
   

    

 

  
 

 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 

            Αρ. Πρωτ:   5460/09-09-2013 

ΘΕΜΑ : Περίληψη Προκήρυξης Ανοιχτού Δημόσιου Διεθνή Διαγωνισμού για το υποέργο 2 «Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων» 
που υλοποιείται στο πλαίσιο της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Αθήνας»  (κωδικός  ΟΠΣ  328087).  

1. Αναθέτουσα αρχή: Τ.Ε.Ι. Αθήνας- Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων - Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, Αγίου 

Σπυρίδωνος 122 10 Αιγάλεω. Τηλ. 210-53.85.174, FAX: 210-53.85.852, ηλεκτρονική διεύθυνση : eee@teiath.gr. 

2. Είδος Σύμβασης : Σύμβαση υπηρεσιών κατηγορίας «Ανάπτυξη Λογισμικού βιβλιοθηκών». Κωδικό CPV: 72212160-8. 

3. Τόπος παράδοσης προσφορών : Η έδρα της αναθέτουσας αρχής. 

4. Δε θα ληφθούν υπ όψη εναλλακτικές προσφορές. 

5. Τόπος παροχής υπηρεσιών : Τόπος υλοποίησης του έργου και παροχής των σχετικών με αυτό υπηρεσιών, είναι οι 

εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Αθήνας. 
6. Περιγραφή του αντικειμένου του έργου: Το Υποέργο 2, Υπηρεσίας Ηλεκτρονικών Εκδόσεων περιλαμβάνει  δύο (2) 

δράσεις.  
a. Δράση 1:  Ανάπτυξη Υπηρεσίας ηλεκτρονικής εκδοτικής 
b. Δράση 2: Ανάπτυξη Υπηρεσίας φιλοξενίας συνεδρίων 

Η Δράση 1 έχει ως στόχο τη δημιουργία Υπηρεσίας Ηλεκτρονικής Εκδοτικής Δραστηριότητας (Υπηρεσία e-publishing) με 
άξονες τις εκδόσεις των Ηλεκτρονικών Περιοδικών Ανοικτής Πρόσβασης, μέσα από την  ανάπτυξη και αξιοποίηση 
εξειδικευμένων εφαρμογών με σκοπό την ισότιμη πρόσβαση των επιστημόνων στην επιστημονική πληροφορία. Κύρια 
σημεία της δράσης θα είναι η ανάπτυξη και παραμετροποίηση πλατφόρμας ανοιχτού λογισμικού (ΟJS) για τη φιλοξενία 
ηλεκτρονικών περιοδικών ανοικτής πρόσβασης, η μετάβαση των περιοδικών του ΤΕΙ-Α στη νέα πλατφόρμα και η 
παραγωγή και διαχείριση ηλεκτρονικών βιβλίων (e-books). Η Δράση περιλαμβάνει εκπαίδευση του προσωπικού. 
Η Δράση 2, στοχεύει στη δημιουργία πλατφόρμας για την διοργάνωση και διαχείριση επιστημονικών συνεδρίων, την 
παραγωγή των πρακτικών και την προβολή του συνεδρίου. Η πλατφόρμα θα στηριχθεί στο λογισμικό ανοικτού κώδικα 
OCS – Open Conference System και θα είναι σε θέση να υποστηρίξει οποιαδήποτε διοργάνωση επιστημονικού συνεδρίου 
από το ΤΕΙ-Α, με στόχο τη διαφύλαξη του υλικού με ηλεκτρονικό τρόπο και την καλύτερη αναζήτηση και προβολή του. Η 
Δράση περιλαμβάνει εκπαίδευση του προσωπικού. 
Το υποέργο αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τρεις νέες υπηρεσίες για το ΤΕΙ-Α: υπηρεσία ηλεκτρονικών περιοδικών, 
υπηρεσία e-books και Υπηρεσία συνεδρίων. 

7. Προϋπολογισμός: Έως του ποσού των διακοσίων ογδόντα χιλιάδων (280.000,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.                         
Ο Διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο συγχρηματοδότησής του από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή 
Σύγκλιση» που έχει ενταχθεί στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) με την Απόφαση CCI 2007 GR 16 1 PO 
002/26-10-2007 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η δαπάνη θα βαρύνει την ΣΑΕ 2011ΣΕ34580013. 

8. Χρόνος υλοποίησης του έργου : Δέκα (10) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Αναλυτική περιγραφή του 

χρονοδιαγράμματος στο τεύχος της διακήρυξης. 

9. Εγγυητική συμμετοχής: Με την υποβολή των προσφορών απαιτείται, επί ποινή αποκλεισμού, η κατάθεση εγγυητικής 

επιστολής που ανέρχεται στο  5%  του  προϋπολογισμού του έργου, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

10. Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης 

και την ισχύουσα νομοθεσία. 

11. Χρόνος – Τόπος - Προθεσμία υποβολής των προσφορών: Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι μπορούν να υποβάλλουν                              

τις προσφορές τους αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπο στο Πρωτόκολλο του Τμήματος Ερευνητικών Προγραμμάτων                    

έχρι και τη Τρίτη 05/11/2013 και ώρα 11:00 π.μ. ή να τις αποστείλουν με οποιονδήποτε τρόπο (ταχυδρομικώς,               

συστημένη επιστολή, ιδιωτικό ταχυδρομείο κ.λ.π) μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του                 

διαγωνισμού δηλαδή μέχρι και τη Δευτέρα   04/11/2013 και ώρα 14:00μ.μ .  
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12.  Τόπος – Προθεσμία παραλαβής τευχών διακήρυξης και συμπληρωματικών τευχών :  Τ.Ε.Ι. Αθήνας- Τμήμα                         

Ερευνητικών Προγραμμάτων - Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, Αγίου Σπυρίδωνος 122 10 Αιγάλεω, καθημερινά                                  

9.00 π.μ. – 14.00 μ.μ. έως και την Παρασκευή 25/10/2013  ή από την ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής 

http://www.teiath.gr/. 

13. Γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην προσφορά : Ελληνικά. Δικαιολογητικά που έχουν συνταχθεί                              

σε άλλη γλώσσα θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. 

14. Ισχύς των προσφορών : έξι (6) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών. 

15. Νομική μορφή των διαγωνιζομένων - Δικαίωμα συμμετοχής : Η διακήρυξη απευθύνεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα 

που προσφέρουν υπηρεσίες σχετικές με το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού, είτε αυτοτελώς είτε υπό τη μορφή 

ένωσης / κοινοπραξίας. Στο διαγωνισμό δικαίωμα συμμετοχής έχουν έλληνες και αλλοδαποί υποψήφιοι ή συμπράξεις 

αυτών (Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, Ενώσεις τους ή Κοινοπραξίες), συνεταιρισμοί,  που είναι 

εγκατεστημένοι στα κράτη - μέλη της Ε. Ε. ή στα κράτη - μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ), 

ή στα κράτη - μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (ΟΡΑ) του Παγκόσμιου Οργανισμού 

Εμπορίου (ΠΟΕ), η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με τον Ν.2513/97 (ΦΕΚ Α/139/27.6.97), ή σε τρίτες χώρες που έχουν 

συνάψει συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε., ή νομικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός 

κράτους - μέλους της Ε.Ε., ή του ΕΟΧ ή κράτους - μέλους που έχει υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. (ΟΡΑ) του Π.Ο.Ε. και έχουν την 

κεντρική τους διοίκηση ή την κυρία εγκατάσταση τους ή την έδρα τους στο εσωτερικό της Ε. Ε., ή του ΕΟΧ ή                      

κράτους - μέλους που έχει υπογράψει τη Σ.Δ .Σ. (ΟΡΑ) του Π.Ο.Ε. ή τέλος, σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες 

σύνδεσης με την Ε.Ε., που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη.  

16. Διενέργεια διαγωνισμού: Ημέρα  Τρίτη  05/11/2013 και ώρα 11:30 π.μ. στο Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων του                 

ΤΕΙ Αθήνας, Αγ. Σπυρίδωνος, 122 10 Αιγάλεω. 

Κατά την αποσφράγιση των προσφορών από την Επιτροπή Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού                    

μπορούν να παρίστανται οι συμμετέχοντες ή νόμιμοι εκπρόσωποι τους.  

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-53.85.174 Fax: 210-53.14.738. Ηλεκτρονική διεύθυνση : eee@teiath.gr. 

Για τεχνικές πληροφορίες επικοινωνείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση dkmanessi@teiath.gr τηλ. 210-53.85.202 ή                    

στο Fax: 210- 53.85.852.  

17. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην ΕΕΕΚ : Περίληψη της διακήρυξης εστάλη για δημοσίευση στην                   

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων τη  Δευτέρα  09/09/2013.   

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ 

 

 

ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΡΑΤΑΚΟΣ 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 
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