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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ,
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ
ΜΟΝΩΣΕΩΝ» με κωδικό ΟΠΣ 5003012
Σε συνέχεια της Διακήρυξης του Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το έργο «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΜΟΝΩΣΕΩΝ», με κωδικό ΟΠΣ: 5003012, του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και καινοτομία 2014-2020», που
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους (ΕΣΠΑ 2014-2020),
η οποία δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 24.06.2019, το πλήρες κείμενο της
οποίας καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ στις 28.06.2019 και έλαβε τον αριθμό ΑΔΑΜ 19PROC005191395 και
αναρτήθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ στις 02.07.2019 με Αρ. Διαγωνισμού 76350, σύμφωνα με την οποία καταληκτική
ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είχε οριστεί η 29.07.2019 και ώρα 17:00, με αντίστοιχη ημερομηνία
ανοίγματος προσφορών την 02.08.2019 και ώρα 12:00, ανακοινώνεται ότι λόγω τεχνικών προβλημάτων
καθώς και λαμβάνοντας υπόψη την με Αριθ. Πρωτ. 7360/12.07.2019 ανακοίνωση της Διεύθυνσης
Διαχείρισης, Ανάπτυξης & Υποστήριξης ΕΣΗΔΗΣ για τεχνικές αδυναμίες της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ στις
11.07.2019 και 12.07.2019, ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιρειών Μόνωσης κατόπιν σχετικής απόφασης του
Δ.Σ. στις 13.07.2019 αποφασίζει να μεταθέσει τη διαγωνιστική διαδικασία ως εξής:
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Παρασκευή 02.08.2019 & ώρα 17:00
Διενέργεια αποσφράγισης προσφορών: Πέμπτη 08.08.2019 & ώρα 12:00
Κατόπιν αυτού επέρχονται οι κάτωθι αλλαγές στο σώμα της διακήρυξης:
1.

Αλλαγές στη σελίδα 9 και ειδικότερα στην ενότητα 1.6 «Προθεσμία παραλαβής προσφορών και
διενέργεια διαγωνισμού»



Τροποποιείται η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών από 29.07.2019 σε
02.08.2019 και ώρα 17:00
Τροποποιείται η διαδικασία αποσφράγισης προσφορών που θα διενεργηθεί με χρήση της
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω
της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 02.08.2019 σε
08.08.2019 και ώρα 12:00

Συνεπεία των ανωτέρω διορθώσεων το κείμενο της ενότητας 1.6, διαμορφώνεται ως εξής:
«Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 02.08.2019 και ώρα 17:00, δεδομένης
της χρήσης του άρθρου 27 παρ. 2 του Ν. 4412/2016.
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Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω
συστήματος, την 08.08.2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 [αποσφράγιση δικαιολογητικών συμμετοχήςτεχνικών προσφορών].»
2.

Αλλαγές στη σελίδα 10 και ειδικότερα στην ενότητα 2.1.4 «Παροχή διευκρινήσεων»


Στη 2η σειρά της ενότητας 2.4, τροποποιείται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτημάτων παροχής
διευκρινήσεων από 19.07.2019 σε 23.07.2019.

Συνεπεία της ανωτέρω διόρθωσης, οι 2 πρώτες σειρές της ενότητας 2.1.4, διαμορφώνεται ως εξής:
«Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο δέκα (10) ημέρες
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, δηλαδή μέχρι την 23.07.2019 …….»
3.

Αλλαγές στη σελίδα 38 και ειδικότερα στην ενότητα 3.1.1 «Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών»


Στη δεύτερη παράγραφο της ενότητας 3.1.1, τροποποιείται η ημερομηνία ηλεκτρονικής
αποσφράγισης του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» από
02.08.2019 σε 08.08.2019.

Συνεπεία της ανωτέρω διόρθωσης, η δεύτερη παράγραφος της ενότητας 3.1.1, διαμορφώνεται ως εξής:
• «Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά»
τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία προσφορών, δηλαδή Πέμπτη
8.8.2019 και ώρα 12:00».
Κατά τα λοιπά ισχύει η διακήρυξη 01/2019.
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