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Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση προμήθειας
λογισμικού IGUANA Library Portal – Λογισμικό προβολής (Πύλη) των Βάσεων Δεδομένων της
Βιβλιοθήκης και Iguana DAM (Document Asset Management - DAM) Ολοκληρωμένο Λογισμικό
Διαχείρισης και προβολής ψηφιακού Ιστορικού Αρχείου.

Σύμφωνα με την αριθμ. 24η – 2ο /10-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΥΒΚ46ΨΖΥΥ-ΦΞΖ) πράξη του
Εφορευτικού Συμβουλίου της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Βέροιας και λαμβάνοντας
υπόψη τις ανάγκες της βιβλιοθήκης για την αυτοματοποιήση και μηχανοργάνωση της,
καθώς και τις πιστώσεις του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 (Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων) όπως έχουν κατανεμηθεί ανά ΣΑΕ, αποφασίστηκε η απευθείας ανάθεση για
την προμήθεια λογισμικού IGUANA Library Portal – Λογισμικό προβολής (Πύλη) των Βάσεων
Δεδομένων της Βιβλιοθήκης και Iguana DAM (Document Asset Management - DAM) Ολοκληρωμένο
Λογισμικό Διαχείρισης και προβολής ψηφιακού Ιστορικού Αρχείου.

Δεν θα αναζητηθούν προσφορές καθώς η εταιρεία Elidoc/ Μαρία Μαρματάκη-Μόλχο,
Γεώργιος Βουγιουκλής Ο.Ε, έχει τα αποκλειστικά δικαιώματα διανομής στην ελληνική
αγορά των ανωτέρω λογισμικών καθώς επίσης και την αποκλειστικότητα υποστήριξης και
συντήρησής τους.
Συγκεκριμένα θα γίνει προμήθεια του IGUANA Library Portal – Λογισμικό προβολής (Πύλη) των
Βάσεων Δεδομένων της Βιβλιοθήκης το οποίο συμπληρώνει το εγκατεστημένο βιβλιοθηκονομικό
σύστημα V-Smart που διαθέτει η βιβλιοθήκη. Μέσω του Λογισμικού αυτού δίνεται η δυνατότητα
ταυτόχρονης πρόσβασης σε όλες τις Βάσεις Δεδομένων της Βιβλιοθήκης, δυνατότητα αναζήτησης
μέσω έξυπνων κινητών παντός τύπου (responsive access), καθώς και

προβολής πολυμεσικού

περιεχομένου. Οι χρήστες αποκτούν αυξημένα δικαιώματα και δυνατότητες αξιοποίησης του
συστήματος ενώ το ίδιο το σύστημα υποστηρίζει την κοινοτική οδηγία για τα προσωπικά δεδομένα
(GDPR).
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Και του Iguana DAM είναι λογισμικό διαχείρισης και προβολής ψηφιακού περιεχομένου (Document
Asset Management - DAM), το οποίο είναι έτοιμο προς χρήση και συνεργάζεται άμεσα λειτουργικά
με το εγκατεστημένο Σύστημα Διαχείρισης Βιβλιοθήκης VSmart.
Θα χρησιμοποιηθεί για την επιστημονική τεκμηρίωση και ανάδειξη/προβολή του ψηφιακού υλικού
που έχει συγκεντρώσει η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας (Δ.Κ.Β.Β.) και αφορά ιστορικά
δρώμενα, πολιτιστικές παραδόσεις καθώς και πολιτιστικές εκδηλώσεις, των οποίων έχει πλήρη
πνευματικά δικαιώματα.
Το σύστημα θα υποστηρίζει τα αρχειακά πρότυπα και τους κανόνες περιγραφής και ταξινόμησης για
κάθε κατηγορία υλικού κατά την ηλεκτρονική καταγραφή και θα είναι ευέλικτο κατά την ευρετηρίαση,
την αναζήτηση και την προβολή των τεκμηρίων (τόσο για τα μεταδεδομένα όσο και το ψηφιακό
αντίγραφο).

Με την κατακύρωση, θα υπογραφεί συμφωνητικό ανάμεσα στη βιβλιοθήκη και τον
προμηθευτή

Ο προϋπολογισμός για τη δαπάνη αυτή δεν θα ξεπερνά το ποσό των 19.900,00 € +
4.776,00 € ΦΠΑ= 24.676,00 € και να καλυφθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων οικ. έτους
2020, ΣΑΕ2020ΣΕ54400005 «Υποστήριξη και εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης
Βέροιας και των Κινητών Μονάδων αυτής» (ΠΚ 2017ΣΕ54400003 & 2017ΣΕ04400057) Υποέργο 2
«Προμήθεια εξοπλισμού (μικρής κλίμακας) αρχειοστασίων, αναγνωστηρίων, εκθετηρίων…», ΚΑΕ
9499γ (έκδοση της αρχικής ΣΑΕ 544 ΠΔΕ 2020 με ΑΠ 37435/09-04-2020 και ΑΔΑ: Ψ1ΓΗ46ΜΤΛΡ-ΔΛΒ).

Στον φάκελο θα εμπεριέχονται:
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις
εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους
διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο,
καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (περ. α, παρ. 2 του άρθρου 80 του Ν.
4412/2016).
2. Φορολογική ενημερότητα (περ. γ, παρ. 2 του άρθρου80 του Ν. 4412/2016).
3. Ασφαλιστική ενημερότητα (περ. β, παρ. 2 του άρθρου 0 του Ν. 4412/2016)
4. Οικονομική προσφορά σε χωριστό φάκελο.
5. Τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης
του οικονομικού φορέα (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα
ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ. , ανάλογα με τη νομική
μορφή του διαγωνιζόμενου).
6. Έγγραφο αποκλειστικότητας δικαιωμάτων διανομής την ελληνική αγορά
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Παρακαλούμε να μας στείλετε την προσφορά σας με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
info@libver.gr το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 21/09/2020 και ώρα 12:00 , στην οποία
θα αναφέρονται:

•

Η οικονομική προσφορά

•

Τα νομιμοποιητικά έγγραφα που αναφέρονται ανωτέρω

Αντώνης Γκαλίτσιος

Αναπληρωτής Διευθυντής

