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ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
Συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια πληροφοριακού συστήματος βέλτιστης
διακίνησης τεκμηρίων (Logistics) της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος,
αρ.πρωτ. ΕΒΕ 4003/09-10-2017, ΑΔΑΜ: 17PROC002083498
Σε συνέχεια ερωτημάτων για τον «Συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια πληροφοριακού
συστήματος βέλτιστης διακίνησης τεκμηρίων (Logistics) της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος»
θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε ότι:
• Δίνεται παράταση μιας εβδομάδας στην καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών και από Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2017 γίνεται Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2017 και ώρα
15:00, με ημερομηνία αποσφράγισης την Τετάρτη 01 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 10:00πμ
• Στην ενότητα 5.1.1 (σελ. 26) προστίθεται πλέον η δυνατότητα τμηματικής καταβολής. Η
καταβολή μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση της 2ης φάσης, η οποία
προβλέπεται να ολοκληρωθεί ακριβώς στο μέσο του χρονικού διαστήματος της συνολικής
υλοποίησης του έργου και αμέσως μετά την παράδοση του παραδοτέου με την ονομασία
«Επίδειξη απεικόνισης χάρτη» (σελ. 31 του τεύχους διακήρυξης)
• Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος κρίνει απαραίτητο ο υποψήφιος ανάδοχος να διαθέτει
εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα, όπως αναφέρεται στο τεύχος της διακήρυξης στην
παράγραφο 2.2.4 «Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα» (σελ.12)
• Στον πίνακα περιεχομένων σελ. 2 εκ παραδρομής αναφέρθηκε η λέξη «Ηλεκτρονική» στον
τίτλο της παραγράφου 3.1.1, καθώς επίσης και στην παράγραφο 2.4.1 σελ. 18 η λέξη
«ψηφιακά». Η διαδικασία δεν αφορά ηλεκτρονικό διαγωνισμό, ούτε απαιτείται να
υποβληθούν ηλεκτρονικά τα έγγραφα
• Στο Παράρτημα Ι, στην παράγραφο «Όροι συνεργασίας» (σελ. 32-33) και ειδικότερα στο
σημείο «8. Εκχώρηση δικαιωμάτων σε τρίτο» ισχύει ότι στη σύμβαση έργου που θα
υπογραφεί μεταξύ της ΕΒΕ ως εργοδότη και του εργολάβου, θα περιέχεται συμβατικός
όρος περί απαγόρευσης εκχώρησης ή άλλη διάθεσης δικαιωμάτων σε τρίτον. Ως τρίτος
εννοείται οποιαδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο άλλο από τον εργολάβο, ο οποίος και
θα είναι αντισυμβαλλόμενος της ΕΒΕ ως εργοδότης
Ο Γενικός Διευθυντής
της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος
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