Ministry of Digital
Governance,
Hellenic Republic

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance,
Hellenic Republic
Date: 2022.09.08 15:50:23
EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: ΡΒΖΕ46ΜΤΛΚ-ΝΤΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα,

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Αριθμ. Πρωτ.:

08/09/2022
82797

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ
Ταχ. Δ/νση
Ταχ. Κώδικας
Τηλέφωνο
Πληροφορίες
Ηλ. Ταχ

:

:
Προμηθειών
:
Σταδίου 29
:
101 10 Αθήνα
:
2131516319
: Α. Κωνσταντινίδου
Σ. Κακαράς
promitheies@ypakp.gr

Θέμα: Παράταση καταληκτικών ημερομηνιών (υποβολής-κατάθεσης Προσφορών και
ημερομηνίας αποσφράγισης) στο πλαίσιο διενέργειας του Διεθνούς Διαγωνισμού 28/2022 ο
οποίος έχει ως σκοπό τη σύναψη Συμφωνίας-Πλαίσιο για τη παροχή συμβουλευτικών
υπηρεσιών ωρίμανσης και υλοποίησης έργων των φορέων υλοποίησης του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων όσον αφορά σε δράσεις του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης
και Ανθεκτικότητας (α/α ΕΣΗΔΗΣ: 169988 & 170225).
ΣΧΕΤ: (i) Το τεύχος διακήρυξης υπ. αριθμόν 19540/03.08.2022 που έλαβε ΑΔΑΜ:
22PROC011074176 2022-08-08 και (ii) το σχετικό τεύχος περίληψης υπ. αριθμόν
19541/03.08.2022 με ΑΔΑ: 6Χ0546ΜΤΛΚ-4ΗΜ.

Με βάση τα οριζόμενα στο αντίστοιχο τεύχος διακήρυξης στην παράγραφο 2.1.3. η
αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως
ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των
αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών, μεταξύ άλλων, όταν τα έγγραφα
της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές, ενώ η διάρκεια της παράτασης θα είναι
ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών.
Κατόπιν ερωτημάτων οικονομικών φορέων επί των οποίων η αναθέτουσα αρχή
προέβη σε διευκρινιστικές απαντήσεις (στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ) για τον διαγωνισμό
με α/α ΕΣΗΔΗΣ: 169988 & 170225, παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής
υποβολής των προσφορών (στο ΕΣΗΔΗΣ), καθώς και η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης
των έντυπων στοιχείων των προσφορών και της αποσφράγισης του εν λόγω διαγωνισμού
κατά δεκαεπτά (17) ημέρες. Συνεπώς, η καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής
υποβολής των προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η Δευτέρα 26.09.2022 και ώρα 11:30.
Επίσης, καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των έντυπων στοιχείων των προσφορών ορίζεται
η ίδια ημερομηνία και ώρα με την ως άνω, δηλαδή η Δευτέρα 26.09.2022 και ώρα 11:30 και
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ως ημερομηνία αποσφράγισης του διαγωνισμού καθορίζεται επίσης η Δευτέρα 26.09.2022
μετά την ώρα 12:15.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1.
2.
3.
4.
5.

Γρ. Υπηρεσιακού Γραμματέα ΥΠ.Ε.Κ.ΥΠ.
Γρ. κ. Γ.Δ/ντη Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης ΥΠ.Ε.Κ.ΥΠ.
Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Δ/νση Προμηθειών και Μέριμνας
Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού.
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