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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ
ΘΕΜΑ: Παράταση της προθεσμίας παραλαβής προσφορών και μετάθεση της ημερομηνίας διενέργειας
του Ανοικτού Διαγωνισμού με αρ. Διακήρυξης 1/2018 (αρ. πρωτ. 210/07-06-2018, ΑΔΑΜ :
18PROC003221171 και αύξων αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 55206) για την Ανάδειξη Αναδόχου για το
υποέργο 1 «Δημιουργία Μητρώου Ενιαίων Τεχνικών Προδιαγραφών (Μ.Ε.Τ.Π.)», της
συγχρηματοδοτούμενης πράξης «Απλούστευση των διαδικασιών της Διεύθυνσης Έρευνας
Αγοράς και Τεχνικών Προδιαγραφών της Γ.Γ. Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή μέσω της
δημιουργίας και εφαρμογής μητρώου ενιαίων τεχνικών προδιαγραφών (Μ.Ε.Τ.Π.)», με
κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5007738 και Κωδικό πράξης ΣΑ: 2017ΣΕ11910005, συνολικής
προϋπολογισθείσας δαπάνης διακοσίων δέκα έξι χιλιάδων και διακοσίων ευρώ (216.200,00€)
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις όπως ισχύουν:
1.1. Του ν. 2121/1993 (ΦΕΚ 25/Α/1993) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και
Πολιτιστικά Θέματα»,
1.2. Του ν.2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) άρθρα 81-84 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών
του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν3871/2010 (ΦΕΚ
141/Α/10).
1.3. Του ν.2690/99 (ΦΕΚ 45/Α/99) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
Διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
1.4. Του ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α/2000) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας».
1.5. Του ν.3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/31-03-2010) «Αποκέντρωση, απλοποίηση των διαδικασιών του ΕΣΠΑ
2007-2013».
1.6. Του ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική
ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
1.7. Του ν.4013/2011, (ΦΕΚ 204/Α/15-9-2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων και του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
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1.9.
1.10.
1.11.

1.12.
1.13.

1.14.

1.15.
1.16.
1.17.
1.18.
1.19.
1.20.

Το ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/2013) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7
της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές
συναλλαγές» και ειδικότερα την παράγραφο Ζ.
Του ν. 4129/2013 (ΦΕΚ 52/Α/2013’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
Του ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/2013), περί σύστασης του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων.
Του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ.
318/1992 (ΦΕΚ 161/Α/1992) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1
περί κατάργησης της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων.
Του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
Του ν.4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.14), «Για την Διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων … 2014-2020» και το άρθρο 18, περί μετονομασίας της Ειδικής
Υπηρεσίας Συντονισμού και Εφαρμογής των Δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας στον Τομέα του Εμπορίου σε Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ τ. Υπουργείου Ανάπτυξης
και Ανταγωνιστικότητας.
Του ν.4337/2015 (ΦΕΚ 129/Α/17.10.2015) «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας
δημοσιονομικών στόχων και διαθρωτικών παρεμβάσεων» (άρθρο 10, τροποποιήσεις του
ν.4270/2014).
Του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).
Του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/2007).
Του Π.Δ. 147/2017 (ΦΕΚ 192/Α/17) Περί Οργανισμού του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης
Του Π.Δ. 28/2015 (ΦΕΚ 34/Α/2015) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια
έγγραφα και στοιχεία».
Του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».

2. Τις αποφάσεις:
2.1. Τη με αρ. πρωτ. Π1/2380/18.12.2012 (ΦΕΚ 3400/Β/2012) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Ρύθμιση
των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου
Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων»
2.2. Τη με αρ. πρωτ. Π1/2390/16.10.2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21.10.2013)Τεχνικές λεπτομέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)
2.3. Τη με αρ. πρωτ. 44009/ΔΕ5154/8-10-2013 (ΦΕΚ 2595/Β/15.10.2013) κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Καθορισμός τρόπου πληρωμής
των δαπανών δημοσίων επενδύσεων από τους λογαριασμούς των έργων που τηρούνται στην
Τράπεζα της Ελλάδος μέσω ηλεκτρονικών εντολών».
2.4. Τη με αρ. πρωτ. 117036/17-11-2015 (ΦΕΚ 2490/Β/2015) απόφασης του Υπουργού Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού»
στο Γενικό Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, στους Προϊσταμένους των Γενικών
Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας
Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».
2.5. Τη με αρ. πρωτ. 134453/23-12-2015 (ΦΕΚ 2857/Β/28.12.2015) ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομίας,
Ανάπτυξης & Τουρισμού και Οικονομικών «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων - ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της κοινής
2/6

18PROC003429551 2018-07-16

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

2.15.

2.16.

υπουργικής απόφασης 46274/26.09.2014 (ΦΕΚ 2573/τ.Β')» και ιδίως το άρθρο 2 και την
παράγραφο 2 του άρθρου 11.
Τη με αρ. πρωτ. 47677/ΕΥΘΥ 489/09.05.2016 (ΦΕΚ 1406/Β/19-05-2016) ΚΥΑ περί
«Αναδιάρθρωση της «Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
τομέων Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή» και αντικατάσταση της με αριθμ. Β1−4977
(ΦΕΚ 1540/Β/04-08-2008) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΚΥΑ 210/2011 (ΦΕΚ 844/Β/1605-2011).
Τη με αρ. πρωτ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20-10-2016 (Β/3521/01-11-2016) απόφαση με θέμα
«Τροποποίηση & αντικατάσταση της υπ.αρ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 υπουργικής απόφασης
“Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020…...αξιολόγησης
πράξεων”».
Τη με αρ. πρωτ. 158/2016/25.10.2016 (ΦΕΚ 3698/Β/2016) απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων με θέμα «Έγκριση του "Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης
Δήλωσης" (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016), για διαδικασίες
σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών».
Τη με αρ. πρωτ. 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/Β/23.5.2017) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας
και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και
Ανάπτυξης»
Τη με αρ. πρωτ. 56902/215/19-05-2017 (ΦΕΚ 1924/Β/2.6.2017) απόφασης του Υπουργού
Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,
Τη με αρ. πρωτ. 36396/28-03-2017 Εγκύκλιο Οδηγιών του Υπουργείου Οικονομίας και
Ανάπτυξης για την έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2017 και τον Προγραμματισμό Δαπανών
ΠΔΕ 2018-2020.
Τη με αρ. πρωτ. 4348/467/Α3/08-09-2017 απόφαση της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης
Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ & ΤΑ για την ένταξη της πράξης «Απλούστευση των διαδικασιών της
Διεύθυνσης Έρευνας Αγοράς και Τεχνικών Προδιαγραφών της Γ.Γ. Εμπορίου & Προστασίας
Καταναλωτή μέσω της δημιουργίας και εφαρμογής μητρώου ενιαίων τεχνικών προδιαγραφών
(Μ.Ε.Τ.Π.)», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5007738 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».
Τη με αρ. πρωτ. 142285/22-12-2017 (ΦΕΚ 699/ΥΟΔΔ/27-12-2017) κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης περί διορισμού του Δημήτριου
Αυλωνίτη του Κων/νου, στη θέση του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.
Τη με αρ. πρωτ. 99036/15-09-2017 (ΑΔΑ: 60Ο2465ΧΙ8-ΡΩΩ) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργό
Οικονομίας και Ανάπτυξης περί έγκρισης ένταξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)
2017, στη ΣΑΕ 119/1 της πράξης «Απλούστευση των διαδικασιών της Διεύθυνσης Έρευνας
Αγοράς και Τεχνικών Προδιαγραφών της Γ.Γ. Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή μέσω της
δημιουργίας και εφαρμογής μητρώου ενιαίων τεχνικών προδιαγραφών (Μ.Ε.Τ.Π.)», με κωδικό
ΟΠΣ (MIS) 5007738 και Κωδικό πράξης ΣΑ: 2017ΣΕ11910005.
Τη με αρ. πρωτ. 1929/Β3/375/28-03-2018 απόφαση της ΕΥΔ του ΕΠ Ανταγωνιστικότητα
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία σχετικά με την προέγκριση της διακήρυξης του Ανοικτού
Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου για το υποέργο 1 «Δημιουργία Μητρώου Ενιαίων
Τεχνικών Προδιαγραφών (Μ.Ε.Τ.Π.)», της συγχρηματοδοτούμενης πράξης «Απλούστευση των
διαδικασιών της Διεύθυνσης Έρευνας Αγοράς και Τεχνικών Προδιαγραφών της Γ.Γ. Εμπορίου &
Προστασίας Καταναλωτή μέσω της δημιουργίας και εφαρμογής μητρώου ενιαίων τεχνικών
προδιαγραφών (Μ.Ε.Τ.Π.)», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5007738 και Κωδικό πράξης ΣΑ:
2017ΣΕ11910005, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης διακοσίων δέκα έξι χιλιάδων και
διακοσίων ευρώ (216.200,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
Τη με αρ. πρωτ. 210/07-06-2018 (αρ. Διακήρυξης 1/2018, ΑΔΑΜ : 18PROC003221171 και αύξον
αριθμός ΕΣΗΔΗΣ 55206) του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή με θέμα
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«Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου για το υποέργο 1 «Δημιουργία
Μητρώου Ενιαίων Τεχνικών Προδιαγραφών (Μ.Ε.Τ.Π.)», της συγχρηματοδοτούμενης πράξης
«Απλούστευση των διαδικασιών της Διεύθυνσης Έρευνας Αγοράς και Τεχνικών Προδιαγραφών
της Γ.Γ. Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή μέσω της δημιουργίας και εφαρμογής μητρώου
ενιαίων τεχνικών προδιαγραφών (Μ.Ε.Τ.Π.)», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5007738 και Κωδικό πράξης
ΣΑ: 2017ΣΕ11910005, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης διακοσίων δέκα έξι χιλιάδων και
διακοσίων ευρώ (216.200,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%».
3. Τα έγγραφα :
3.1. Το με αρ. 17REQ001528934 πρωτογενές αίτημα στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
3.2. Την με αρ. 17REQ001949433 έγκριση του με αρ. 17REQ001528934 πρωτογενούς αιτήματος στο
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
3.3. Το με αρ. πρωτ. 137157/13-12-2017 (αρ. πρωτ. εισερχομένου 510/13-12-2017) έγγραφο της
Δ/νσης Έρευνας Αγοράς & Τεχνικών Προδιαγραφών με θέμα «Επικαιροποίηση των τεχνικών
προδιαγραφών του έργου για το Μητρώο Ενιαίων Τεχνικών Προδιαγραφών (ΠΕΤΠ) ενόψει της
προετοιμασίας της σχετικής διακήρυξης».
3.4. Την έγκριση από το Γενικό Γραμματέα Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή των προδιαγραφών
της πράξης «Απλούστευση των διαδικασιών της Διεύθυνσης Έρευνας Αγοράς & Τεχνικών
Προδιαγραφών της Γ.Γ. Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή μέσω της δημιουργίας και
εφαρμογής μητρώου ενιαίων τεχνικών προδιαγραφών (Μ.Ε.Τ.Π.)» με κωδικό ΟΠΣ 5007738 (αρ.
πρωτ. εισερχομένου εγγράφου στην ΕΔ Ε&ΠΚ 20/16-01-2018).
3.5. Τη με αρ. πρωτ. ΑΚ/κμ 0834/09-07-2018 επιστολή της ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ αναφορικά με την παροχή
διευκρινήσεων σε θέματα τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης 1/2018.
4. Την για υπηρεσιακούς λόγους μη εμπρόθεσμη παροχή διευκρινήσεων σε ερώτημα οικονομικού
φορέα (σχετ. 3.5), σύμφωνα με τους όρους της οικείας διακήρυξης και συγκεκριμένα του άρθρου
2.1.3.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Την παράταση του χρόνου υποβολής των προσφορών του Ανοικτού Διαγωνισμού με αρ.
Διακήρυξης 1/2018 (αρ. πρωτ. 210/07-06-2018, ΑΔΑΜ: 18PROC003221171 και αύξων αριθμό
ΕΣΗΔΗΣ 55206) κατά τέσσερις (4) εβδομάδες, για να δοθούν οι σχετικές διευκρινήσεις,
ώστε να ληφθούν υπόψη από τους οικονομικούς φορείς στη σύνταξη των προσφορών
τους. Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 16α Αυγούστου,
ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00.
2. Τη μετάθεση της ημερομηνίας διενέργειας (ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών)
του Ανοικτού Διαγωνισμού με αρ. Διακήρυξης 1/2018 (αρ. πρωτ. 210/07-06-2018, ΑΔΑΜ:
18PROC003221171 και αύξων αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 55206). Νέα ημερομηνία διενέργειας ορίζεται
η 4η Σεπτεμβρίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00πμ.

Συνέπεια των παραπάνω είναι οι κάτωθι αλλαγές:
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Α. Παράρτημα Α
Αντί:
Προθεσμία για υποβολή
διευκρινίσεων επί των όρων της
διακήρυξης
Καταληκτική ημερομηνία
υποβολής προσφορών
Διάρκεια ισχύος προσφορών

Σε:
Προθεσμία για υποβολή
διευκρινίσεων επί των όρων της
διακήρυξης
Καταληκτική ημερομηνία
υποβολής προσφορών
Διάρκεια ισχύος προσφορών

09/07/2018
Ώρα 12:00
Ημερομηνία : 19/07/2018 Ημέρα : Πέμπτη
Ώρα : 12.00
Δέκα (10) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του
διαγωνισμού

06/08/2018
Ώρα 12:00
Ημερομηνία : 16/08/2018 Ημέρα : Πέμπτη
Ώρα : 12.00
Δέκα (10) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του
διαγωνισμού, με ημερομηνία διενέργειας αυτού την
04/09/2018, Ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00πμ

Β. παράγραφος 1.5
Αντί:
«Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 19/07/2018 και ώρα 12:00»
Σε:
«Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 16/08/2018 και ώρα 12:00»
Γ. παράγραφος 2.1.3
Αντί:
«Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο 10
ημέρες (έως 09/07/2018 και ώρα 12:00) πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και
απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.»
Σε:
«Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο 10
ημέρες (έως 06/08/2018 και ώρα 12:00) πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και
απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.»

Δ. παράγραφος 2.2.2.1
Αντί:
«Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη
του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι 19-06-2019, άλλως η
προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον
προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης
συμμετοχής».
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Σε:
«Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη
του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι 16-07-2019, άλλως η
προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον
προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης
συμμετοχής».
Ε. παράγραφος 3.1.1
Αντί:
«Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική
Προσφορά» την 19/07/2018 και ώρα 13:00».
Σε:
«Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική
Προσφορά» την 04/09/2018 και ώρα 11:00πμ».

Κατά τα λοιπά ισχύουν ως έχουν οι όροι της Διακήρυξης 1/2018 (αρ. πρωτ. 210/07-06-2018,
ΑΔΑΜ : 18PROC003221171 και αύξων αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 55206).

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ &
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:
- Γραφ. Γεν. Γραμ. Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή κ. Δημ. Αυλωνίτη.
- Γεν. Γραμ. Εμπορίου & ΠΚ / Διεύθυνση Έρευνας Αγοράς και Τεχνικών Προδιαγραφών.
- ΕΥΔ του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & καινοτομία», Μεσογείων 56, 115 27
Αθήνα, υπόψη κας Καμπίλαυκου Κ.
- Υπεύθυνο Πράξης, Λιαπόπουλος Νίκος.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
- Επιτελική Δομή Ε&ΠΚ.
- Αναπληρωτής Προϊστάμενος.
- Μονάδα Β.
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