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ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 

 
Αθήνα,  18/06/2018 
Αρ. Πρωτ. 12727 
 
 

Θέμα: ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ 
ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΜΕ ΤΙΤΛΟ : 
 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ (1) ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΔΟΚΙΜΑΣΤΗΡΙΟΥ  
ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ   DN 15 ΕΩΣ DN 40 ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ» (Δ5889) 
(Α/Α ΕΣΗΔΗΣ : 57810) 

 
H Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. προβαίνει σε παροχή διευκρινίσεων επί του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού (Δ5889) με τίτλο «Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση ενός (1) αυτόματου 
δοκιμαστηρίου υδρομετρητών DN 15 έως DN 40 και εκπαίδευση του προσωπικού του 
Εργαστηρίου Υδρομετρητών» (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ : 57810), ως εξής: 
 

1. Ο οικονομικός φορέας πρέπει να έχει κατασκευάσει και εγκαταστήσει τουλάχιστον πέντε (5) 

δοκιμαστήρια υδρομετρητών αντίστοιχης διάστασης και τεχνολογίας σε διαπιστευμένα 

εργαστήρια, διαφορετικά μπορεί να ακολουθήσει τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.2.8. 

(στήριξη στην ικανότητα τρίτων). Σε περίπτωση που ο κατασκευαστικός οίκος διαθέτει 

διαπιστευμένο εργαστήριο για τις αναφερόμενες μετρήσεις, αυτό γίνεται αποδεκτό. 

2. Σχετικά με την πρόταση τροποποίησης του άρθρου 2.2.6. που αφορά την τεχνική και 
επαγγελματική ικανότητα, σας γνωρίζουμε ότι δεν γίνεται δεκτή η αναφερόμενη τροποποίηση. Σε 
περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δεν έχει κατασκευάσει και εγκαταστήσει τουλάχιστον πέντε 
(5) δοκιμαστήρια υδρομετρητών αντίστοιχης διάστασης και τεχνολογίας σε διαπιστευμένα 
εργαστήρια, μπορεί να ακολουθήσει τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.2.8. (στήριξη στην 
ικανότητα τρίτων). 

 

ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., σχετικά με τον διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό Δ5889 με τίτλο 

«Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση ενός (1) αυτόματου δοκιμαστηρίου 

υδρομετρητών DN 15 έως DN 40 και εκπαίδευση του προσωπικού του Εργαστηρίου 

Υδρομετρητών» (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ : 57810), 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 κατά ένα (1) μήνα, ήτοι από τις 20/06/2018 και ώρα 12:00 στις 20/07/2018 και 
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ώρα 12:00. Συνεπώς, η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών, μετατίθεται 

από τις 26/06/2018 και ώρα 12:00, στις 26/07/2018 και ώρα 12:00.  

 

 

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

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΕΝΙΣΗΣ 
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