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Θέμα: Διευκρινήσεις επί της διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού με αριθμ.πρωτ. 8023/31-12-
2020 για την παροχή υπηρεσιών Μετάπτωσης Δεδομένων από το Βιβλιογραφικό Πρότυπο 
UNIMARC στο MARC21. 

 
 

Διευκρινίζεται επί της διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού με αριθμ.πρωτ. 8023/31-12-2020 
για την παροχή υπηρεσιών Μετάπτωσης Δεδομένων από το Βιβλιογραφικό Πρότυπο UNIMARC 
στο MARC21, τα εξής: 
 

1. Για την μετατροπή των εγγραφών από MARC21 σε UNIMARC, Εφαρμόζονται τα 
αναφερόμενα στην ενότητα «Υπηρεσίες υλοποίησης προδιαγραφών και απαιτήσεων», 
σελ. 25, παρ 2α  της Διακήρυξης (“..Στο Koha με το πρότυπο UNIMARC θα διατηρούνται 
οι εγγραφές της ΕΒΕ πριν το έργο της μετάπτωσης, και θα φορτώνονται οι νέες που θα 
παράγονται σε MARC21, προκειμένου να στηριχθεί το έργο όλων των βιβλιοθηκών της 
χώρας»), 

2. Στην ενότητα «Διάρκεια και παραδοτέα του έργου», σελ. 26, παρ. 25, η ορθή διατύπωση 
είναι: «Π.2.5 Πλήρης λειτουργική εγκατάσταση Koha για το σύνολο των εγγραφών 
σε UNIMARC (0,25 μήνας)», και όχι MARC21 όπως αναφέρεται εκ παραδρομής 

3. Δεν υπάρχει ρητή απαίτηση πραγματοποίησης offline ή online συγχρονισμού των δύο 
νέων εγκαταστάσεων Koha 

4. Το έργο θα υλοποιηθεί, στο σύνολό του, σε κατάλληλες υποδομές και εξοπλισμό της 
ΕΒΕ με τρόπο που θα διευκολύνεται η πρόσβαση του Αναδόχου σε αυτόν 

5. Η επιτροπή αξιολόγησης μπορεί, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, να ζητήσει δοκιμαστική 
μετατροπή 1.000 εγγραφών καθιερωμένων όρων και 1.000 βιβλιογραφικών εγγραφών 
από τις υπάρχουσες εγγραφές του καταλόγου της ΕΒΕ, κατά το στάδιο της αξιολόγησης 
των τεχνικών προσφορών. 

 
 

 
Ο Γενικός Διευθυντής 

    της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος 
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