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Θέμα: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 78/2012, με Α/Α στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ 6861. 

 

Κατόπιν υποβληθέντος ερωτήματος σχετικά με τον ανοικτό διεθνή διαγωνισμό, 

Νο 78/2012, για τις «Εξελιγμένες Υπηρεσίες ταυτοποίησης/ πρόσβασης στη 

Βιβλιοθήκη του Ε.Μ.Π», 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), με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Μήτρου Νικόλαο, 

καθηγητή ΗΜΜΥ ΕΜΠ και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, 

παρατίθεται το επισυναπτόμενο κείμενο με τις απαντήσεις της Επιτροπής 

τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού. 

 

Η εν λόγω πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους μέσω του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος Ψηφιακή Σύγκλιση 

 

Να αναρτηθεί στις ιστοσελίδες του ΕΛΚΕ, του ΕΜΠ και του ΕΣΗΔΗΣ. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΕΜΠ 

 
 

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΜΑΥΡΑΚΟΣ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ  

Ε Ι Δ Ι Κ Ο Σ  Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Σ  Κ Ο Ν Δ Υ Λ Ι Ω Ν  Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ   

Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 157 80  Αθήνα.   

 210-772 1348,  210-772 4181  e-mail: ereyna@central.ntua.gr 



 

Ζωγράφου, 18 Μαρτίου 2015 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ OPTIS A.E.  

ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 78/2012 

 

Στα πλαίσια της διακήρυξης του  ανοιχτού διεθνή διαγωνισμού Νο 78/2012 για το έργο: 

«Εξελιγμένες Υπηρεσίες ταυτοποίησης/πρόσβασης στη Βιβλιοθήκη του ΕΜΠ», η εταιρία 

OPTIS A.E.υπέβαλε αίτημα για την παροχή διευκρινίσεων. Τα ερωτήματα ήταν τα 

κάτωθι: 

 

Ερωτήματα εταιρίας OPTIS A.E. 

 

1. Στις σελίδες 20,23 της Διακήρυξης ζητείται το σύστημα Self Check να συνδεθεί με το 

λογισμικό βιβλιοθήκης Aleph που διαθέτει το ΕΜΠ μέσω πρωτοκόλλου SIP2. To 

εγκατεστημένο σύστημα δεν διαθέτει υποστήριξη του συγκεκριμένου πρωτοκόλλου και η 

ευθύνη απόκτησης είναι του Αναδόχου, τον οποίο βαρύνει και το κόστος του. 

 

Παρακαλούμε να διευκρινισθούν: 

 

- Ποια είναι τα στοιχεία της προμηθεύτριας εταιρείας Ex-libris από την οποία θα 

αγοραστεί το συγκεκριμένο λογισμικό (γραφείο που υποστηρίζει τη βιβλιοθήκη του ΕΜΠ, 

αρμόδιος για επικοινωνία) ; 

 

- Καλύπτεται η βιβλιοθήκη του ΕΜΠ από σύμβαση συντήρησης του λογισμικού Aleph, 

ώστε να μπορεί να γίνει προμήθεια πρόσθετων προϊόντων ; 

 

- Η εγκατάσταση του συγκεκριμένου λογισμικού θα πρέπει να γίνει από την προμηθεύτρια 

εταιρεία Ex Libris ή μπορεί να γίνει από το τεχνικό προσωπικό του ΕΜΠ που υποστηρίζει 

τη βιβλιοθήκη ; 

 

2. Στις σελίδες 20,24 της Διακήρυξης ζητείται η επανασύνδεση του εξοπλισμού που 

απαιτεί το πρωτόκολλο SIP2 με το νέο σύστημα ILSaS όταν εγκατασταθεί. 

 

Παρακαλούμε να διευκρινισθούν: 

 

- Αν το λογισμικό διαχείρισης του ΙLSaS παρέχει SIP2, ποιες μπορεί να είναι οι επί πλέον 

απαιτήσεις, δεδομένου ότι το πρωτόκολλο προβλέπει όλες τις λειτουργίες και επομένως αν 

κάποιος το προσφέρει (λογισμικό SIP2) θα πρέπει να είναι ανοιχτό και πλήρες. Το επί 

πλέον λογισμικό πώς μπορεί να το γνωρίζουμε (κατ’ αντιστοιχία με την τρέχουσα 

κατάσταση του Ex Libris) ; 

 

- To έργο έχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης που λήγει το αργότερο 

31/10/2015. Πότε λήγει η υποχρέωση του Αναδόχου σχετικά με το ILSas ; Δηλαδή αν το 

έργο έχει ολοκληρωθεί εντός της προθεσμίας του και πάντως πριν την 31/10 2015 και εν 

τω μεταξύ δεν έχει γίνει μετάπτωση του λογισμικού βιβλιοθήκης στο ILSaS, η 

συγκεκριμένη απαίτηση παύει να ισχύει ; 



 

 

Διευκρινιστικές απαντήσεις  Αναθέτουσας Αρχής 

 

Σε κάθε περίπτωση απαιτείται η προμήθεια συνολικά δύο αδειών SIP2 για τους δύο 

σταθμούς αυτόματης εξυπηρέτησης της Βιβλιοθήκης (μία άδεια για κάθε σταθμό). Η 

ευθύνη του αναδόχου περιορίζεται στην προμήθεια των αδειών SIP2 για το 

τελικό σύστημα (θα είναι το ILSaS, δείτε σημείο 2 πιο κάτω) και την 

παραμετροποίηση του αντίστοιχου RFID συστήματος για την υλοποίηση της 

επικοινωνίας των δύο συστημάτων. 

 

1. Η βιβλιοθήκη του ΕΜΠ αυτή τη στιγμή δεν καλύπτεται από συμβόλαιο 

συντήρησης αλλά βρίσκεται σε συζητήσεις με την ExLibris για την διαδικασία 

σύναψης νέου συμβολαίου συντήρησης. Δεν είναι βέβαιο ότι θα υπάρξει επιτυχής 

κατάληξη των συζητήσεων αυτών.  
 

Τα στοιχεία επικοινωνίας της εταιρίας ExLibris είναι: 

Gasstrasse 18, Haus 2 

D-22761 Hamburg  

Tel: 49 40 89 809 0 

Fax: 49 40 89 809 250  

info-de@exlibrisgroup.com 

 

Ο υπεύθυνος account manager για τη Βιβλιοθήκη του ΕΜΠ είναι : 

Christian Motovsky 

Senior Account Manager 

christian.motovsky@exlibrisgroup.com  

Ex Libris (Deutschland) GmbH 

Tel: +49-40-89809178 

Mobile: +49-173-9239049 

 

2. Το σύστημα ILSaS θα είναι διαθέσιμο, σε πιλοτική μορφή τουλάχιστον,  δύο μήνες 

πριν τη λήξη του έργου ώστε να είναι δυνατή η διασύνδεσή του μέσω SIP2 για να 

εξασφαλιστεί η διαλειτουργικότητα με την υποδομή του RFID. Η εταιρία που 

αντιπροσωπεύει το εν λόγω σύστημα (Sierra ILS) είναι η Unisystems A.E. και τα 

στοιχεία επικοινωνίας είναι: 

 

Θάλεια Τσαλκιντζή  

TsalkitziT@unisystems.gr 

Κεντρικά γραφεία, Αθήνα 

Αλ. Πάντου 19-23, 176 71 Καλλιθέα 

Τηλ: 211 9997000 

Fax: 211 9997100 

 

 

 

 



 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

Β. ΩΡΑΙΟΠΟΥΛΟΥ 

Α. ΠΑΓΟΥΡΤΖΗΣ 

Ν. ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ 

Ν. ΠΑΠΑΣΙΩΠΗ 

Σ. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
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