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 Προς  
Κάθε Ενδιαφερόμενο 

 
ΘΕΜΑ : «Διευκρίνιση για  τον Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη 
χαμηλότερη τιμή για την  α) προμήθεια περίπου 100.000 λίτρων υγρού αζώτου, β) μεταφορά του αζώτου από το εργοστάσιο μέχρι 
την τοποθέτηση στις δεξαμενές, και γ) την ενοικίαση τριών (3) δεξαμενών εγκατεστημένων στους χώρους του Πανεπιστημίου, για 
χρονικό διάστημα ενός (1) έτους ,με δικαίωμα προαίρεσης για άλλους  έξι (6) μήνες(προμήθεια περίπου 50.000 λίτρων υγρού 
αζώτου )» 
 
Σχετικά με την ανωτέρω αναφερόμενη Διακήρυξη διευκρινίζονται τα εξής : 
 
1. Στη σελίδα 7 στο άρθρο 6 εκ παραδρομής αναφέρεται λόγω των ηλεκτρονικών διαγωνισμών « Εγγύηση συμμετοχής στο 

διαγωνισμό ποσοστού 2% επί της συνολικά προϋπολογισθείσας δαπάνης,   (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α )σύμφωνα 
με όσα ειδικότερα ορίζονται στο άρθρο 157 παραγρ. 1α του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ τ.Α' 160/08-08-14) και στο άρθρο 25 του Π.Δ. 
του 118/2007. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου .pdf και 
προσκομίζεται από αυτόν στην αρμόδια Υπηρεσία διεξαγωγής του διαγωνισμού σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) 
εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή».  
Το ορθό είναι «Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό υπέρ του συμμετέχοντος, για ποσό που αντιστοιχεί σε 
ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (εκτός ΦΠΑ),  σύμφωνα με το συνημμένο  υπόδειγμα 
εγγυητικής επιστολής». 

2. Στη σελίδα 7 στο άρθρο 6 εκ παραδρομής αναφέρεται λόγω των ηλεκτρονικών διαγωνισμών «Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 
8 παραγρ. 4 του Ν. 1599/86(Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, υπογεγραμμένη ψηφιακά, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου 
υπογραφής,»  
Το ορθό είναι Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ. 4 του Ν. 1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, , χωρίς να απαιτείται θεώρηση 
γνησίου υπογραφής. 

3. Στη σελίδα 9 στο άρθρο 6 εκ παραδρομής αναφέρεται «Η Οικονομική Προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη 
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ). 
Το ορθό είναι Η Οικονομική Προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ) 

4. Στη σελίδα 9 στο άρθρο 6 εκ παραδρομής αναφέρεται «Η τεχνική προσφορά (πίνακας  Παραρτήματος Α)» 
Το ορθό είναι Η τεχνική προσφορά (πίνακας  Συμμόρφωσης). 
 
 

 
 
 

Ο Προϊστάμενος 
της Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης 
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