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Αρ. Πρωτ. 920000/941-17
Αθήνα, 19/06/2017
ΠΡΟΣ: Παραλήπτες της υπ’ πρωτ . 920000/865-17 Προκήρυξης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ

Θέμα: Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών - Διευκρινήσεις για τη Διακήρυξη του Συνοπτικού Διαγωνισμού Νο3/2017 (ΑΔΑΜ 17PROC006293990)
με σκοπό την ανάδειξη Αναδόχου για την «Προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος κινητών αρχειοθηκών (βιβλιοστασίων) στο υπόγειο του επί των οδών
Τροίας & Σπετσών ακινήτου για τις ανάγκες της βιβλιοθήκης του ΟΠΑ»

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω αναφερόμενη διακήρυξη και λαμβάνοντας υπόψη το ερώτημα της εταιρείας ΣΕΦΕΡ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ/ΠΗ Ε.Π.Ε. και
του από 19/06/2017 και με αριθμ. πρωτ. 269500/1114-17 απαντητικού εγγράφου του Τμήματος Έργων του ΟΠΑ παρέχουμε τις ακόλουθες
συμπληρωματικές πληροφορίες – διευκρινίσεις:
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1. Πίνακας Διευκρινήσεων επί του κειμένου της διακήρυξης
Α/Α

Παραπομπή στη διακήρυξη (άρθρο, παραγρ.)

Διευκρίνιση/Απάντηση

1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. Τα σταθερά βιβλιοστάσια θα εδράζουν σε βάσεις όμοιες των κινητών αλλά χωρίς
μηχανισμό μετάδοσης κίνησης.
2. Η ελάχιστη επιφάνεια πρόσθετου δαπέδου θα είναι 59,45m2 (δηλ. 6,65m Χ 8,94m),
αλλά και επιπλέον επέκτασή του για να μην υπάρχουν κενά ώστε να μην δημιουργούνται
προβλήματα ασφαλείας αλλά και καθαριότητας του χώρου.
3. Τα αρχικά και τελικά κάθετα πλαίσια των κινητών και σταθερών βιβλιοστασίων θα είναι
κλειστού τύπου (με μεταλλικό πάνελ σε όλο το μήκος και πλάτος) ώστε να αποφεύγεται η
πτώση αντικειμένων.
4. Τα ενδιάμεσα κάθετα πλαίσια των κινητών και σταθερών βιβλιοστασίων θα είναι
κλειστού τύπου με μεταλλικά πάνελ σε όλο το ύψος και το πλάτος τους, όπου τα πάνελ θα
τοποθετηθούν και στις δύο πλευρές (αμφίπλευρα) των ενδιάμεσων κάθετων πλαισίων.

Απόρροια των ανωτέρω διευκρινήσεων, για λόγους χρηστής διοίκησης και ίσης μεταχείρισης των υποψήφιων αναδόχων, παρατείνεται η προθεσμία
υποβολής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για
την κατάρτιση των προσφορών.
Η νέα Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής των προσφορών ορίζεται η 27η Ιουνίου 2017 και ώρα 14:00
και η νέα Ημερομηνία Διενέργειας ορίζεται η 28η Ιουνίου 2017 και ώρα 12:00μ.
Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα ορίζονται στην υπ’ πρωτ . 920000/865-17 Προκήρυξη του Συνοπτικού Διαγωνισμού Νο3/2017.
Επικοινωνία: Ι. Γρίβα (210-8209703) και κα Ε. Αθανασοπούλου (210-8203704)
Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας
για τον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ
Φραγκίσκος Γιαλιτάκης
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