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Θέμα: : ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ 

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (Δ6519) ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 

 

 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΜΑΠ)» 

(Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 71803) 

 

Η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. προβαίνει σε παροχή διευκρινίσεων επί του ανοικτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού άνω των ορίων (Δ6519) με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΜΑΠ)» (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 71803), ως εξής: 

 

1. Τα φυλλάδια (prospectus) με τεχνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων γίνονται αποδεκτά 

στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα, όπως αναφέρεται σε κάθε τεχνική προδιαγραφή. 

2. Σε όλα τα είδη που γίνεται αναφορά σε Ευρωπαϊκά Πρότυπα (EN) στις τεχνικές 

προδιαγραφές απαιτείται η κατάθεση Πιστοποιητικών CE. 

Σύμφωνα με το άρθρο 2.1.4 Γλώσσα της διακήρυξης, "τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα 

θα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από 

πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά 

νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο". 

3. Με την προσκόμιση Πιστοποιητικών Εξέτασης Τύπου ΕΕ και ISO9001 δεν απαιτείται η 

κατάθεση συνοδευτικών εγγράφων. 

4. Για την αξιολόγηση των υπό προμήθεια ειδών απαιτείται η κατάθεση νέων δειγμάτων 

καθώς τα δείγματα που έχουν κατατεθεί για προηγούμενο διαγωνισμό και βρίσκονται 

στις αποθήκες της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. δεν θα ληφθούν υπόψη.    

 

 

ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., σχετικά με τον ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων, 
Δ6519 με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
(ΜΑΠ)» (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 71803), λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, προκειμένου να 
διασφαλίσει την πληρότητα των προσφορών, καθώς και να εξασφαλίσει τη μέγιστη δυνατή 
συμμετοχή στον εν λόγω Διαγωνισμό, μεταθέτει την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
προσφορών από τις 24/05/2019, ώρα 12:00 στις 10/06/2019 και ώρα 12:00. Συνεπώς, η 
ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών μετατίθεται από τις 30/05/2019 ώρα 
12:00, στις 14/06/2019 και ώρα 12:00. 
 
Λόγω της μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών, η εγγύηση 
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συμμετοχής θα πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του νέου 
χρόνου ισχύος των προσφορών. Στη περίπτωση αυτή, στην εγγυητική επιστολή συμμετοχής, 
θα πρέπει να αναγράφεται η νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 
 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. 
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