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ΘΕΜΑ:  Παροχή διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης Α. Π. 50051/02-04-2021, ΑΔΑΜ 21PROC008384169 
 
Σχετικά: Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο «1η Προμήθεια 

Εργαστηριακού Εξοπλισμού – BIOCONTROL» 
 
Σας ενημερώνουμε ότι δίνεται Διευκρίνιση σε σχέση με τα παρακάτω σημεία της αρχικής διακήρυξης: 
 

1. Σελίδα 13, αρ 6.3.Γ:  

Το παρακάτω εδάφιο  

 Πίνακα των τριών (3) κυριότερων έργων που έχουν εκτελέσει κατά τα τρία (3) τελευταία έτη 
και είναι αντίστοιχα σε είδος (αφορούν ηλεκτρονικό εξοπλισμό) και αξίας κατ’ ελάχιστον ίσης 
με την αξία του τμήματος ή τη συνολική αξία των τμημάτων για το/τα οποίο/α υποβάλλουν 
προσφορά.  

αντικαθίσταται με το εξής ορθό: 

 Πίνακα των τριών (3) κυριότερων έργων που έχουν εκτελέσει κατά τα τρία (3) τελευταία έτη 
και είναι αντίστοιχα σε είδος (αφορούν επιστημονικό εξοπλισμό) και αξίας κατ’ ελάχιστον ίσης 
με την αξία του τμήματος ή τη συνολική αξία των τμημάτων για το/τα οποίο/α υποβάλλουν 
προσφορά.  

 

2. Σελίδα 16, αρ 12. Παρ. 4.1. :  

Το παρακάτω εδάφιο  

4. Τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 6.3.Γ δικαιολογητικά ήτοι 

4.1. Πίνακα των τριών (3) κυριότερων έργων που εκτέλεσε ο υποψήφιος Ανάδοχος κατά τα τρία (3) 
τελευταία έτη και είναι αντίστοιχα σε είδος με το υπό ανάθεση Έργο (αφορούν ηλεκτρονικό 
εξοπλισμό) και αξίας κατ’ ελάχιστον ίσης με την αξία του τμήματος ή τη συνολική αξία των 
τμημάτων για το/τα οποίο/α υποβάλλουν προσφορά), σύμφωνα με το άρθρο 6.3 Γ και το 
επισυναπτόμενο στην παρούσα Υπόδειγμα 2 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. 

4.2. τα σχετικά αποδεικτικά υλοποίησης των έργων που επικαλείται (βεβαίωση καλής εκτέλεσης ή 

ανάλογο πιστοποιητικό ή πρωτόκολλο παραλαβής Δημόσιας Αρχής, ή σύμβαση ή τιμολόγιο). 

 

αντικαθίσταται με το εξής ορθό: 

4. Τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 6.3.Γ δικαιολογητικά ήτοι 

4.1. Πίνακα των τριών (3) κυριότερων έργων που εκτέλεσε ο υποψήφιος Ανάδοχος κατά τα τρία (3) 
τελευταία έτη και είναι αντίστοιχα σε είδος με το υπό ανάθεση Έργο (αφορούν επιστημονικό 
εξοπλισμό) και αξίας κατ’ ελάχιστον ίσης με την αξία του τμήματος ή τη συνολική αξία των 
τμημάτων για το/τα οποίο/α υποβάλλουν προσφορά), σύμφωνα με το άρθρο 6.3 Γ και το 
επισυναπτόμενο στην παρούσα Υπόδειγμα 2 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. 



4.2. τα σχετικά αποδεικτικά υλοποίησης των έργων που επικαλείται (βεβαίωση καλής εκτέλεσης ή 

ανάλογο πιστοποιητικό ή πρωτόκολλο παραλαβής Δημόσιας Αρχής, ή σύμβαση ή τιμολόγιο). 

 
 
 

Για το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας 

Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας & Βιοτεχνολογίας  

 

 

 

Ι. Ταλιανίδης 

Διευθυντής ΙΜΒΒ – ΙΤΕ 


		2021-04-06T10:20:38+0300
	IOANNIS TALIANIDIS




