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Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να περιλαμβάνει στην προσφορά 

του τα παρακάτω χαρακτηριστικά επί ποινής αποκλεισμού 

Λειτουργίες Εξατομικευμένης 

Προβολής 

Λειτουργιές προς τον χρήστη 

 

Διαλειτουργικότητα και σύνδεση με 
άλλες βάσεις δεδομένων 

Οικονομική 
Προσφορά 

 

Εκτιμώμενος χρόνος 
υλοποίησης  

Προβολή χρήστη 

Προβολή σε μια ιεραρχική δομή του 

σύνολου των ψηφιακών τεκμηρίων. 

Αναζήτηση ψηφιακών τεκμηρίων, 

απλή και σύνθετη αναζήτηση. 

δυνατότητα δυναμικής διαχείρισης 

όρων λεξιλογίων. 

Γεωγραφική συσχέτιση ψηφιακών 

τεκμηρίων..  

Δυνατότητα διαχείρισης και 

προβολής πολυμεσικού υλικού.  

Δυνατότητα εκτύπωσης ψηφιακών 

τεκμηρίων σε έγγραφα PDF.  

Λειτουργίες Εξατομικευμένης 

Προβολής 

Δυνατότητα ταυτοποίησης χρήστη 

(log-in) 

Δυνατότητα εξατομικευμένης εύρεσης 

και αποθήκευσης αναζητήσεων 

Δυνατότητα δημιουργίας 

σημειώσεων από το χρήστη σε 

συγκεκριμένα τεκμήρια 

Εξαγωγή μεταδεδομένων με χρήση του 

πρωτοκόλλου ΟΑΙ-PMH.  

Εξαγωγή μεταδεδομένων με βάση 

διεθνή πρότυπα π.χ  XML, RSS, Json. 

•Αυτόματη εισαγωγή μεταδεδομένων 

από τυποποιημένα μορφότυπα όπως 

CSV, XML. •Δυνατότητα εξαγωγής 

μεταδεδομένων σε συστήματα 

διαχείρισης βιβλιογραφικών εγγραφών, 

όπως Zotero, Mendeley, κλπ.  

 
Όχι περισσότερο 

από 25.000 ευρώ 

συμπεριλαμβανομ

ένου ΦΠΑ 

Όχι περισσότερο από 4 
μήνες 

 

1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Στην πρόσκληση μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή 
ενώσεις αυτών ή κοινοπραξίες φυσικών προσώπων της ημεδαπής ή της 
αλλοδαπής που ασχολούνται με την παροχή σχετικών υπηρεσιών. Η παροχή 



 

  
 

των υπηρεσιών που αφορά η παρούσα δεν επιφυλάσσεται με νομοθετικές, 
κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις σε μια συγκεκριμένη επαγγελματική τάξη. 
Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί: 
1.Όσοι αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από Δημόσια Υπηρεσία ή Νομικά 
Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ή ΟΤΑ γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές 
υποχρεώσεις τους. 
2.Όσοι έχουν καταδικαστεί για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική 
διαγωγή τους βάσει απόφασης η οποία έχει ισχύ δεδικασμένου. 
3.Όσοι έχουν διαπράξει βαρύ επαγγελματικό παράπτωμα που μπορεί να 
διαπιστωθεί με οποιοδήποτε μέσο από την Αναθέτουσα Αρχή. 
4.Όσοι τελούν υπό πτώχευση, ή εκκαθάριση, ή αναγκαστική διαχείριση ή 
πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. Όσοι τελούν υπό 
διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης για εκκαθάριση, ή 
αναγκαστική διαχείριση, ή πτωχευτικό συμβιβασμό, η οποιαδήποτε ανάλογη 
διαδικασία. 
5.Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την 
καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τη νομοθεσία 
της χώρας όπου είναι εγκατεστημένοι ή σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία. 
6.Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους σχετικά με την πληρωμή 
των φόρων και τελών σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία. 
7.Όσοι προσκομίσουν ψευδείς δηλώσεις. 
8.Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής έχουν υποστεί αντίστοιχες 
με τις παραπάνω κυρώσεις. 
Σε περίπτωση ένωσης προσώπων τα ανωτέρω ισχύουν για κάθε μέλος της. 
 

2. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:  

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι παρακαλούνται να συμπληρώσουν όλα τα παραπάνω 
στοιχεία στην προσφορά τους, συμπληρώνοντας επίσης την τιμή προσφοράς, 
να σφραγίσουν με την εταιρική σφραγίδα τους και στη συνέχεια να 
αποστείλουν με fax ή με email (με επισυναπτόμενη την σφραγισμένη 
προσφορά) στα: 
Υπεύθυνος επικοινωνίας: ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ 
Τηλ. (0030) 2122548330 
Φαξ. (0030) 2122543838 
Email: lampros@ime.gr 


