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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο 1
Περίληψη : Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός ΔΥΠ 545-18-Δ-0001, για την προμήθεια
πλαστικών αποξεστών ιμάντων ταινιόδρομων, σε φύλλα από ελαστομερή
πολυουρεθάνη,
Με το παρόν Συμπλήρωμα Νο1 τροποποιείται η αρχική Διακήρυξη ΔΥΠ 545-18-Δ-0001,
ως εξής:
1. Συμπληρώνεται η παρ. 3.1, του Άρθρου 3 (Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό),
του Τεύχους 1 «Πρόσκληση σε Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με Ανοικτή Διαδικασία»,
(σελ.6/11), ως ακολούθως:
Στη διαδικασία μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς
(Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα ή Συμπράξεις αυτών), που είναι εγκατεστημένοι:
α. σε ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης (Ε.Ε.) ή
β. σε ένα κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή
γ. σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη συμφωνία περί Δημοσίων
Συμβάσεων–ΣΔΣ (Government Procurement Agreement-GPA) του Παγκοσμίου Οργανισμού
Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στο βαθμό που η υπό ανάθεση σύμβαση καλύπτεται από τα
Παραρτήματα 1,2,4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ενωση
Προσαρτήματος Ι της ως άνω ΣΔΣ (GPA)
δ. σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω περιπτώσεις και έχουν συνάψει διμερή
ή πολυμερή συμφωνία με την Ενωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων
συμβάσεων και ικανοποιούν πλήρως όλες τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου.
Επισημαίνεται ότι, όλα τα δικαιολογητικά και στοιχεία συμμετοχής και συνακόλουθα
υλοποίησης της Σύμβασης, πρέπει να αφορούν και να προέρχονται από τις χώρες αυτές, για
τους αντίστοιχους προσφέροντες.
Στην περίπτωση των Εμπορικών οίκων, αυτοί θα πρέπει να δηλώσουν το εργοστάσιο/α με
το/α οποίο/α θα συνεργαστούν για την προμήθεια του προσφερόμενου είδους, το/α οποίο/α
θα πρέπει και αυτό/α να καλύπτει/ουν τις απαιτήσεις για τον τόπο εγκατάστασης, όπως
αναφέρεται παραπάνω.
2. ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 11.07.2018, στις 11:00.
Όλοι οι άλλοι όροι της αρχικής Διακήρυξης ΔΥΠ 545-18-Δ-0001 παραμένουν ως έχουν.
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