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ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΕΓΧΟΤ & ΠΡΟΛΗΨΗ ΝΟΗΜΑΣΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΟΡΩΝ ΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΣ. 370/23-02-2016 

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΚΑΙ ΜΕΣΑΘΕΗ ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ 
ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

 
Σο ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., ανακοινώνει ότι: 

 
Α. Σροποποιοφμε ωσ κάτωκι τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ με αρικμ. Πρωτ.: 370/23-
02-2016 για τθν επιλογι αναδόχου για το ζργο «Προμικεια ιατρικοφ εξοπλιςμοφ» 
ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ τθσ δράςθσ με τίτλο «Άμεςθ ενίςχυςθ τθσ ανταπόκριςθσ 
του Εκνικοφ υςτιματοσ Τγείασ εξαιτίασ τθσ προςφυγικισ/μεταναςτευτικισ κρίςθσ 
που αντιμετωπίηουν τα νθςιά του Ανατολικοφ Αιγαίου»: 
 

1. το Άρκρο 15.1 «Εγγφθςθ υμμετοχισ», ςελίδα 23 αναγράφεται ότι:  
 
«Κάθε προςφορά αυτϊν που ςυμμετζχουν ςτο διαγωνιςμό πρζπει υποχρεωτικά και 
με ποινή αποκλειςμοφ να ςυνοδεφεται από Εγγυητική Επιςτολή υμμετοχήσ το φψοσ 
τησ οποίασ θα πρζπει να καλφπτει ςε € (ΕΥΡΩ) ποςοςτό 5% τησ προχπολογιςθείςασ 
αξίασ….»  
 
Αντικαθίςταται από την 
 
«Κάθε προςφορά αυτϊν που ςυμμετζχουν ςτο διαγωνιςμό πρζπει υποχρεωτικά και 
με ποινή αποκλειςμοφ να ςυνοδεφεται από Εγγυητική Επιςτολή υμμετοχήσ το φψοσ 
τησ οποίασ θα πρζπει να καλφπτει ςε € (ΕΥΡΩ) ποςοςτό 2% τησ προχπολογιςθείςασ 
αξίασ…» 
 

2. το άρθρο 15.2 «Εγγφθςθ Καλισ Εκτζλεςθσ τθσ φμβαςθσ», ςελίδα 24 
αναγράφεται ότι  

 
«Ο προμηθευτήσ είναι υποχρεωμζνοσ, το αργότερο κατά την υπογραφή τησ 
ςφμβαςησ, να καταθζςει εγγυητική επιςτολή καλήσ εκτζλεςησ, το φψοσ τησ οποίασ 
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αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 10% του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ τιμήματοσ, μη 

ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ.» 
 
Αντικαθίςταται από την 
 
«Ο προμηθευτήσ είναι υποχρεωμζνοσ, το αργότερο κατά την υπογραφή τησ 
ςφμβαςησ, να καταθζςει εγγυητική επιςτολή καλήσ εκτζλεςησ, το φψοσ τησ οποίασ 
αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 5% του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ τιμήματοσ, μη 
ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ.» 
 
Β. ΜΕΣΑΘΕΣΟΤΜΕ ΣΗΝ ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 
ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ, Ω ΕΞΗ : 
 
Ι) Νζα καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορών ορίηεται θ 21θ Μαρτίου 
2016 θμζρα Δευτζρα και ώρα 15:00. 
 
ΙΙ) Νζα θμερομθνία διενζργειασ ορίηεται θ 22θ Μαρτίου 2016 θμζρα Σρίτθ και 
ώρα 12:00. 
 
Προςφορζσ που κατατίκενται μετά τισ παραπάνω θμερομθνίεσ και ώρα, είναι 
εκπρόκεςμεσ και επιςτρζφονται από τθν Τπθρεςία που διενεργεί τον διαγωνιςμό. 
 
Κατά τα λοιπά ο διαγωνιςμόσ κα γίνει ςφμφωνα με τθν αρικμ. Πρωτ.: 370/23-02-
2016 διακιρυξθ.  
 
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ, οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευκφνονται και 
ςτο τθλζφωνο 210 5212890, αρμόδιοσ κοσ Σ. Ζακυνκινόσ. 
                                               

 
 

Αθήνα, 01 Μαρτίου 2016 
 

 
 
 

ΟΜ. ΚΑΘ. ΧΕΙΡΟΤΡΓΙΚΗ 
ΑΘΑΝΑΙΟ Λ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΤΛΟ 

 
 


