Συνεδρίαση

α ρ. 711 – Ορθή Επανάληψη

Συνήλθαν σήμερα, Παρασκευή 20 Απριλίου 2018 και ώρα 12.00 στα γραφεία του Μουσείου
Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, Λεβίδου 13, Κηφισιά, τα μέλη του Δ.Σ. σε τακτική συνεδρίαση
κατόπιν προσκλήσεως της Προέδρου.

Παρόντες:

Φαλή Βογιατζάκη
Νικόλ Οικονομοπούλου
Παναγιώτης Πικραμμένος

Θέμα 1ον. Το Δ.Σ. σύμφωνα με το καταστατικό του Ιδρύματος και έχοντας υπ΄ όψιν:
1. Την Απόφαση της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ με
Α.Π.: οικ.10911/19.09.2016 για Ένταξη της Πράξης «Λειτουργία εθνικού δικτύου
παρακολούθησης των υδάτων των λιμνών της Ελλάδας (Οδηγία 2000/60/ΕΚ)» στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος
Ανάπτυξη 2014-2020» με Κωδικό ΟΠΣ 5001204 και ΣΑΕ 2016ΣΕ27510014, όπως
τροποποιήθηκε με την απόφαση με Α.Π. 15866/20.12.2016
2. Την Απόφαση Δ.Σ. του Ιδρύματος με αριθμό 708/23.02.2018 Θέμα 1ο με την οποία
το ΔΣ ενέκρινε την 3η τροποποίηση της Απόφασης Εκτέλεσης με Ίδια Μέσα για το
Υποέργο 1 με τίτλο «Δειγματοληψίες, αναλύσεις και υποστηρικτικές δράσεις» της
ανωτέρω Πράξης
3. Την υπ’ αριθμ. Απόφαση Δ.Σ. του Ιδρύματος με αριθμό 710/05.04.2018 Θέμα 4ο με
την οποία το ΔΣ ενέκρινε τη διεξαγωγή συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση
της σύμβασης «Υπηρεσίες ταχυμεταφοράς» εκτιμώμενης αξίας 18.602,48 €
4. Την από 16.04.2018 διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της
σύμβασης «Υπηρεσίες ταχυμεταφοράς» εκτιμώμενης αξίας 18.602,48 €

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τις ακόλουθες διευκρινήσεις και αλλαγές στην από 16.04.2018 διακήρυξη
συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της σύμβασης «Υπηρεσίες ταχυμεταφοράς»
εκτιμώμενης αξίας 18.602,48 €, σε εφαρμογή του άρθρου 121 παρ. 5 του νόμου 4412/2016:
1) Διευκρινίζεται ότι, στους ακόλουθους πίνακες της διακήρυξης:
α) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι –Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου της Σύμβασης,
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ και Προϋπολογισμός σύμβασης, όπου
αναφέρονται ως «Χρόνος παράδοσης» οι 24 ώρες, νοείται ότι το αντικείμενο θα πρέπει
να παραδίδεται το αργότερο έως στις 13:30 της επόμενης ημέρας από την παράδοσή του
στον ανάδοχο.

2) Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ τροποποιείται ως εξής:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Α/
Α

1

Είδος δέματος

Τόποι όπου
κατατίθενται τα
αντικείμενα (“από”) και
τόποι παράδοσης στους
παραλήπτες (“προς”)
1 φορητό ψυγείο
Από γραφεία
διαστάσεων 44x40x30 ταχυμεταφορών στο
cm, βάρους περίπου 20 Αγρίνιο, ή Πρέβεζα, ή
kg και 1 φελιζόλ
Θεσσαλονίκη, ή Κοζάνη,
διαστάσεων 25x35x17 ή Καστοριά, ή Ιωάννινα,
cm, βάρους περίπου 5
ή Δράμα ή Κομοτηνή ή
kg. 80 μεταφορές κάθε Άρτα προς τα
έτος, έως και το 2020,
εργαστήρια του Γενικού
ως εξής: 20 δέματα x 4 Χημείου του Κράτους
φορές το έτος (άνοιξη, στα Ιωάννινα.
καλοκαίρι, φθινόπωρο,
χειμώνα).

Χρόνος
Παράδοσης

Αριθμός
μονάδων

Παραδίδεται
το αργότερο
έως στις
13:30 της
επόμενης
ημέρας από
την
παράδοσή
του στον
ανάδοχο

240

2

1 φορητό ψυγείο
διαστάσεων 44x40x30
cm, βάρους περίπου 20
kg και 1 φελιζόλ
διαστάσεων 25x35x17
cm, βάρους περίπου 5
kg. 68 μεταφορές ως
εξής: 17 δέματα x 4
φορές (άνοιξη,
καλοκαίρι, φθινόπωρο,
χειμώνα) για ένα έτος.

Από γραφεία
ταχυμεταφορών στο
Αγρίνιο, ή Πρέβεζα, ή
Θεσσαλονίκη, ή Κοζάνη,
ή Καστοριά, ή Ιωάννινα,
ή Δράμα ή Κομοτηνή ή
Άρτα προς τα
εργαστήρια του Γενικού
Χημείου του Κράτους
στα Ιωάννινα.

Παραδίδεται
το αργότερο
έως στις
13:30 της
επόμενης
ημέρας από
την
παράδοσή
του στον
ανάδοχο

68

3

1 φορητό ψυγείο
διαστάσεων 44x40x30
cm, βάρους περίπου 20
kg και 1 φελιζόλ
διαστάσεων 25x35x17
cm, βάρους περίπου 5
kg. 20 μεταφορές κάθε
έτος, έως και το 2020,
ως εξής: 5 δέματα x 4
φορές φορές το έτος
(άνοιξη, καλοκαίρι,
φθινόπωρο, χειμώνα).

Από τα γραφεία
ταχυμεταφορών στην
Πελοπόννησο ή στη
Βοιωτία (Αμαλιάδα ή
Κιάτο, ή Χαλκίδα, ή
Θήβα) προς τα
εργαστήρια του Γενικού
Χημείου του Κράτους
στην Αθήνα

Παραδίδεται
το αργότερο
έως στις
13:30 της
επόμενης
ημέρας από
την
παράδοσή
του στον
ανάδοχο

60

Τιμή
μονάδας
(χωρίς
ΦΠΑ)

Κόστος
(χωρίς
ΦΠΑ)

Α/
Α

4

5

Είδος δέματος

Τόποι όπου
κατατίθενται τα
αντικείμενα (“από”) και
τόποι παράδοσης στους
παραλήπτες (“προς”)
1 φορητό ψυγείο
Από τα γραφεία
διαστάσεων 44x40x30 ταχυμεταφορών στην
cm, βάρους περίπου 20 Αττική ή στη Βοιωτία
kg και 1 φελιζόλ
(Άγιο Στέφανο ή
διαστάσεων 25x35x17 Χαλκίδα, ή Θήβα) προς
cm, βάρους περίπου 5
τα εργαστήρια του
kg. 16 μεταφορές ως
Γενικού Χημείου του
εξής: 4 δέματα x 4
Κράτους στην Αθήνα
φορές φορές (άνοιξη,
καλοκαίρι, φθινόπωρο,
χειμώνα), για ένα έτος.
1 φελιζόλ, διαστάσεων Από το Ελληνικό Κέντρο
Βιοτόπων Υγροτόπων
25x35x17 cm, βάρους
3,5 κιλών περίπου. Για στη Θέρμη, 14ο χλμ
τους μήνες από Ιούνιο Θεσσαλονίκης-Νέας
Μηχανιώνας, 57001,
έως και Σεπτέμβριο
προς το Μουσείο
των ετών 2018-2019:
10 μεταφορές / μήνα
Γουλανδρή Φυσικής
Από Ιανουάριο έως και Ιστορίας στην Κηφισιά,
Αθήνα, Λεβίδου 13,
Μάιο των ετών 201814562
2019: 8 μεταφορές /
μήνα
Από Οκτώβριο έως και
Δεκέμβριο των ετών
2018-2019: 30
μεταφορές συνολικά
για τη συγκεκριμένη
περίοδο κάθε έτους
Έτος 2020: 4
μεταφορές την
εβδομάδα για κάθε
μήνα του
συγκεκριμένου έτους.
Σύνολο: 364
μεταφορές

Χρόνος
Παράδοσης

Αριθμός
μονάδων

Παραδίδεται
το αργότερο
έως στις
13:30 της
επόμενης
ημέρας από
την
παράδοσή
του στον
ανάδοχο

16

Παραλαβή:
15.45-16.15
Παράδοση:
Πρωινή
παράδοση
(έως 10.00)
την επόμενη
μέρα

364

Τιμή
μονάδας
(χωρίς
ΦΠΑ)

Κόστος
(χωρίς
ΦΠΑ)

Α/
Α

Είδος δέματος

6

1 φελιζόλ ψυγείο,
διαστάσεων 25x35x17
cm, βάρους 0,5-1 kg
περίπου. 44
μεταφορές κάθε έτος,
έως και το 2020, ως
εξής: 11 δέματα x 4
φορές το έτος (άνοιξη,
καλοκαίρι, φθινόπωρο,
χειμώνας).

7

Σύνολο: 132
μεταφορές
1 φελιζόλ ψυγείο,
διαστάσεων 25x35x17
cm, βάρους 0,5-1 kg
περίπου. 4 μεταφορές
κάθε έτος, έως και το
2020, ως εξής: 1 δέμα x
4 φορές το έτος
(άνοιξη, καλοκαίρι,
φθινόπωρο, χειμώνας)

Τόποι όπου
κατατίθενται τα
αντικείμενα (“από”) και
τόποι παράδοσης στους
παραλήπτες (“προς”)
Από τα γραφεία
ταχυμεταφορών στο
Αγρίνιο, ή στην Αττική ή
στην Καστοριά, ή στην
Κοζάνη ή από τις
εγκαταστάσεις του
ΕΚΒΥ στη Θεσσαλονίκη,
προς το Ινστιτούτο
Εδαφοϋδατικών Πόρων,
ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, Σίνδος,
Θεσσαλονίκη

Από τα γραφεία
ταχυμεταφορών στο
Αγρίνιο ή στην Πρέβεζα,
ή στην Άρτα προς τις
εγκαταστάσεις του
Ελληνικού Κέντρου
Θαλασσίων Ερευνών,
Αραβησσός, Αττική

Χρόνος
Παράδοσης

Αριθμός
μονάδων

Παραδίδεται
το αργότερο
έως στις
13:30 της
επόμενης
ημέρας από
την
παράδοσή
του στον
ανάδοχο

132

Παραδίδεται
το αργότερο
έως στις
13:30 της
επόμενης
ημέρας από
την
παράδοσή
του στον
ανάδοχο

12

Σύνολο: 12 μεταφορές
Σύνολο (χωρίς ΦΠΑ)
ΦΠΑ
Σύνολο με ΦΠΑ

Χρόνος ισχύος:

Τιμή
μονάδας
(χωρίς
ΦΠΑ)

Κόστος
(χωρίς
ΦΠΑ)

3) Παρατείνεται ο χρόνος υποβολής των προσφορών (άρθρο 9 της διακήρυξης) έως την
Τετάρτη 9/5/2018 και ώρα 12:00. Οι προσφορές αποσφραγίζονται την Τετάρτη 9/5/2018
και ώρα 13:00.
4) Οι ανωτέρω διευκρινήσεις και αλλαγές θα αναρτηθούν στο ΚΗΜΔΗΣ και στην
ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής.
Ακριβές αντίγραφο
από τα Πρακτικά των Συνεδριάσεων
του Δ.Σ.
Κηφισιά, 20.04.2018
Η Αντιπρόεδρος

Φαλή Βογιατζάκη

