ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ
ΑΔΑ: 67ΣΖ469ΗΗ7-ΘΕΝ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
Της 3731 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων της 11ης Μαρτίου 2021
ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση της παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας
υποβολής των προσφορών καθώς και της παράτασης της ημερομηνίας
αποσφράγισης των φακέλων για το ν ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό με
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάθεση του έργου
της παροχής υπηρεσιών φύλαξης, των κτιριακών εγκαταστάσεων του
Τ.Π. και Δανείων στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιά και Πάτρα, σε
ιδιωτική εταιρεία ».
Το Διοικητικό Συμβούλιο, σχετικά με το παραπάνω θέμα, έλαβε υπόψη του την με αριθμό
16622/11-3-2021 γραπτή εισήγηση της Προϊσταμένης Γενικής Δ/νσης, η οποία αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού και ενιαίο με αυτό σύνολο, καθώς και τις
προφορικές συμπληρώσεις και διευκρινίσεις από την κληθείσα Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της
αρμόδιας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ2) κα Ελένη Γκίκα.
Μετά την ανάπτυξη και διεξοδική συζήτηση του θέματος μεταξύ των μελών του το
Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη :
Α. Την αριθμ. 3726/3ο/21-1-2021 Απόφαση του Δ.Σ. του ΤΠΔ (ΑΔΑ: Ω0ΟΒ469ΗΗ7-ΟΘ7) με
την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και έγκριση των
όρων της διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου της
παροχής υπηρεσιών φύλαξης, των κτιριακών εγκαταστάσεων του Τ.Π. και Δανείων στην
Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη, και Πάτρα, σε ιδιωτική εταιρεία».
Β. Την εκκίνηση, την 12-2-2021 και ώρα 12:00 μ.μ της διαγωνιστικής διαδικασίας στην
ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών
την 16-3-2021 και ημερομηνία αποσφράγισης των φακέλων την 22-3-2021 και ώρα 12:00 μ.μ
από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης.
Γ. Το γεγονός ότι από τις μέχρι σήμερα διευκρινιστικές ερωτήσεις που υποβάλλονται
ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ από τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους
αναδόχους και προκειμένου να δοθεί επαρκής χρόνος να ετοιμάσουν τις προσφορές τους, στα
πλαίσια της διαφάνειας και της ισονομίας, κρίνεται απαραίτητη από την αρμόδια υπηρεσία, η
ανάρτηση ενός γενικού διευκρινιστικού πλαισίου κυρίως για την Κ.Υ. και το κατάστημα της
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Θεσσαλονίκης καθώς και η παράταση των ημερομηνιών υποβολής των προσφορών και
αποσφράγισης των φακέλων από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης δυνάμει του
Άρθρου 60 του Ν.4412/16 (Καθορισμός προθεσμιών, άρθρο 47 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
Αποδέχεται την εισήγηση και ομόφωνα αποφασίζει και εγκρίνει την
παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών από τους
υποψηφίους αναδόχους που αρχικά είχε οριστεί ως η 16-3-2021 καθώς και την
παράταση της αποσφράγισης των φακέλων που αρχικά είχε οριστεί ως η 22-3-2021
κατά 10 ημέρες, ήτοι:


Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών 26-3-2021 και



ημερομηνία αποσφράγισης των φακέλων από την Επιτροπή Διενέργειας και
Αξιολόγησης 2-4-2021 κα ώρα 12:00μ.μ.
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΘΗΝΑ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΓΓΟΝΑ
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