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ΠΡΟΣ :  Τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 

               Ε ν τ α ύ θ α 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης του χρόνου ισχύος των προσφορών που κατατέθηκαν στo πλαίσιο της  Ανοικτής 

Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων, για την ανάδειξη αναδόχου/ων για την 

«Προμήθεια Επιστημονικού – Ερευνητικού – Εργαστηριακού Εξοπλισμού» για τις ανάγκες του 

Πανεπιστημίου Πατρών έτους 2020 (Αρ. Διακ. 23/20). 

 

ΣΧΕΤ.: Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1108/1998/12234/20.04.2021  έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

με τα συνημμένα. 

 

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ΄ αριθ. 29/22.04.2021 συνεδρίασή του, αφού έλαβε 

υπόψη  το ως άνω σχετικό, αποφάσισε ομόφωνα τη χορήγηση παράτασης του χρόνου ισχύος των προσφορών 

που κατατέθηκαν στo πλαίσιο της  Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων για 

την ανάδειξη αναδόχου/ων για την «Προμήθεια Επιστημονικού – Ερευνητικού – Εργαστηριακού Εξοπλισμού» 

για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών έτους 2020 (Αρ. Διακ. 23/20), κατά εκατόν ογδόντα (180) ημέρες, 

σύμφωνα με το άρθρο 2.4.5 (Χρόνος ισχύος των προσφορών) της Διακ. 23/20, και να κληθούν οι συμμετέχοντες 

να παρατείνουν εγγράφως μέχρι τις 14/05/2021, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ, 

τον χρόνο ισχύος των προσφορών τους κατά εκατόν ογδόντα (180) ημέρες καταθέτοντας μέχρι τις 31/05/2021 

στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου Πατρών και μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του 

ΕΣΗΔΗΣ, αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής τους, ώστε αυτή να έχει χρονική ισχύ 

έναν (1) τουλάχιστον μήνα μετά τον νέο χρόνο λήξης ισχύος της προσφοράς τους. 

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. 

       
                                                                                                         Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 
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Κοινοποίηση:  

-  Γραμματεία  Πρυτανείας  

-  Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Φοιτητικής Μέριμνας 
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