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ΑΠΟΦΑΣΗ
ΘΕΜΑ:

Διευκρινίσεις
&
τροποποιήσεις
Προκήρυξης
Συνοπτικού
Διαγωνισμού Αρ. 7/2018 για την Ανάδειξη Αναδόχου για την
«Παροχή υπηρεσιών Ασφάλισης της Περιουσίας του ΙΓΜΕ στο
Ολυμπιακό Χωριό και σε περιφερειακά εργαστήρια Ξάνθης &
Πρεβέζης»

Έχοντας υπόψιν τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και τους όρους της με Α.Π. 3372/2706-2018 Προκήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού Αρ. 7/2018 για την Ανάδειξη
Αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών Ασφάλισης της Περιουσίας του ΙΓΜΕ στο
Ολυμπιακό Χωριό και σε περιφερειακά εργαστήρια Ξάνθης & Πρεβέζης»,
αποφασίζουμε:
1. Διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:
i. Ιστορικό ζημιών τουλάχιστον της τελευταίας πενταετίας δεν υπάρχει.
ii. Για τα μέτρα πυροπροστασίας υπάρχει εγκεκριμένη από την
εγκατάσταση πυρανίχνευσης και πυροπροστασίας σε όλο το κτίριο.

Π.Υ.

iii. Για τα μέτρα προστασίας κλοπής υπάρχει 24ωρη φύλαξη από εταιρεία
security και σύστημα ανίχνευσης κίνησης στους εσωτερικούς χώρους του
κτιρίου.
iv. Οι Περιφερειακές Μονάδες Ηπείρου και Αν. Μακεδονίας – Θράκης
στεγάζονται στην Πρέβεζα και στην Ξάνθη αντίστοιχα και το κεφάλαιο
περιεχομένου των 430.000 ευρώ που αναφέρεται στην ΕΣΥ για τις εν λόγω
δυο Μονάδες επιμερίζεται στο ποσό 130.000 ευρώ για την Πρέβεζα και
300.000 ευρώ για την Ξάνθη. Και στις δύο αυτές Περιφερειακές Μονάδες
υπάρχουν πυροσβεστήρες και πυροανιχνευτές.

2. Τροποποιούμε την Προκήρυξη του Συνοπτικού Διαγωνισμού Αρ. 7/2018 ως
ακολούθως:
i. Η περίπτωση β) του άρθρου 14.2 της Διακήρυξης, σύμφωνα με την οποία: “ο
προσφέρων αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί σε κάθε είδους δαπάνες
και έξοδα για την προσήκουσα εκτέλεση των ζητούμενων υπηρεσιών, καθώς
και των τυχόν βελτιώσεων – προσαρμογών – επανορθώσεων αστοχιών, που
ήθελε ζητηθεί από την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ”,διαγράφεται.
ii. Η ημερομηνία υποβολής προσφορών και διενέργειας του διαγωνισμού και
όπως αυτή εξειδικεύεται στην παρ. 13.2 της Διακήρυξης παρατείνεται για 3
ημέρες ήτοι για την 12/7/2018 για τις ίδιες ώρες που αναφέρονται στη
διακήρυξη.
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