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Αριθ. Πρωτ.:604/252/9079

Αθήνα,

13 -04 -2021

ΘΕΜΑ: Παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών και μετάθεση της ημερομηνίας
αποσφράγισης του διεθνή, ηλεκτρονικού, ανοιχτού διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξης 11/2021
(ΑΔΑΜ: 21PROC008292817 2021-03-17) για τη «Μελέτη Ανακαίνισης του κτιριακού συγκροτήματος της
Φοιτητικής Εστίας Αθηνών (Φ.Ε.Α.), συνολικής εκτιμώμενης αξίας με προαίρεση 448.802,51 Ευρώ (,
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής».

Σχετικά:
1)
2)
3)
4)

5)

Οι διατάξεις του Νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/8-8-2016) όπως αυτός ισχύει
Η με αριθ. 2021/S 048-120784 Διακήρυξη της Σύμβασης, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η υπ’ αριθμ. πρωτ.: 7547/486/03 -03-2021 Απόφαση Δ.Σ. με ΑΔΑ: 6ΓΣΡ46ΨΖΣΠ-ΚΡ5, έγκρισης της Διακήρυξης και
των τευχών του Διαγωνισμού
Τα πολλαπλά αιτήματα υποψηφίων οικονομικών φορέων με τα οποία ενημερώθηκε το ΙΝΕΔΙΒΙΜ για παράταση
υποβολής της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών ένεκα τεχνικής αδυναμίας έκδοσης εγγυητικών
επιστολών από το ΤΜΕΔΕ και λόγω των έκτακτων μέτρων και ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση της διασποράς του
κορωνοϊού (συνθήκες και τρόπο παροχής εργασίας).
Την Κατευθυντήρια Οδηγία 24/2020 της ΕΑΑΔΗΣΥ όπου αναφέρεται ότι οι Αναθέτουσες Αρχές δύνανται, στο
πλαίσιο των δυνατοτήτων που παρέχονται από τις διατάξεις του ν. 4412/2016, να παρατείνουν την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφορών για το αναγκαίο χρονικό διάστημα, ώστε οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί
φορείς να έχουν στη διάθεσή τους επαρκή χρόνο για να προετοιμάσουν και να υποβάλλουν τις προσφορές τους
(ΕΑΑΔΗΣΥ, Κατευθυντήρια Οδηγία 24/2020).

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω σχετικά αποφασίζεται η παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας
ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών στον διεθνή, ηλεκτρονικό, ανοιχτό διαγωνισμό με αριθμό
διακήρυξης 11/2021 (αριθμός Προκήρυξης στην ΕΕ 2021/S 048-120784 και ΑΔΑΜ: 21PROC008292817 202103-17) έως και τη 23/04/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ. καθώς και η μετάθεση της
ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών στον εν λόγω διαγωνισμό για την 12/05/2021,
ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της υπ’ αριθμ. 11/2021 (αριθμός Προκήρυξης στην ΕΕ 2021/S 048-120784
και ΑΔΑΜ: 21PROC008292817 2021-03-17). Η παρούσα απόφαση λαμβάνει όλες τις απαραίτητες
διατυπώσεις δημοσιότητας ήτοι στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
σύμφωνα με τα άρθρα 63 και 65. παρ. 1 του ν. 4412/2016, και σε εθνικό επίπεδο στο Κεντρικό
Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη, Τ.Κ. 11143 - Αθήνα,
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Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν. 4412/2016, και στην
ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής στο www.inedivim.gr. Επιπλέον αναρτάται, μέσω του συστήματος, στον
ιστότοπο του διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ και στο portal (συστημικό α/α 156700).

Για την ακρίβεια
Η Προϊσταμένη Κεντρικής Γραμματείας

Ο Πρόεδρος Δ.Σ./Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
Κων/νος Δέρβος

Ζαχαροπούλου Ιωάννα

Εσωτερική διανομή:
α) Γρ. Προέδρου Δ.Σ./Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
β) Δ.Ε.Μ.&Τ.Υ.-Τ.Μ.Τ.
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