Οδηγίες για τη χρήση του πρότυπου εντύπου 14 «Διορθωτικό» (F14)
Το F14 χρησιμοποιείται κατά τις τρέχουσες διαγωνιστικές διαδικασίες για τη γνωστοποίηση μικρών αλλαγών

σε προκηρύξεις που έχουν ήδη δημοσιευθεί. Οι διορθωτικές προκηρύξεις δημοσιεύονται εντός 5 ημερών από
την αποστολή τους.
Το «νέο» F14 (που εφαρμόζει τις οδηγίες του 2014) πρέπει να χρησιμοποιείται για τη διόρθωση προκηρύξεων
που έχουν δημοσιευθεί με τη χρήση «παλαιών» (οδηγίες του 2004) ή «νέων» (οδηγίες του 2014) εντύπων.
1.

Το F14 χρησιμοποιείται για τη γνωστοποίηση μικρών αλλαγών. Παρακαλούμε σημειώστε ότι εάν
υπάρχουν σημαντικές αλλαγές, η προκήρυξη θα πρέπει να δημοσιευθεί εκ νέου. Το F14 ΔΕΝ πρέπει να
χρησιμοποιείται για:

2.



Αλλαγή του είδους της σύμβασης,



Αλλαγή του είδους της διαδικασίας,



Αλλαγή της αναφοράς οδηγίας,



Προσθήκη παρτίδων και αλλαγή του αριθμού των παρτίδων,



Ακύρωση προκήρυξης σύμβασης (πρότυπο έντυπο F02).

Το F14 χρησιμοποιείται για τη γνωστοποίηση αλλαγών σε προκηρύξεις που έχουν ήδη δημοσιευθεί


Οι αλλαγές που εισάγονται με το F14 θα αφορούν μόνο σε προκηρύξεις που έχουν προηγουμένως
δημοσιευθεί στο TED. Παρακαλείσθε να παράσχετε τον αριθ. αναφοράς της σχετικής αρχικής
προκήρυξης που δημοσιεύθηκε στο TED.



Παρακαλείσθε να υποδείξετε σαφώς το σχετικό τμήμα και τον αριθμό παραγράφου στην αρχική
προκήρυξη προς τροποποίηση.



Το προς τροποποίηση κείμενο στο μέρος «αντί για» πρέπει να αντιστοιχεί ακριβώς στο κείμενο που
δημοσιεύθηκε στη σχετική αρχική προκήρυξη.
Σ.σ. Για περισσότερες από μία τροποποιήσεις το κουμπί «+» σας δίδει τη δυνατότητα να
δημιουργήσετε επιπρόσθετα μέρη «αντί για».

3.

Το F14 χρησιμοποιείται για τη γνωστοποίηση αλλαγών σε προκηρύξεις


4.

5.

Το σώμα του F14 δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για την εισαγωγή αλλαγών στα έγγραφα των
διαγωνισμών (τεχνικές προδιαγραφές). Ωστόσο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το σημείο VII.2)
«Λοιπές συμπληρωματικές πληροφορίες» ΜΟΝΟΝ για να ενημερώσετε ότι έχουν επέλθει αλλαγές
στα έγγραφα του διαγωνισμού.

Το F14 χρησιμοποιείται κατά τις τρέχουσες διαγωνιστικές διαδικασίες


Το F14 δεν χρησιμοποιείται πλέον για ενημερώσεις σχετικά με ατελείς ή ανεπιτυχείς διαδικασίες.
Αυτό πραγματοποιείται με τη χρήση της προκήρυξης ανάθεσης σύμβασης (F3, F6…), όπου δύναται
να δηλωθεί η μη ανάθεση, ανά παρτίδα, στο τμήμα V.1.



Το F14 δεν χρησιμοποιείται για ενημερώσεις σχετικά με τροποποιήσεις μιας υπό εκτέλεση
σύμβασης/παραχώρησης. Για τον σκοπό αυτό, παρακαλείσθε να χρησιμοποιήσετε το F20.

Οι διορθωτικές προκηρύξεις δημοσιεύονται εντός 5 ημερών από την αποστολή τους.



Εάν το διορθωτικό εισάγει αλλαγές σε μια προκήρυξη διαγωνισμού, παρακαλούμε να βεβαιωθείτε
ότι οι οικονομικοί φορείς έχουν αρκετό χρόνο για να λάβουν υπόψη οποιαδήποτε αλλαγή πριν από
την υποβολή προσφοράς και, αν είναι απαραίτητο, να παρατείνετε την προθεσμία για την υποβολή.



Εάν λόγω των αλλαγών αυτών απαιτείται παράταση των προθεσμιών, έχετε υπόψη ότι τούτο
ενδέχεται να επηρεάσει άλλες προθεσμίες που έχουν αναγγελθεί πρωτύτερα.
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