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ΘΕΜΑ :
Απόφαση περί μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών από
οικονομικούς φορείς για τον διαγωνισμό με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 162154, για το έργο «Ενέργειες
Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων» στο πλαίσιο της Πράξης «Κατάρτιση και
πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα από την ΠΟΒΑΣ»
στο πλαίσιο της Πράξης με MIS 5035140, καθώς και αντίστοιχη μετάθεση της ημερομηνίας
αποσφράγισης των προσφορών που θα έχουν υποβληθεί, σε συνέχεια της ανακοίνωσης (Α.Π.
29921 ΕΞ 2022/ 08.07.2022) της Διεύθυνσης Διαχείρισης, Ανάπτυξης & Υποστήριξης Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με θέμα: «Πιστοποίηση τεχνικής
αδυναμίας λειτουργίας υποσυστημάτων του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ για την Παρασκευή 08.07.2022».
Απόφαση:
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Αλουμινοσιδηροκατασκευαστών (ΠΟΒΑΣ) μετά από πρόσκληση έκτακτου Δ.Σ. δια περιφοράς στις
11/7/22 και με αρ. πρ. 5122 , αποφασίζει σχετικά με το θέμα:
Εγκρίνει κατά πλειοψηφία την μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής
προσφορών από οικονομικούς φορείς για τον διαγωνισμό με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 162154, για το
έργο «Ενέργειες Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων» στο πλαίσιο της Πράξης
«Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα από
την ΠΟΒΑΣ» στο πλαίσιο της Πράξης με MIS 5035140, καθώς και αντίστοιχη μετάθεση της
ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών που θα έχουν υποβληθεί, σε συνέχεια της
ανακοίνωσης (Α.Π. 29921 ΕΞ 2022/ 08.07.2022) της Διεύθυνσης Διαχείρισης, Ανάπτυξης &
Υποστήριξης Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με θέμα:
«Πιστοποίηση τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας υποσυστημάτων του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ για την
Παρασκευή 08.07.2022», καθώς η αρχικώς καθορισμένη καταληκτική ημερομηνία και ώρα
ήταν εντός του χρονικού διαστήματος όπου διαπιστώθηκε η τεχνική αδυναμία λειτουργία
του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, ήτοι Παρασκευή 08.07.2022 και ώρα 14.00.
Ως εκ τούτου, ως νέα ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών καθορίζεται η
Δευτέρα 18.07.2022 και ώρα 14.00, ενώ ως νέα ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των
προσφορών καθορίζεται η Παρασκευή 22.07.2022 και ώρα 10.00, τέσσερις (4) εργάσιμες
ημέρες μετά την λήξη υποβολής προσφορών.
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