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Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής
Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 65/21
1.
Σας γνωρίζουμε ότι, κατόπιν συνεργασίας με την Αναθέτουσα Αρχή,
μετατίθεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών του υπ΄ αριθμ.
65/21 διαγωνισμού –τηρουμένων των κανόνων δημοσιότητας του Ν. 4412/16 – με
αντικείμενο την «Προμήθεια ενός (1) συστήματος Laser Femtosecond και Laser
Excimer για παθήσεις κερατοειδούς και τη διενέργεια επεμβάσεων αμετρωπιών,
καθώς και η τριετής υποστήριξη αυτού», χωρίς τροποποίηση των όρων της
σχετικής διακήρυξης, με προηγούμενη καταληκτική ημερομηνία την 17η Ιανουαρίου
2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μμ.
2.

Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται
η 2 Μαρτίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μμ, με ημερομηνία
αποσφράγισης των προσφορών την 9η Μαρτίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00
πμ.
α

3.

Η ανακοίνωση της μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής
προσφορών διενέργειας του υπόψη διαγωνισμού εγκρίθηκε από την Υπηρεσία,
λαμβάνοντας υπόψη :
α.
Το γεγονός ότι η εκδίκαση κατατεθείσας στο διαγωνισμό προσφυγής
έχει καθοριστεί σε μεταγενέστερο από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών χρόνο,
β.
Την αδυναμία χορήγησης παράτασης υποβολής προσφορών στο
ΕΣΗΔΗΣ μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας,
γ.
Την ανάγκη αποτροπής ανεπανόρθωτης ή δύσκολα αναστρέψιμης
εξέλιξης λόγω της προόδου της διαγωνιστικής διαδικασίας,
δ.
Την υπ΄ αριθμ Α13/2022 Απόφασης Προσωρινών Μέτρων του 2ου
Κλιμακίου της ΑΕΠΠ
4.

Ημερομηνία αποστολής της ανακοίνωσης της μετάθεσης
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού :
1

της
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στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης : 07 Ιανουαρίου 2022
στον ιστότοπο του «ΚΗΜΔΗΣ» : 07 Ιανουαρίου 2022
στον ιστότοπο του προγράμματος «Διαύγεια» : 07 Ιανουαρίου 2022
στην ιστοσελίδα και στην πλατφόρμα ανάρτησης διαγωνισμών της
Πολεμικής Αεροπορίας : 07 Ιανουαρίου 2022
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