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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΥ
Κατόπιν της από 28/9/2016 απόφασης της Συγκλήτου της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών και
έχοντας υπόψη την µε αριθ. 531/1-4-2016 έγκριση ανάληψης υποχρέωσης (Α∆Α: 60Κ146Ψ8ΝΖ-ΓΕΤ,
Α∆ΑΜ: 16REQ005169069)
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Τη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύµβασης παροχής υπηρεσιών
βιβλιοθηκονόµου για τις ανάγκες τακτοποίησης των βιβλίων της ∆ωρεάς Ιωακειµίδη στη νέα
Βιβλιοθήκη της Α.Σ.Κ.Τ.
Ο ανάδοχος, εξωτερικός συνεργάτης βιβλιοθηκονόµος, θα πρέπει να έχει δυνατότητα έκδοσης των
νόµιµων παραστατικών για τις εργασίες που θα παράσχει και να διαθέτει δικά του φορολογικά
στοιχεία.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Καταγραφή σε αρχείο excel περίπου 5.000 βιβλίων, που
αποτελούν µέρος της ∆ωρεάς του κ. Χρήστου Ιωακειµίδη στη Βιβλιοθήκη της Α.Σ.Κ.Τ. και είναι ακόµα
πακεταρισµένα από τη µεταφορά και η τακτοποίηση τους σε ράφια στους χώρους της νέας Βιβλιοθήκης
Α.Σ.Κ.Τ. Ο αριθµός των 5.000 είναι κατ’ εκτίµηση, ενδέχεται να είναι περισσότερα.
ΧΡΟΝΟΣ: Η παροχή υπηρεσιών αφορά δύο (2) µήνες από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης
µεταξύ του αναδόχου και της Α.Σ.Κ.Τ., εντός των οποίων οφείλει να έχει ολοκληρώσει τις εργασίες
του.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ο προϋπολογισµός ανέρχεται στο ποσό των χιλίων πεντακοσίων ευρώ
(1.500,00€), χωρίς Φ.Π.Α., ή συνολικά 1.860,00€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24% και θα
βαρύνει την πίστωση του ΚΑΕ 0419 του προϋπολογισµού της Α.Σ.Κ.Τ. έτους 2016.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
 Πτυχίο ΠΕ ή ΤΕ Βιβλιοθηκονοµίας.
 Γνώση Αγγλικών Επιπέδου Β2 ή Β1.
 Γνώση Γερµανικών Επιπέδου Β2 ή Β1.
 Καλή γνώση προγραµµάτων: επεξεργασίας κειµένου word και διαχείρισης φύλλων excel.
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∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
•

Αναλυτικό Βιογραφικό σηµείωµα

•

Αντίγραφα τίτλων σπουδών (πτυχίου, ξένων γλωσσών, γνώσης υπολογιστών).

ΥΠΟΒΟΛΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ: Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλλουν τα ανωτέρω
δικαιολογητικά από την ηµεροµηνία ανάρτησης της παρούσας στην ιστοσελίδα της Α.Σ.Κ.Τ. και στα
ηλεκτρονικά συστήµατα της ∆ΙΑΥΓΕΙΑΣ και του ΚΗΜ∆ΗΣ, δηλαδή από Παρασκευή 30-9-2016 έως
και Παρασκευή 7-10-2016, ώρα 14.30 µ.µ.
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να καταθέσουν ή να
αποστείλουν τα δικαιολογητικά τους στο γραφείο Πρωτοκόλλου της Α.Σ.Κ.Τ., Πατησίων 42, Τ.Κ. 106
82, Αθήνα, εντός του Πολυτεχνείου – πύλη Τοσίτσα, κτήριο Α.Σ.Κ.Τ. εντός της ανωτέρω προθεσµίας.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αναζητήσουν την παρούσα πρόσκληση σε
ηλεκτρονική µορφή στην ιστοσελίδα της Α.Σ.Κ.Τ. www.asfa.gr, στον ιστότοπο του Προγράµµατος
«∆ΙΑΥΓΕΙΑ»
www.diavgeia.gov.gr
και
στο
ηλεκτρονικό
σύστηµα
Κ.Η.Μ.∆.Σ.
www.promitheus.gov.gr. Πληροφορίες – διευκρινήσεις σχετικά µε την παρούσα πρόσκληση
παρέχονται από τον κ. Κυριάκο Λυράκο (Τµήµα Προµηθειών, τηλ. 210 3897106, fax: 210 3816926, email: lyrakos_k@asfa.gr).
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Η επιλογή του αναδόχου
θα γίνει ανάµεσα από τους υποψήφιους που πληρούν τα ανωτέρω απαιτούµενα προσόντα, αφού
συνεκτιµηθούν τυχόν πρόσθετα προσόντα καθώς και προσωπική συνέντευξη των υποψηφίων, εφόσον
χρειαστεί. Η επιλογή γίνεται µε απόφαση της Συγκλήτου της Α.Σ.Κ.Τ. κατόπιν εισήγησης της αρµόδιας,
σύµφωνα µε την από 15-1-16 θέµα 10α απόφαση Συγκλήτου, Επιτροπής παραλαβής και διαχείρισης της
∆ωρεάς της Βιβλιοθήκης του κ. Χρήστου Ιωακειµίδη στην Α.Σ.Κ.Τ. Ο ανάδοχος θα κληθεί να
υπογράψει σύµβαση µε την Α.Σ.Κ.Τ., η οποία θα ρυθµίζει τους ειδικότερους όρους συνεργασίας.

Ο Πρύτανης
Καθηγητής Παναγιώτης Χαραλάµπους
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