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1.

Σας στέλνουμε την ανακοίνωση της μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας

υποβολής των προσφορών του παρακάτω διαγωνισμού και σας παρακαλούμε να την
τοιχοκολλήσετε για να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι :
Δ. 12/19 Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός

2.

Δεν απαιτείται αποστολή έκθεσης τοιχοκόλλησης .

Σμήναρχος (Ο) Αθανάσιος Μερτζεμεκίδης
Διοικητής ΥΠ/ΠΑ
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Ανακοίνωση Μετάθεσης
Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών
Διαγωνισμού Δ. 12/19
1.
Σας γνωρίζουμε ότι μετατίθεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών του υπ΄ αριθμ. 12/19 διαγωνισμού –τηρουμένων των κανόνων δημοσιότητας του Ν.
4412/16– με αντικείμενο την προμήθεια «Χειρουργικών Τραπεζών προς Κάλυψη Αναγκών του 251
ΓΝΑ στο Πλαίσιο Υλοποίησης της Συμφωνίας Συμβιβασμού μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου –
SIEMENS», χωρίς τροποποίηση των όρων της σχετικής διακήρυξης.
2.
Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η
14 Ιουνίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μμ, με ημερομηνία αποσφράγισης των
προσφορών την 21η Ιουνίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 πμ.
η

3.
Η μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών διενέργειας του
υπόψη διαγωνισμού εγκρίθηκε από την Υπηρεσία για τους κάτωθι λόγους :
α.
Αφενός να διευκολύνει την εξάντληση των περιθωρίων επίτευξης ευρύτερης
συμμετοχής για να δοθεί επιπλέον χρόνος για την προετοιμασία των προσφορών των
ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων και
β.
Αφετέρου, να δοθεί χρόνος στην Υπηρεσία ώστε να παρασχεθούν
διευκρινίσεις σε ερωτήματα υποψηφίων οικονομικών φορέων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην
παράγραφο 3, του άρθρου 60, του Ν.4412/16.
4.
Ημερομηνία αποστολής της ανακοίνωσης της μετάθεσης της καταληκτικής
ημερομηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού : 5 Ιουνίου 2019.
στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης : 5 Ιουνίου 2019.
στον ιστότοπο του «ΚΗΜΔΗΣ» : 5 Ιουνίου 2019.
στον ιστότοπο του προγράμματος «Διαύγεια» : 5 Ιουνίου 2019.
στην ιστοσελίδα και στην πλατφόρμα ανάρτησης διαγωνισμών της Πολεμικής
Αεροπορίας : 5 Ιουνίου 2019.
 στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ με αριθμό 73437 (ιστότοπο του
Δ.12/19) : 5 Ιουνίου 2019.





5.
Σε συνέχεια της παρούσας μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής
προσφορών στο πλαίσιο διενέργειας του σχετικού διαγωνισμού και κατ΄ εφαρμογή των αρχών της
χρηστής διοίκησης, της ασφάλειας δικαίου, της ίσης μεταχείρισης και της αποφυγής διακρίσεων
κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων, σας πληροφορούμε ότι το σύνολο των
δικαιολογητικών – πιστοποιητικών των προσφορών του διαγωνισμού που εκδόθηκαν ώστε να
κατατεθούν ηλεκτρονικά μέσω ΕΣΗΔΗΣ, καθώς και να υποβληθούν σε έντυπη μορφή, σύμφωνα
με την αρχικά προγραμματισθείσα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θα γίνουν
δεκτά από την Υπηρεσία μας και στη νέα καταληκτική ημερομηνία, ενώ εφόσον απαιτηθεί, θα
ζητηθεί εκ των υστέρων τυχόν παράταση αυτών.
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