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ΘΕΜΑ : ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Παρακαλούμε να φροντίσετε για τη δημοσίευση του παρακάτω κειμένου την 22/04/2021 που
αφορά την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας προσφορών, μέσω της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, του Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων, για
την Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας σε κτίρια στα οποία στεγάζονται οι Υπηρεσίες του eΕΦΚΑ αρμοδιότητας Π.Υ.Σ.Υ. - Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης για χρονικό διάστημα έως
21 μηνών κατά περίπτωση (με ημερομηνία έναρξης την 01/11/2021) με μονομερές
δικαίωμα προαίρεσης παράτασης των υπηρεσιών για χρονικό διάστημα έως 12 μηνών


σε τουλάχιστον μία ημερήσια τοπική εφημερίδα κάθε δήμου ή κοινότητας και μία εβδομαδιαία

τοπική εφημερίδα, από εκείνες που έχουν την έδρα τους σε έναν από τους δήμους ή κοινότητες στους
οποίους θα λάβει χώρα ο ως άνω διαγωνισμός και να μας στείλετε ένα (1) αντίτυπο.


Προσοχή : Το κόστος Δημοσίευσης θα βαρύνει τον Ανάδοχο που θα αναδειχθεί από το

διαγωνισμό.
Tα ανωτέρω υποχρεούται να εφαρμόσει ο e-ΕΦΚΑ στα πλαίσια εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου
3Α, παρ. 1.γ. του ν. 3548/2007
1.γ) Αν οι νομοί στους οποίους θα λάβει χώρα η υπηρεσία ή η μελέτη, η προμήθεια αγαθών ή η εκτέλεση έργου, σύμφωνα με
το αντικείμενο της διακήρυξης ή της προκήρυξης, είναι περισσότεροι από έναν, η δημοσίευση της διακήρυξης ή της
προκήρυξης γίνεται σε τουλάχιστον μία ημερήσια νομαρχιακή εφημερίδα κάθε νομού και μία εβδομαδιαία νομαρχιακή
εφημερίδα από εκείνες που έχουν την έδρα τους σε έναν από τους νομούς στους οποίους θα λάβει χώρα η υπηρεσία ή η
μελέτη, η προμήθεια αγαθών ή η εκτέλεση του έργου, σύμφωνα με το αντικείμενο της διακήρυξης ή της προκήρυξης.
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σχετικά με τον διαγωνισμό (αρ. ΕΣΗΔΗΣ 107929) που αφορά στην Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας
σε κτίρια στα οποία στεγάζονται

οι Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ

αρμοδιότητας Π.Υ.Σ.Υ. - Ανατολικής

Μακεδονίας & Θράκης για χρονικό διάστημα έως 21 μηνών κατά περίπτωση (με ημερομηνία έναρξης
την 01/11/2021) με μονομερές δικαίωμα προαίρεσης παράτασης των υπηρεσιών για χρονικό διάστημα
έως 12 μηνών
Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα ότι με την αρ 139615/19-4-2021….
Απόφαση του Πρ/νου Γεν. Δ/νσης Π.Υ.Σ.Υ. - Α.Μ.Θ. του e-ΕΦΚΑ παρατείνεται η καταληκτική
ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών κατά είκοσι μία (21) ημερολογιακές
ημέρες.


Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών : 10/05/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα
14:30.



Διενέργεια διαδικασίας μέσω πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., προσβάσιμης μέσω της
Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, την 14/05/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00
π.μ.



Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» την

14/05/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ.


Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά» κατά την ημερομηνία και ώρα
που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή.

Κατ΄ αντιστοιχία των ανωτέρω, οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους
οικονομικούς φορείς μέχρι την 13/11/2021, και η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον
μέχρι την 13/12/2021 βάσει της Διακήρυξης.(αρ. ΕΣΗΔΗΣ 107929)
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Π.Υ.Σ.Υ. ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 607e6813fb7e6355c45e9b51 στις 20/04/21 08:49

