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Προς κάθε ενδιαφερόμενο 

 

Θέμα: Μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του εν εξελίξει ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία, κάτω των ορίων, για την «Προμήθεια και εγκατάσταση λογισμικού 

φοιτητικών υποθέσεων και απαραίτητου εξοπλισμού», α/α ΕΣΗΔΗΣ 133488 (Τμήμα 1), 133527 (Τμήμα 2) 

 

Σε συνέχεια αιτημάτων ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων για την χρονική παράταση της καταληκτικής 

ημερομηνίας υποβολής προσφορών του εν εξελίξει ηλεκτρονικού διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία, κάτω των 

ορίων, για την «Προμήθεια και εγκατάσταση λογισμικού φοιτητικών υποθέσεων και απαραίτητου εξοπλισμού» 

(ΑΔΑΜ: 21PROC008683360) και λαμβανομένων υπόψη των ιδιαίτερων συνθηκών της πανδημίας covid-19 και των 

δυσχερειών που συνεπάγεται για τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς και προκειμένου να εξασφαλιστεί όσο το 

δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή οικονομικών φορέων, προς όφελος του Ιδρύματος και ενίσχυσης του ανταγωνισμού, 

η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μετατίθεται για την Τετάρτη 23 Ιουνίου 2021 και ώρα 14:00, 

η δε ημερομηνία διενέργειας για την Τρίτη 29 Ιουνίου 2021 και ώρα 11:00 π.μ. 

 

Τέλος, επισημαίνεται ότι, αφ’ ης στιγμής (α) οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής πρέπει να ισχύουν τουλάχιστον για 

τριάντα (30) ημέρες μετά την λήξη του χρόνου ισχύος των προσφορών (βλ. άρθρο 2.2.2.1 της διακήρυξης), (β) οι 

υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα εκατόν ογδόντα (180) 

ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού (βλ. άρθρο 2.4.5 της διακήρυξης) και (γ) η ημερομηνία 

διενέργειας του διαγωνισμού μετατίθεται, κατά τα ανωτέρω, για την Τρίτη 29/6/2021, οι εγγυητικές επιστολές 

συμμετοχής που θα υποβληθούν στον διαγωνισμό από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς πρέπει να 

ισχύουν, επί ποινή απόρριψης της προσφοράς, τουλάχιστον μέχρι τις 25 Ιανουαρίου 2022. 

 

ME ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΥΤΑΝΗ  

Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
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