ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ – ΔΙΟΡΘΩΣΗ
Στα πλαίσια του συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο:
«Ανατύπωση 6.000 αντιτύπων του βιβλίου των ΠΕΚ ‘Φυσικοχημεία‘»
Σας ενημερώνουμε ότι οι παρακάτω προτάσεις της Αναλυτικής διακήρυξης έχουν αντικατασταθεί ως εξής:
Ορθή πρόταση
σελ 16, ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ 22
ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ
22.1
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
«Η διάρκεια υλοποίησης του Έργου ορίζεται
σε χρονικό διάστημα 70 ημερών από την
ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης
προμήθειας.»
Σελ 12, ΑΡΘΡΟ 14
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

«Η διάρκεια υλοποίησης του Έργου ορίζεται
σε χρονικό διάστημα 60 ημερών από την
ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης
προμήθειας.»

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ

……………………..

……………………..

Η αποσφράγιση κάθε προσφοράς γίνεται με
την παρακάτω διαδικασία :

Η αποσφράγιση κάθε προσφοράς γίνεται με
την παρακάτω διαδικασία :

Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος που
περιέχει τα δικαιολογητικά και την εγγύηση
συμμετοχής καθώς και ο φάκελος της τεχνικής
προσφοράς, μονογράφονται δε από την
επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και η Τεχνική
προσφορά κατά φύλλο εκτός από τα
prospectus.

Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος που
περιέχει τα δικαιολογητικά καθώς και ο
φάκελος
της
τεχνικής
προσφοράς,
μονογράφονται δε από την επιτροπή όλα τα
δικαιολογητικά και η Τεχνική προσφορά κατά
φύλλο εκτός από τα prospectus.

Σελ 15, ΑΡΘΡΟ 19
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΚΑΙ

……………………..

……………………..

Σε περίπτωση που πιθανολογείται ότι, κατά
το χρονικό διάστημα κατάρτισης του τελικού
κειμένου της Σύμβασης, θα λήξει η ισχύς της
προσφοράς ή της εγγύησης συμμετοχής, ο
Ανάδοχος υποχρεούται στην έγκαιρη
παράταση της ισχύος της προσφοράς του
κατά τον εκτιμούμενο για την ολοκλήρωση
του κειμένου της Σύμβασης απαιτούμενο
χρόνο και την παράταση, για τον ίδιο χρόνο,
της ισχύος της εγγυητικής συμμετοχής ή την
αντικατάστασή της με την εγγύηση καλής
εκτέλεσης.

Σε περίπτωση που πιθανολογείται ότι, κατά
το χρονικό διάστημα κατάρτισης του τελικού
κειμένου της Σύμβασης, θα λήξει η ισχύς της
προσφοράς, ο Ανάδοχος υποχρεούται στην
έγκαιρη παράταση της ισχύος της
προσφοράς του κατά τον εκτιμούμενο για
την ολοκλήρωση του κειμένου της Σύμβασης
απαιτούμενο χρόνο.
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