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ΘΕΜΑ : Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής
Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 43/20

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. 43/20 Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός

2.

Δεν απαιτείται αποστολή έκθεσης τοιχοκόλλησης .

Σμχος (Ο) Κων/νος Συλεούνης
Διοικητής ΥΠ/ΠΑ
Ακριβές Αντίγραφο
Ανθσγός (ΥΟΚ) Παναγιώτα Αγοραστού
ΥΠ/ΠΑ/ΠΔ
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Ανακοίνωση Μετάθεσης
Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών
Διαγωνισμού Δ. 43/20
1.
Σας γνωρίζουμε ότι μετατίθεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών του υπ΄ αριθμ. 43/20 διαγωνισμού –τηρουμένων των κανόνων δημοσιότητας
του Ν. 4412/16 – με αντικείμενο την «Προμήθεια Ενός (1) Οχήματος Διάσωσης και
Πυρόσβεσης προς Κάλυψη Αναγκών Π.Α», κατόπιν τροποποίησης του συστημικού
αριθμού του διαγωνισμού σε 102767,1 λόγω εμφυλοχωρήσαν παροράματος του αριθμού
CPV στη φόρμα αναζήτησης του ΕΣΗΔΗΣ.
2.
Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η
25 Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μμ, με ημερομηνία
αποσφράγισης των προσφορών την 3η Μαρτίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00
πμ.
η

3.
Η ανακοίνωση της μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής
προσφορών διενέργειας του υπόψη διαγωνισμού εγκρίθηκε από την Αναθέτουσα Αρχή,
κατόπιν αιτήματος οικονομικού φορέα, έτσι ώστε να διευκολύνει την εξάντληση των
περιθωρίων επίτευξης ευρύτερης συμμετοχής για να δοθεί επιπλέον χρόνος για την
προετοιμασία των προσφορών των ενδιαφερόμενων.
4.
Ημερομηνία αποστολής της ανακοίνωσης της μετάθεσης της καταληκτικής
ημερομηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού :





στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης : 30 Δεκεμβρίου 2020.
στον ιστότοπο του «ΚΗΜΔΗΣ» : 30 Δεκεμβρίου 2020.
στον ιστότοπο του προγράμματος «Διαύγεια» : 30 Δεκεμβρίου 2020.
στην ιστοσελίδα και στην πλατφόρμα ανάρτησης διαγωνισμών της
Πολεμικής Αεροπορίας : 30 Δεκεμβρίου 2020.

5.
Διευκρινίζεται ότι λόγω τεχνικής αδυναμίας του συστήματος, η παράταση στη
διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ θα δοθεί μετά την παρέλευση της ημερομηνίας έναρξης
υποβολής προσφορών, ήτοι μετά την 4η Ιανουαρίου 2021 και ώρα 07:00 πμ.
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