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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ &ΕΡΕΥΝΑΣ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
Ν. Πλαστήρα 100 
Βασιλικά Βουτών  
70013 Ηράκλειο Κρήτης 
Τμ. Προμηθειών 
Τηλ: 2810 391515, -16, -72 

 
Ηράκλειο, 28.01.2019 

Α.Π. (Τ.Π.): 60 
 
ΘΕΜΑ:  ΔΙΟΡΘΩΣΗ/ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ και ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
 
Σχετικά: Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια: «Σύστημα laser για την επεξεργασία υλικών» 
με Α.Π. (ΤΟ) 22/17.01.2019, ΑΔΑΜ 19PROC004344342, ο οποίος διενεργείται στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης 
«Ευέλικτη γραμμή παραγωγής πολυλειτουργικών υφασμάτων και φιλμ μέσω επεξεργασίας, εναπόθεσης και 
τροποποίησης των επιφανειών τους (MOHITO+)» της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», ΕΠΑνΕΚ 2014-
2020, MIS 5030604, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του 
ΠΔΕ. 
 
Σας ενημερώνουμε ότι εκ παραδρομής καταγράφηκε η απαίτηση προσκόμισης πιστοποιητικού διαχείρισης 
ποιότητας κατά ISO 9001:2008 ή νεότερο/αντίστοιχο στο κριτήριο ποιοτικής επιλογής «Β. Τεχνική και 
επαγγελματική ικανότητα». Η προσκόμιση πιστοποιητικού διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 9001:2008 ή 
νεότερο/αντίστοιχο αφορά στην απόδειξη της συμμόρφωσης με το πρότυπο του κατασκευαστή του 
προσφερόμενου είδους και όχι του προσφέροντα προμηθευτή. 

Με βάση τα παραπάνω τροποποιούνται τα εξής σημεία της Διακήρυξης: 

 

1. Σελίδα 11:  

Η παράγραφος 6.3.Β. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να πληροί και να τεκμηριώνει επαρκώς, επί ποινή απόρριψης 
προσφοράς, ότι διαθέτει εμπειρία σε προμήθειες αναλόγου μεγέθους, καταθέτοντας με την προσφορά του 
εντός του φακέλου των δικαιολογητικών τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης:  

 Πίνακα των τριών (3) κυριότερων έργων που εκτέλεσε ο υποψήφιος Ανάδοχος κατά τα τρία (3) 
τελευταία έτη και είναι αντίστοιχα με το υπό ανάθεση Έργο. 

 Αποδεικτικά καλής εκτέλεσης των έργων που επικαλείται (Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης ή αντίγραφα 
συμβολαίων ή τιμολόγια) 

 Πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 9001:2008 ή νεότερο/αντίστοιχο. 

……………………………….. 

 





αντικαθίσταται με την εξής ορθή: 

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να πληροί και να τεκμηριώνει επαρκώς, επί ποινή απόρριψης 
προσφοράς, ότι διαθέτει εμπειρία σε προμήθειες αναλόγου μεγέθους, καταθέτοντας με την προσφορά του 
εντός του φακέλου των δικαιολογητικών τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης:  

 Πίνακα των τριών (3) κυριότερων έργων που εκτέλεσε ο υποψήφιος Ανάδοχος κατά τα τρία (3) 
τελευταία έτη και είναι αντίστοιχα με το υπό ανάθεση Έργο. 

 Αποδεικτικά καλής εκτέλεσης των έργων που επικαλείται (Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης ή αντίγραφα 
συμβολαίων ή τιμολόγια) 

……………………………….. (η υπόλοιπη παράγραφος παραμένει ως έχει). 

 
2. Σελίδα 24:  
 

Η παρακάτω προδιαγραφή στον πίνακα τεχνικών προδιαγραφών 

α/α Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Υποχρεωτική 

απαίτηση 

13 
Ο κατασκευαστής να είναι πιστοποιημένος κατά ISO, ενώ θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα 

οποιαδήποτε επιπλέον πιστοποίηση του προμηθευτή σχετικά με το επίπεδο των υπηρεσιών 

υποστήριξης που προσφέρει. 

ΝΑΙ 

αντικαθίσταται με την εξής ορθή: 

α/α Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Υποχρεωτική 

απαίτηση 

13 

Ο κατασκευαστής να είναι πιστοποιημένος κατά ISO, ενώ θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα 

οποιαδήποτε επιπλέον πιστοποίηση του προμηθευτή σχετικά με το επίπεδο των υπηρεσιών 

υποστήριξης που προσφέρει. 

Να προσκομιστεί Πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 9001:2008 ή 

νεότερο/αντίστοιχο του κατασκευαστή του προσφερόμενου είδους 

ΝΑΙ 

 

3. Σελίδα 26:  
 

Η παρακάτω προδιαγραφή στον πίνακα τεχνικών προδιαγραφών του υποδείγματος Τεχνικής προσφοράς 

1.  

Ο κατασκευαστής να είναι πιστοποιημένος κατά ISO, ενώ θα 

εκτιμηθεί ιδιαίτερα οποιαδήποτε επιπλέον πιστοποίηση του 

προμηθευτή σχετικά με το επίπεδο των υπηρεσιών 

υποστήριξης που προσφέρει. 

ΝΑΙ   

αντικαθίσταται με την εξής ορθή: 

1.  

Ο κατασκευαστής να είναι πιστοποιημένος κατά ISO, ενώ θα 

εκτιμηθεί ιδιαίτερα οποιαδήποτε επιπλέον πιστοποίηση του 

προμηθευτή σχετικά με το επίπεδο των υπηρεσιών 

υποστήριξης που προσφέρει. 

Να προσκομιστεί Πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας 

κατά ISO 9001:2008 ή νεότερο/αντίστοιχο του 

κατασκευαστή του προσφερόμενου είδους 

ΝΑΙ   

 





Επισημαίνεται ότι έχει αναρτηθεί στις ιστοσελίδες του ΙΤΕ https://www.forth.gr/index_main.php?c=45&l=g και 
του ΙΕΧΜΗ – ΙΤΕ επικαιροποιημένo Παράρτημα http://www.iceht.forth.gr/announcements-gr.html σε 
επεξεργάσιμη μορφή. 
 

 Δίνεται παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και της ημερομηνίας διενέργειας 

του διαγωνισμού κατά μία εβδομάδα. 

 Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και ημερομηνία διενέργειας:  

06/02/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00. 

Όλοι οι υπόλοιποι όροι της Διακήρυξης παραμένουν ως έχουν 
 
 

Για το Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής 

του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας 
 
 
 

 

 

Βασίλειος Μπουργανός 
Διευθυντής ΙΕΧΜΗ - ΙΤΕ 
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