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ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ (3) 

 

  

       

ΠΡΟΣ:  ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

        

 

 

ΘΕΜΑ : «Διευκρινήσεις ως προς τις τεχνικές προδιαγραφές και την αιτιολογία των Εγγυητικών 

Επιστολών στα πλαίσια του 10574/28.11.20198 Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού άνω των 

ορίων για την «Προμήθεια Εργαστηριακού Εξοπλισμού για τις ανάγκες του Γεωπονικού 

Πανεπιστημίου Αθηνών» (Αριθμ. Συστημ Αριθμ. ΕΣΗΔΗΣ 82621). 

 

 

 Έχοντας υπόψη: 

α) Την 10574/28.11.20198 Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την 

«Προμήθεια Εργαστηριακού Εξοπλισμού για τις ανάγκες του Γεωπονικού Πανεπιστημίου 

Αθηνών» (Αριθμ. Συστημ Αριθμ. ΕΣΗΔΗΣ 82621).  

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ (Α) 

 

Στο Παράρτημα Ι «Αντικείμενο της Σύμβασης - Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές ανά 

τμήμα αντικειμένου» σας διευκρινίζουμε τα κατωτέρω: 

 

 
TMHMA 2 

Προδιαγραφή 15 

Αναφέρεται: 

mailto:loggpa@aua.gr


«Ο προμηθευτής να είναι εξουσιοδοτημένος από τον προμηθευτή για το συγκεκριμένο 

διαγωνισμό»  

Η ορθή διατύπωση είναι:  

«Ο προμηθευτής να είναι εξουσιοδοτημένος από τον κατασκευαστή για το συγκεκριμένο 

διαγωνισμό» 

 

ΤΜΗΜΑ 4  

Προδιαγραφή 14  

Αναφέρεται: 

Ο κατασκευαστής να διαθέτει εξουσιοδότηση από τον κατασκευαστικό οίκο για το διαγωνισμό 

ώστε να διασφαλίζεται η κάλυψη του είδους  

Η ορθή διατύπωση είναι:  

«Ο προμηθευτής να διαθέτει εξουσιοδότηση από τον κατασκευαστικό οίκο για το διαγωνισμό 

ώστε να διασφαλίζεται η κάλυψη του είδους» 

  

ΤΜΗΜΑ 5  

Προδιαγραφή 15  

Αναφέρεται: 

«Ο προμηθευτής να είναι εξουσιοδοτημένος από τον προμηθευτή για το συγκεκριμένο 

διαγωνισμό»  

Η ορθή διατύπωση είναι:  

«Ο προμηθευτής να είναι εξουσιοδοτημένος από τον κατασκευαστή για το συγκεκριμένο 

διαγωνισμό» 

 

ΤΜΗΜΑ 6  

Προδιαγραφή 

Αναφέρεται: 

«Ο κατασκευαστής να διαθέτει εξουσιοδότηση από τον κατασκευαστικό οίκο για το 

διαγωνισμό ώστε να διασφαλίζεται η κάλυψη του είδους»  

Η ορθή διατύπωση είναι:  

«Ο προμηθευτής να διαθέτει εξουσιοδότηση από τον κατασκευαστικό οίκο για το διαγωνισμό 

ώστε να διασφαλίζεται η κάλυψη του είδους» 

 

ΤΜΗΜΑ 7  

Προδιαγραφή 

Αναφέρεται: 

«Ο προμηθευτής να είναι εξουσιοδοτημένος από τον προμηθευτή για το συγκεκριμένο 

διαγωνισμό»  

Η ορθή διατύπωση είναι:  

«Ο προμηθευτής να είναι εξουσιοδοτημένος από τον κατασκευαστή για το συγκεκριμένο 

διαγωνισμό»  



ΤΜΗΜΑ 9  

Προδιαγραφή 14 

Αναφέρεται: 

«Ο κατασκευαστής να διαθέτει εξουσιοδότηση από τον κατασκευαστικό οίκο για το 

διαγωνισμό ώστε να διασφαλίζεται η κάλυψη του είδους»  

Η ορθή διατύπωση είναι:  

«Ο προμηθευτής να διαθέτει εξουσιοδότηση από τον κατασκευαστικό οίκο για το διαγωνισμό 

ώστε να διασφαλίζεται η κάλυψη του είδους» 

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ (Β) 

 

Στο υπόδειγμα εγγυητικών επιστολών, στο Παράρτημα ΙΙΙ της διακήρυξης και πιο 

συγκεκριμένα στις σελίδες 160 και 161 αναφέρεται εκ παραδρομής και λανθασμένα 

«…προμήθεια μικροσκοπίων – στερεοσκοπίων για τις ανάγκες του Γεωπονικού Πανεπιστημίου 

Αθηνών…» αντί του ορθού «…προμήθεια Εργαστηριακού Εξοπλισμού για τις ανάγκες των 

Εργαστηρίων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών…» 

 

Βρισκόμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε απορία και διευκρίνηση. 

 

 

                              

-Ο- 

ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

                                                                           

   

     

ΙΟΡΔΑΝΗΣ Γ. ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΙΔΗΣ 
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