
 

 

 
  Αθήνα,  27.07.2020 

Α.Π. 3390/ 2020 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
 
 

ΘΕΜΑ: Απόφαση Παράτασης  Προθεσμίας Παραλαβής προσφορών στο πλαίσιο του Ηλεκτρονικού 
Ανοικτού Διαγωνισμού για τη Σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών για τo έργο «Ανάπτυξη, 
εγκατάσταση και λειτουργία Πληροφοριακού Συστήματος και Διαδικτυακής Πύλης Προώθησης 
Εξαγωγών», ανώτατου συνολικού προϋπολογισμού ποσού πεντακοσίων είκοσι έξι χιλιάδων ευρώ 
(€526.000,00) πλέον του τυχόν αναλογούντος Φ.Π.Α, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής. 
 
 

Σε συνέχεια Της υπ/ αριθμ  3/2020 διακήρυξη  ηλεκτρονικού διεθνούς διαγωνισμού για τη Σύναψη 
Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών για το έργο  «Ανάπτυξη, εγκατάσταση και λειτουργία Πληροφοριακού 
Συστήματος και Διαδικτυακής Πύλης Προώθησης Εξαγωγών», ανώτατου συνολικού προϋπολογισμού 
ποσού πεντακοσίων είκοσι έξι χιλιάδων ευρώ (€526.000,00) πλέον του τυχόν αναλογούντος Φ.Π.Α. ,με 
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη 
σχέση ποιότητας – τιμής  (ΑΔΑΜ 20PROC006871707 , Συστημικού Αύξοντα Αριθμού ΕΣΗΔΗΣ : 92688) και 
των αιτημάτων, πιθανών υποψηφίων αναδόχων, που τέθηκαν μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του 
ΕΣΗΔΗΣ, περί ανάγκης παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.  

 
 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ 
 

 
I. Την παράταση της προθεσμίας παραλαβής προσφορών στον ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό 

που προκήρυξε,  με  την υπ΄ άριθμ. 3/2020 διακήρυξη η «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και 
Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.»  για τη Σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών για το έργο  
«Ανάπτυξη, εγκατάσταση και λειτουργία Πληροφοριακού Συστήματος και Διαδικτυακής Πύλης 
Προώθησης Εξαγωγών». (ΑΔΑΜ 20PROC006871707 , Συστημικού Αύξοντα Αριθμού ΕΣΗΔΗΣ : 
92688 και  με αριθμό προκήρυξης της Υπηρεσίας Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 2020/S 
115-279284) και τον ορισμό νέας καταληκτικής ημερομηνία υποβολής προσφορών την 10η 
Αυγούστου  2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 23:59. 

 
II. Σημειώνεται ότι οι προσφορές των ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων θα πρέπει να 

περιλαμβάνουν επί ποινή απαραδέκτου εγγυητική επιστολή συμμετοχής η οποία θα  γίνει 
αποδεκτή είτε αναφέρεται  στη  νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 
(10.08.2020)  είτε αναφέρεται σε καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών (31.07.2020), 
υπό την αναγκαία προϋπόθεση ότι  και στις δύο περιπτώσεις ο χρόνος ισχύος της  εγγυητικής 
επιστολής συμμετοχής  είναι συμβατός με την ως άνω νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
προσφορών. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων   θα 



 

 

πρέπει να συνάδει με τη νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι την 10η 
Αυγούστου 2020.  
 

III. Την ανάρτηση σχετικής ανακοίνωσης στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στην ιστοσελίδα της «Ελληνική Εταιρεία 
Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» και στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης προς γνώση των ενδιαφερομένων. 

 
IV. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της διακήρυξης υπ’ αριθ. 3/2020  / ΑΔΑΜ 20PROC006871707, ως 

ισχύουν , όπως εκάστοτε συμπληρώνονται από τις χορηγηθείσες διευκρινήσεις.   
 
Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο  και από Εθνικούς Πόρους μέσω του 
Προγράμματος  Δημοσίων Επενδύσεων και επιβαρύνει τον προϋπολογισμό της «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε». 
 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.» 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛΙΟΠΟΥΛΟΣ  

 

 

 

 


