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Α.Π.: 28 

 
 
Θέµα: ∆ιευκρινήσεις αναφορικά µε τους όρους της υπ’ αρ.  23/2-5-2018 διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοικτού 

διαγωνισµού  µε αντικείµενο την «Παροχή ειδικών επιστηµονικών υπηρεσιών & εργαλείων για την 
υποστήριξη της εκπαίδευσης & της επιχειρησιακής λειτουργίας των εθελοντών Πολιτικής Προστασίας που 
δραστηριοποιούνται στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας –Βουλγαρίας», στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου 
eOUTLAND του διακρατικού Προγράµµατος Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 
2014-2020. 

 

Χρόνος ισχύος της εγγυητικής συµµετοχής 

Στην διακήρυξη ως χρόνος ισχύος της εγγυητικής συµµετοχής ορίζεται τριάντα (30) ηµέρες µετά τη 
λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5. Εκ παραδροµή στο άρθρο 2.2.2.1 
αναφέρεται χρόνος ισχύος της εγγυητικής συµµετοχής η 5/12/2018 αντί του ορθού που 
είναι η 25/12/2018.          

Αντίστοιχα στο Υπόδειγµα εγγυητικής συµµετοχής του Παραρτήµατος III αναφέρεται χρόνος 
ισχύος της εγγυητικής συµµετοχής η 5/12/2018 αντί του ορθού που είναι η 25/12/2018. 

Χρόνος ισχύος της εγγυητικής συµµετοχής: Τριάντα (30) ηµέρες µετά τη λήξη του χρόνου 
ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 ήτοι µέχρι 25/12/2018. 

 

Χρόνος ισχύος των προσφορών 

Στο άρθρο 2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών και στο Υπόδειγµα Οικονοµικής Προσφοράς 
αναφέρεται ότι οι υποβαλλόµενες προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους οικονοµικούς φορείς για 
διάστηµα έξι (6) µηνών από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού.  

Εκ παραδροµής στην παράγραφο 2.4.3.1 της εν λόγω διακήρυξης αναφέρεται λανθασµένα ότι η 
προσφορά ισχύει και δεσµεύει τον προσφέροντα για 12 µήνες. 

Χρόνος ισχύος των προσφορών: Έξι (6) µήνες από την επόµενη της διενέργειας του 
διαγωνισµού 

 

Αριθµός διακήρυξης 

Στο Παράρτηµα ΙΙΙ – Υποδείγµατα Εγγυητικών Επιστολών γίνεται αναφορά στον αριθµός της 
διακήρυξης. Εκ παραδροµής αναφέρεται τόσο στο Υπόδειγµα εγγυητικής επιστολής συµµετοχής 
όσο και στο Υπόδειγµα εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ως αριθµός πρωτοκόλλου της 
διακήρυξης ο 22/26-4-2018 αντί του ορθού που είναι ο 23/2-5-2018. 

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής  

∆ιενέργειας & Αξιολόγησης ∆ιαγωνισµού 

 

 

Στέργιος Πραλακίδης 


		2018-05-21T10:29:48+0300
	STERGIOS PRALAKIDIS




