χρόνος & τόπος υποβολής προσφορών 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν υπογεγραμμένες προσφορές σε σφραγισμένο φάκελο, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παρούσα πρόσκληση, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στον αρμόδιο 
υπάλληλο κ. Παπάνη Ιωάννη τηλ. 2251036074, το αργότερο μέχρι την 24/11/2016 και ώρα 10.00 π.μ στην 
Κεντρική Υπηρεσία Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου Κομνηνάκη 45 Μυτιλήνη 
Οι προσφορές που θα κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θα είναι εκπρόθεσμες και θα 
επιστρέφονται. 
 
7. Αποσφράγιση & αξιολόγηση των προσφορών 
Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας 
Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου Κομνηνάκη 45 Μυτιλήνη την 24/11/2016 ημέρα Πέμπτη και 
ώρα 10.00 π.μ. 
Κατά την αποσφράγιση των προσφορών μπορούν να παρίστανται οι συμμετέχοντες ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί 
τους. 
Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή 
επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των προσφερόντων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. 
Ο προμηθευτής στον οποίο θα κατακυρωθεί η προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθει αμέσως μετά την 
ημερομηνία της κατακύρωσης, για υπογραφή της σχετικής σύμβασης προμήθειας(εφόσον απαιτείται), μεταξύ 
του ιδίου και του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 
Προσφορά που υποβάλλεται με αναγραφή διαφορετικού είδους από το αναγραφόμενο στον Πίνακα, της 
παρούσης πρόσκλησης απορρίπτεται. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 
 
8. Πληροφορίες-Διευκρινίσεις 
Τυχόν διευκρινήσεις & πληροφορίες σχετικά με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης δίδονται κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες από την Κεντρική Υπηρεσία Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου και τον 
αρμόδιο υπάλληλο κ. Παπάνη Ιωάννη τηλ. 2251036074, e-mail: ipapan@aegean.gr. 
 
9. Δημοσιότητα 
Η πρόσκληση αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στους ιστότοπους: http:/ /et.diavgeia.gov.gr (Πρόγραμμα Διαύγεια) 
στις 16/11/2016, http:/ / eprocurement.gov.gr (Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων 
(Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) στις 16/11/2016, και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Πανεπιστημίου Αιγαίου www.aegean.gr 
και της Βιβλιοθήκης  www.lib.aegean.gr. 
 
10. Τρόπος πληρωμής-Κρατήσεις 
Το συμφωνημένο τίμημα στον ανάδοχο/ ους θα καταβληθεί μετά την παραλαβή του προς προμήθεια είδους, 
σύμφωνα με το άρθρο 200, παραγρ. 4, του Ν. 4412/2016(ΦΕΚ Α΄147), εφόσον προσκομισθούν τα κάτωθι 
δικαιολογητικά: 
α) Τιμολόγιο- δελτίο Αποστολής 
β) Πιστοποιητικό Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας 
γ) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής της επιτροπής  Βιβλιοθήκης 
Τα άνω Δικαιολογητικά θα κατατεθούν στην Κεντρική Υπηρεσία Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου ως 
εξής: 
Πόλη Μυτιλήνη Διεύθυνση Κομνηνάκη 45, ΤΚ: 81000,Ονοματεπώνυμο υπαλλήλου Ι. Παπάνης τηλ 
2251036074 
Στο τιμολόγιο του αναδόχου θα γίνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με του ισχύοντες κάθε φορά 
νόμους και σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείο Οικονομικών. 
 
11. Χρόνος & τόπος παράδοσης αγαθών 
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Ο χρόνος παράδοσης δεν θα υπερβαίνει τις δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 
Το προς προμήθεια είδος, με μέριμνα και έξοδα του αναδόχου, στην ποσότητα που αναφέρεται στον Πίνακα 
αναγκών της Βιβλιοθήκης του  Πανεπιστημίου Αιγαίου της παρούσας πρόσκλησης, θα παραδοθεί στις 
εγκαταστάσεις της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου Κομνηνάκη 45, ΤΚ: 81000 
 
Το προς προμήθεια είδος θα παραλάβει η Επιτροπή παραλαβής της Βιβλιοθήκης του  Πανεπιστημίου Αιγαίου 
η οποία θα υπογράψει και το αντίστοιχο Πρωτόκολλο παραλαβής. 
 
12. Κατάρτιση & υποβολή προσφοράς 
Η προσφορά πρέπει: 

• Να έχει συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα 
• Να κατατίθεται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, που πρέπει να περιλαμβάνει όλα όσα 

καθορίζονται στη παρούσα και θα φέρει τα κάτωθι στοιχεία: 
                                                                           

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΙΚΕΤΩΝ ΜΕ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ-RFID 
ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ                    

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 9588/16/11/2016 

«ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ» 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΚΟΜΝΗΝΑΚΗ 45 –ΤΚ 8100-ΜΥΤΙΛΗΝΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ  ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:24/11/2016 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 
10.00 Π.Μ 

 
Μέσα στον κυρίως φάκελο της Προσφοράς, τοποθετούνται όλα τα σχετικά στοιχεία ως εξής: 
Α. «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ»: (χωριστός σφραγισμένος φάκελος), ο οποίος θα περιέχει τα εξής 
δικαιολογητικά:                                                                               

                                                                                             
α/α Περιγραφή 
1 Υπεύθυνη Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 (Α’ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, χωρίς βεβαίωση 

του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, στην οποία να δηλώνεται ότι 
μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους: 
ü Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) τόσο του ιδίου όσο και των εργαζομένων του και ως 
προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους, 

ü Έλαβε γνώση και αποδέχεται πλήρως τις τεχνικές απαιτήσεις της προμήθειας, όπως 
αυτές αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση 

ü Θα παραδώσει το προς προμήθεια είδος εντός δέκα (10)  ημερολογιακών ημερών από 
την υπογραφή της σύμβασης, 

ü Αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης 
ü Δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα 

και δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών 
του δημόσιου τομέα. 

2 Παραστατικό εκπροσώπησης εφόσον συμμετέχουν στην πρόσκληση ενδιαφέροντος με 
αντιπρόσωπό τους 

Στην περίπτωση ΕΠΕ,ΟΕ και ΕΕ η δήλωση θα προέρχεται από τον διαχειριστή ενώ στις ΑΕ από τον 
Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
 
Β. «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»: (χωριστός σφραγισμένος φάκελος), 
Εντός του κυρίου φακέλου της προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνεται υποχρεωτικά και με ποινή 
αποκλεισμού, σφραγισμένος υποφάκελος με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 
Εντός του υποφακέλου της τεχνικής προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα εξής δικαιολογητικά: 
  1.   Υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού ο Πίνακας («ΜΕΡΟΣ Β΄ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ») Της 
παρούσας πρόσκλησης συμπληρωμένος ευκρινώς με τα ζητούμενα στοιχεία. 
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  2.   Όλα τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς (πλήρης και αναλυτική περιγραφή των τεχνικών 
χαρακτηριστικών του προσφερόμενου είδους) όπως αυτά αναφέρονται στο «ΜΕΡΟΣ Β΄ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» 
3. Δείγμα των προσφερομένων ετικετών αποτελούμενο από τουλάχιστον 10 ετικέτες, προκειμένου να 
αξιοποιηθούν σε δοκιμές με τον εγκατεστημένο στην υπηρεσία εξοπλισμό. Προσφορές που δεν θα 
συνοδεύονται από δείγμα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
 
Γ. «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»: (χωριστός σφραγισμένος φάκελος), ο οποίος θα περιέχει 
υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού τον πίνακα του ΜΕΡΟΥΣ Α΄(Πίνακας είδους προς προμήθεια), της 
παρούσας πρόσκλησης. 
 
13. Σύμβαση-Ισχύς-Διάρκεια-Τροποποίηση 
Μεταξύ του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του αναδόχου θα υπογραφεί σύμβαση. Η διάρκεια της σύμβασης θα 
αφορά το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι την υποβολή του παραδοτέου είδους 
στον χρόνο που ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να αυξομειώσει τις ποσότητες των ειδών, κατά την διάρκεια της σύμβασης, 
εντός της προϋπολογισθείσης δαπάνης ανάλογα με τις ανάγκες του Ιδρύματος. Η σύμβαση μπορεί να 
τροποποιηθεί, όταν συμφωνήσουν γι΄αυτό τα συμβαλλόμενα μέρη. Οποιαδήποτε όμως, τροποποίηση των 
όρων της παρούσας σύμβασης δύναται να γίνει μόνο εγγράφως και θα υπογράφεται και από τους δύο 
συμβαλλόμενους, μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου του Πανεπιστημίου, αποκλειόμενης ρητά 
οποιασδήποτε τροποποίησης με προφορική συμφωνία.  
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί εφόσον η αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη του δέκα τοις εκατό 
(10%) της αξίας της αρχικής σύμβασης. 
                                                       

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου 
 
 
 
 

Καθηγητής Στέφανος Γκρίτζαλης 
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ΜΕΡΟΣ Β΄ 
                                                             ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
Η οργάνωση των τεχνικών προδιαγραφών σε μορφή πίνακα έγινε για ομοιομορφία στη σύνταξη και υποβολή 
των τεχνικών προσφορών ώστε να διευκολυνθεί το έργο της αξιολόγησης. 
Οι υποψήφιοι θα πρέπει υποχρεωτικά και ενδεχομένως με ποινή αποκλεισμού, να υποβάλουν τον πίνακα 
συμπληρωμένο και με πλήρεις αιτιολολογήσεις. Οι υποψήφιοι μπορούν όπου θεωρούν απαραίτητο, να 
παραπέμπουν σε σχετικά εγχειρίδια ή έγγραφα τα οποία θα περιλαμβάνουν στην προσφορά τους. Τυχόν 
ασάφειες ή παραλήψεις στην προσφορά μπορεί να καταστήσουν την προσφορά ως απαράδεκτη.  
Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να απαντήσουν σε όλες τις ερωτήσεις του πίνακα για το είδος που προσφέρουν. 
Η συμμόρφωση με τις προδιαγραφές είναι υποχρεωτική.  
 
Ειδικότερα η στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» του πίνακα θα συμπληρωθεί υποχρεωτικά από τους υποψηφίους με την 
λέξη «ΝΑΙ» εφόσον το αντίστοιχο χαρακτηριστικό ή υποχρέωση προσφέρεται ή αναλαμβάνεται απ΄αυτούς. 
Σε αντίθετη περίπτωση θα συμπληρωθεί με την ένδειξη «ΟΧΙ». Σε περίπτωση που μένει κενή θεωρείται ότι 
η απάντηση είναι «ΟΧΙ». 
Τέλος στην στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» γίνεται συγκεκριμένη παραπομπή σε σελίδα των επισυναπτόμενων 
τεχνικών εγχειριδίων ή εγγράφων του υποψηφίου, που τεκμηριώνουν ή αποσαφηνίζουν την απάντησή του 
στην στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ». Οι παραπομπές στα εγχειρίδια θα γίνονται με την μορφή αριθμημένων 
προσθηκών που θα αναφέρονται στους πίνακες μαζί με το όνομα ή τον κωδικό του εγχειριδίου, της σελίδας 
κλπ. Οι ίδιοι κωδικοί αριθμοί θα αναφέρονται και στα εγχειρίδια  ή σε φωτοτυπίες τμημάτων τους, αν είναι 
ογκώδοι.  
Οι προσφορές θα πρέπει να συνοδεύονται από δείγμα των προσφερομένων ετικετών αποτελούμενο από 
τουλάχιστον 10 ετικέτες, προκειμένου να αξιοποιηθούν σε δοκιμές με τον εγκατεστημένο στην υπηρεσία 
εξοπλισμό. Προσφορές που δεν θα συνοδεύονται από δείγμα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
 
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ 
1.  Επιδιόρθωση / αντικατάσταση οποιουδήποτε μέρους κάθε προς προμήθεια είδους που θα παρουσιάσει 
προβλήματα λειτουργίας. 
2.  Αποκατάσταση οποιασδήποτε δυσλειτουργείας, γενικά. 
3. Οι προσφορές θα πρέπει να περιλαμβάνουν σαφή δέσμευση περί εκπλήρωσης των παραπάνω 
υποχρεώσεων καθώς και αναλυτική περιγραφή των όρων εγγύησης καλής λειτουργείας 
4.  Ο προμηθευτής οφείλει να δηλώσει τον τρόπο υποστήριξης κατά την διάρκεια της εγκατάστασης αλλά και 
κατά την διάρκεια της περιόδου καλής λειτουργείας. 
5.  Σε περίπτωση που ο προμηθευτής θα χρησιμοποιήσει για την τεχνική υποστήριξη τρίτους ( π.χ. επίσημους 
συνεργάτες, εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους ή άλλο), οφείλει να το δηλώσει. 
 
Β. ΤΕΧΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΟΥΣ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
Ετικέτες με ραδιοσυχνική αναγνώριση- RFID 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ    
Ο προμηθευτής πρέπει να 
αναφέρει τον 
κατασκευαστή και το data 
model  της ετικέτας 

ΝΑΙ   

Ο προμηθευτής πρέπει να 
προσκομίσει  στοιχεία για 
τη δοκιμή επιτάχυνσης 
γήρανσης των ετικετών 
και την εμβέλεια 
σάρωσης, καθώς και για 
τη μέθοδο δοκιμής. 

ΝΑΙ   
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Το εύρος επιλογών 
μνήμης των ετικετών να 
κυμαίνεται από 1024 έως 
2048 bit 

ΝΑΙ   

Όλα τα στοιχεία εκτός του 
SID στις επανεγγράψιμες 
ετικέτες RFID, 
συμπεριλαμβανομένου 
του πεδίου 
αναγνωριστικών 
στοιχείων, πρέπει να είναι 
πλήρως επανεγγράψιμα. 

ΝΑΙ   

Οι προτεινόμενες ετικέτες 
πρέπει να χρησιμοποιούν 
το μοντέλο ασφάλειας AFI 
(Application Family 
Identifier). 

ΝΑΙ   

Οι ετικέτες πρέπει να 
παρέχουν τη δυνατότητα 
απευθείας αποθήκευσης 
της κατάστασης 
ασφαλείας AFI στην 
ετικέτα και να εκπέμπουν 
άμεσα συναγερμό σε 
περίπτωση σάρωσης από 
τα συστήματα ανίχνευσης 
ενός στοιχείου που δεν 
έχει καταχωρηθεί 

ΝΑΙ   

Οι ετικέτες πρέπει να 
χρησιμοποιούν 
αυτοκόλλητο υλικό 
χαμηλό όξινο ή ουδέτερο 
pH. 

ΝΑΙ   

Οι ετικέτες πρέπει να είναι 
αυτοκόλλητες και 
μονοκόμματες (ένα 
τεμάχιο), και να 
εφαρμόζονται εύκολα, με 
μία κίνηση, χωρίς να 
απαιτείται η τοποθέτηση 
πρόσθετου αυτοκόλλητου. 

ΝΑΙ   

Οι ετικέτες πρέπει να είναι 
κατάλληλων διαστάσεων 
για την τοποθέτηση των 
στο οπισθόφυλλο βιβλίου 
ή περιοδικού. Ο 
προμηθευτής να 
αναγράφει στην 
προσφορά του τις 
διαστάσεις της ετικέτας. 

ΝΑΙ   

Τύπος ετικέτας: Passive 
Tag 

ΝΑΙ   

Το προτεινόμενο σύστημα 
πρέπει να παρέχει ετικέτες 
RFID που χρησιμοποιούν 
αρχιτεκτονική RTF 
(Reader Talks First).   

ΝΑΙ   
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Συχνότητα λειτουργίας 
μετάδοσης πληροφοριών 
ετικέτας: 13.56 ΜHz 

ΝΑΙ   

Να μην απαιτείται οπτική 
επαφή με την ετικέτα για 
την ανάγνωση στοιχείων 

ΝΑΙ   

Συμβατότητα με πρότυπα 
ISO: 
Τα RFID tags θα πρέπει 
να είναι συμβατά 
τουλάχιστον με ISO 
15693-3 και/ή ISO 18000-
3 

ΝΑΙ   

Οι ετικέτες RFID που είναι 
ελλαττωματικές από το 
εργοστάσιο παραγωγής 
των πρέπει να έχουν 
ειδική επισήμανση ότι 
είναι ΜΗ λειτουργικών 
ετικετών 

ΝΑΙ   

Εγγύηση ετικέτας: 
Eφ΄όρου ζωής του 
τεκμηρίου 

ΝΑΙ   

Η ανάγνωση και ο 
προγραμματισμός των 
ετικετών πρέπει είναι 
δυνατή από τα ακόλουθα 
συστήματα δανεισμού,  
επιστροφών, 
ανανεώσεων, 
προγραμματισμού και 
απογραφής της 
Βιβλιοθήκης του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου: 
 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ:  

• Πρόγραμμα ILS 
της βιβλιοθήκης 
VSmart Air 
Version/Release 
V-Smart 3.0 SP1 

• RFID Conversion 
Station software 
της 3Μ 

• Digital Library 
Assistant  software 
της 3Μ 

• Digital Data 
Manager της 3M 

• Digital Staff 
Workstation της 
3Μ 

 
ΥΛΙΚΟ:  

• Pad staff 
workstations τα: 

ΝΑΙ   
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o Model  895 
Pad staff 
workstation 
και το  

o 896 
Enhanced 
Pad Staff 
workstation 
της 3Μ).  

• Staff Workstation 
Model 946 works 
with RFID 

DLA – Digital Library 
Assistant (RFID reader 
χειρός running DLA 
software) για απογραφή 

 
                                                                         ΜΕΡΟΣ Γ’ 

ΣΧΕΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

  
ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  

1 2 3 4 5=3Χ4 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(ΤΕΜ) 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ  
 (€)  

ΠΡΟ Φ.Π.Α.  

ΔΑΠΑΝΗ (€), 
ΠΡΟ Φ.Π.Α. 

     
     

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟ Φ.Π.Α. (αριθμητικώς)   
ΠΟΣΟΣΤΟ  Φ.Π.Α.  ΠΟΣΟ  Φ.Π.Α.  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α.  
 

 

 
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ/Ημερομηνία 
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