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Θέμα: ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 13/2012.
Κατόπιν υποβληθέντος ερωτήματος σχετικά με τον ανοικτό διεθνή διαγωνισμό για την

«Αναβάθμιση του Ιδρυματικού Καταθετηρίου/Αποθετηρίου και Ψηφιακής
Βιβλιοθήκης ΕΜΠ» στο πλαίσιο της Ενταγμένης Πράξης με τίτλο «Υπηρεσίες
ψηφιακής βιβλιοθήκης ανοικτής πρόσβασης ΕΜΠ», του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» με κωδικό MIS 304200 (κωδ. ΕΔΕΙΛ
68/1015),
ΕΣΠΑ 2007-2013, συνολικού προϋπολογισμού (375.000,00€)
συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ.
Μήτρου Νικόλαο, καθηγητή ΗΜΜΥ ΕΜΠ και με κριτήριο κατακύρωσης τη
συμφερότερη προσφορά, διευκρινίζονται τα εξής:
1)
Σύμφωνα με τον Ν. 4250/2014 η υπεύθυνη δήλωση «φέρει ημερομηνία
εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής
ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του
γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, ακόμα και αν
άλλως ορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη.»
2)
Όπως αναγράφεται και στη σελίδα 49 ισχύει η ακόλουθη σημείωση :
«Σημείωση: Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος προσφέρει Εγγύηση μεγαλύτερη
της ελάχιστης ζητούμενης, οι αντίστοιχες στήλες «Κόστους Συντήρησης» θα
πρέπει να εμφανίζουν μηδενικά κόστη.»
3)
Το υλικό προς ψηφιοποίηση αφορά τα παρακάτω:
3.000 βιβλία της Ιστορικής Βιβλιοθήκης του ΕΜΠ με διαστάσεις από Α5 έως Α3.
Η πλειοψηφία των βιβλίων είναι σε Α4 διάσταση (περίπου κατ’ εκτίμηση 80%).
2.000 άρθρα από 8 περιοδικά με διαστάσεις Α4 και Α3. Υπάρχουν δύο περιοδικά
που έχουν Α3 διάσταση και αποτελούν την πρώτη προτεραιότητά μας με μεγάλο
αριθμό άρθρων (Έργα, Μηχανική Επιθεώρηση).
2.000 εργασίες οι οποίες έχουν διάσταση Α4. Οι υπόλοιπες 1.000 εργασίες
συνοδεύονται από CD από το οποίο θα ανακτηθεί το ψηφιακό αρχείο.

Οι δημοσιεύσεις δεν αποτελούν υλικό ψηφιοποίησης. Πρόκειται για
μεταδεδομένα δημοσιεύσεων τα οποία θα συγκεντρωθούν και θα
τεκμηριωθούν. Το ίδιο ισχύει για το υπόλοιπο υλικό (μελέτες, ερευνητικά έργα,
κ.λπ.).
Να σημειωθεί ότι εξαιρετική εικόνα για το υλικό ψηφιοποίησης έχει η κα
Γιάμαλη (210 772 1875), υπεύθυνη οργάνωσης και εξυπηρέτησης της Ιστορικής
Βιβλιοθήκης.
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